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بنك مسقط
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ــن المعمــول بهــا فــي  ــّم تأسيســها وفقــا للقواني ــة ت ــة مســاهمة عاّم ــه مؤّسســة عمانّي يتحمــل بنــك مســقط )بصفت
ســلطنة عمــان، وتحمــل الســجل التجــاري رقــم 1145738، وبصفتهــا مؤسّســة مالّيــة رائــدة تنظمهــا قوانيــن البنــك 
المركــزي العمانــي والهيئــة العاّمــة لســوق المــال(، وأعضــاء إدارة الصنــدوق مســؤولية توفيــر هــذه المعلومــات 
األساســية ويؤكــدون علــى أنــه لــم يتــم حــذف أي معلومــات جوهريــة يــؤدي إغفــال أي منهــا إلــى جعــل هــذه النشــرة 
ــل  ــر االســتثماروهي متوفــرة ومتاحــة لإلطــاع مــن قب ــة إدارة االســتثمارلدى مدي ــة. وتوجــد نســخة مــن اتفاقي مضلل
ــة العامــة  ــل الهيئ ــة الصــادرة مــن قب ــادئ التوجيهي ــح والمب ــع اللوائ ــدوق بجمي ــزم الصن ــي الوحــدات. وســوف يلت حامل

لســوق المــال.

ــواردة فــي هــذه  ــات والمعلومــات ال ــة البيان ــة العامــة لســوق المــال أي مســؤولية عــن دقــة وكفاي ال تتحمــل الهيئ
النشــرة كمــا أن الهيئــة لــن تكــون مســؤولة عــن أي ضــرر أو خســارة تنتــج بســبب االعتمــاد علــى هــذه النشــرة أو اســتخدام 
أي معلومــة واردة فيهــا مــن قبــل أي شــخص. تــم إعــداد هــذه النشــرة وفقــًا للشــروط المقــررة مــن قبــل الهيئــة العامــة 
لســوق المال.اعتمــدت هــذه النســخة العربيةالرســمية لنشــرة اإلصــدار، المترجمةإلــى اللغــة االنجليزيــة مــن قبــل الهيئــة 

العامــة لســوق الماليــة بموجــب القــرار اإلداري )1/ 2009 ) بتاريــخ( 1/4/ 2009 م( وفقــًا لتعديلــه مــن وقــت آلخــر.
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بيان هام

يرجى من جميع حاملي الوحدات االطاع على هذا البيان الهام وقراءته بعناية.

إن الهــدف مــن نشــرة اإلصــدار هــذه هــو توفيــر المعلومــات الجوهريــة التــي قــد تســاعد  حاملــي الوحــدات  المحتمليــن 
فــي اتخــاذ القــرار المناســب حــول االســتثمارفي الوحــدات المطروحــة لاكتتــاب بموجــب هــذه النشــرة مــن عدمــه. والجديــر 
باإلشــارة إليــه فيمــا يتصــل بهــذا الطــرح هــو أنــه لــم يتــم تفويــض أي شــخص لتقديــم أي معلومــات أو اإلدالء بــأي بيانــات 
غيــر األشــخاص المذكوريــن فــي هــذه النشــرة وأنــه وفــي حــال قيــام أي شــخص آخــر بتقديــم أي معلومــات أو اإلدالء بــأي 
بيانــات، فإنــه يجــب عــدم اإلعتــداد بــه أو اإلســتناد إليهــا علــى إنهــا صــادرة مــن شــخص مفــوض مــن قبــل الصنــدوق أو مديــر 

االســتثمار.

هــذا، ويعتقــد بــأن هــذه النشــرة تشــتمل علــى جميــع البيانــات والمعلومــات التــي تعتبــر أساســية وهامــة وأنهــا ال تشــتمل 
علــى أي معلومــات مضللــه أو أنهــا قــد أغفلــت أو حذفــت منهــا أي معلومــات أساســية يمكــن أن يؤثــر حذفهــا أو إغفالهــا 
ســلبًا أو إيجابــًا علــى قــرار  حاملــي الوحــدات  فيمــا يتصــل ب اســتثمارهم فــي الوحــدات المطروحــة مــن خــال هــذه النشــرة.

ــر هــذه المعلومــات األساســية  ــراد  مســؤولية توفي ــدوق ( بالتضامــن واإلنف ــر االســتثماروأعضاء إدارة الصن  ويتحمــل مدي
وأنهــم يؤكــدون علــى أنــه لــم يتــم إغفــال أو حــذف أي معلومــات أساســية مــن هــذه النشــرة يمكــن أن يــؤدي حذفهــا أو 
إغفالهــا إلــى جعــل النشــرة مضللــة. وفــي هــذا الخصــوص، يرجــى العلــم بــأن االســتثمار فــي صناديــق االســتثمارغير مضمــون 
وأن قيمــة الوحــدات عرضــة للتغيــر مــن حيــن آلخــر وأن األداء التاريخــي ربمــا يتكــرر وربمــا ال يتكــرر، ولذلــك يجــب علــى جميــع 
حاملــي الوحــدات االطــاع علــى هــذه النشــرة وقراءتهــا بــكل عنايــة خاصــة المعلومــات والبيانــات ذات الصلــة بعوامــل 
المخاطــرة الموضحــة بالفصــل الثالــث مــن هــذه النشــرة حتــى يتســنى لهــم اتخــاذ القــرار المناســب فيمــا يتصــل باالســتثمارفي 

الوحــدات المطروحــة بموجــب هــذه النشــرة مــن عدمــه.
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مقدمة

 تــم إصــدار نشــرة اإلصــدار هــذه مــن قبــل مديــر االســتثمار، وتعتبــر وثيقــة بالغــة األهمّيــة لحاملــي وحــدات الصنــدوق. تــم 
التصريــح للصنــدوق والموافقــة عليــه  مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال كمشــروع اســتثمار. إن منــح هــذا التصريــح، ال 
يعنــي أن الهيئــة العامــة لســوق المــال تضمنالســامة الماليــة للمشــروع أو صحــة أي بيانــات أو آراء قدمــت فــي هــذا الشــأن. 
ــج االســتثمار فــي ســلطنة  ــة العامــة لســوق المــال، وال وزارة التجــارة والصناعــة وتروي عــاوة علــى ذلــك، ال تتحمــل الهيئ
عمــان أي مســؤولية تجــاه أي حامــل وحــدات عــن أي خســارة تنشــأ مــن االعتمــاد علــى أي مــن المعلومــات المضمنــة فــي 
نشــرة اإلصــدار هــذه. وحــدات الصنــدوق غيــر مدرجــة فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة ولــم يتــم تقديــم طلــب إلدراج 

وحــدات الصنــدوق فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة.

ويعتبــر  مديــر االستثمارمســؤوال عــن المعلومــات المضمنــة فــي هذه النشــر. كمــا اّتخذ مدير االســتثمار العناية والمســؤولّية 
لضمــان أن المعلومــات التــي تتضمنهــا نشــرة اإلصــدار صحيحــة، ولــم يتــم حــذف أّي مــن تلــك المعلومــات مــن المرجــح أن 
ــر حذفهــا علــى أهمّيتهــا.  إن توزيــع نشــرة اإلصــدار هــذه وطــرح الوحــدات المحــددة فيهــا قــد يكــون مقيــدًا فــي بعــض  يؤّث
الــدول وبنــاًء علــى ذلــك،  يجــب علــى حاملــي الوحــدات الذيــن تصــل إليهــم نشــرة اإلصــدار اإللمــام بهــذه القيــود ومراعاتهــا، 
ــدوق. وال تشــكل نشــرة اإلصــدارة  ــى بعــد دخولهــم فــي االســتثمار الصن ــة بذلــك حت ــى دراي ــوا عل وينبغــي عليهــم أن يكون

هــذه، وال يجــب أن تســتخدم ألغــراض طــرح عــروض أو للترويــج مــن قبــل أي شــخص فــي أي دولــة أخــرى:

يكون فيها ذلك العرض أو الترويج غير مصرح به.  .1

يكون فيها الشخص الذي قدم مثل ذلك العرض أو الترويج غير مؤهل أو مصرح له بذلك ، أو  .2

ألي شخص غير مؤهل قانونيًا لقبول مثل ذلك العرض أو الترويج.  .3

يجــب علــى المســتثمر المحتمــل عــدم معاملــة محتويــات نشــرة اإلصــدار هــذه كاستشــارة اســتثمارية أو ضريبيــة أو قانونيــة. 
ويجــب علــى جميــع  حاملــي الوحــدات  المحتمليــن إجــراء تحقيقاتهــم وتقييماتهــم الخاصــة لفرصــة االســتثمار فــي صنــدوق 
أوريكــس والتشــاور مــع مستشــاريهم بشــأن تقييــم مخاطــر االســتثمار ومــدى مائمتــه لظروفهــم الماليــة والضريبيــة 

والمخاطــر المشــار إليهــا.

ــدًءا مــن تاريــخ االكتتــاب فــي وحــدات  ــة علــى أن يتــم العمــل بهــا ب ــة القانونّي تعــّد نشــرة اإلصــدار هــذه ســليمة مــن الناحّي
الصنــدوق كمــا هــو موّضــح فــي اســتمارة التعبئــة لاســتثمار فيــه إلــى حيــن التخــارج منــه، أو أي تاريــخ آخــر مفادتــه التخــارج 
مــن الصنــدوق. وتخضــع نشــرة اإلصــدار هــذه إلــى القوانيــن واإلجــراءات الســارية حاليــًا فــي ســلطنة عمــان مــع مراعــاة 

ــن واإلجــراءات. ــى تلــك القواني ــرات التــي تطــرأ عل التغيي

يجب على األشخاص الراغبين في حيازة هذه الوحدات معرفة ما يأتي: 

المتطلبات القانونية لتملك الوحدات في أوطانهم أو أماكن إقامتهم الدائم أو الحالية.  .1

قيود صرف العملة، أو متطلبات الرقابة على الصرف التي قد يواجهونها عند امتاك الوحدات أو التصرف فيها.  .2

ضريبة الدخل وتبعات الضرائب األخرى التي قد تكون ذات صلة بامتاك الوحدات أو االحتفاظ بها أو بيعها.  .3
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التعريفات والمصطلحات

يتــم تعييــن المديــر اإلداري مــن قبــل مجلــس االدارة لأهــداف الموّضحــة فــي الفصل "المدير اإلداري"
الســادس )6(، البنــد 7،6 مــن نشــرة اإلصدار.

اليــوم الــذي يتــم فيــه تخصيــص الوحــدة المعنيــة للمســتثمر وفقــًا لصافــي قيمــة "يوم التخصيص"
األصــول.

النظــام األساســي للصنــدوق المعتمــد بواســطة الهيئــة العامــة لســوق المــال "النظام األساسي"
بتاريــخ 23 /7 /2014 والمتوفــر نســخة منــه لاطــاع بمكتــب مديــر االســتثمار.

يتم تعيين المدير االداري من قبل مجلس االدارة."مراقبو الحسابات"

 مؤّشر أس آند بي المركب لدول الخليج العربي. "المؤشر المعياري"

اليــوم الــذي تفتــح فيــه البنــوك التجاريــة وســوق مســقط لــأوراق الماليــة أبوابهــا "يوم العمل"
للعمــل فــي ســلطنة عمــان.

الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان."الهيئة العامة لسوق المال"

"قانون الهيئة العامة لسوق 
المال"

قانــون الهيئــة العامــة لســوق المــال )الصــادر بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم 
80 / 98 وتعدياتــه(.

"لوائح الهيئة العامة لسوق 
المال"

ــة العامــة لســوق المــال )الصــادرة بموجــب القــرار  ــون الهيئ ــة لقان ــح التنفيذي اللوائ
اإلداري رقــم 1/ 2009 (.

الريال العماني )ر.ع(."عملة الوحدات"

بنــك مســقط، عنــد ممارســته خدمــات الحافــظ األميــن وحفــظ أصــول وحــدات " الحافظ األمين"
الصنــدوق، أو أي خلــف لــه بمــا فــي ذلــك الشــركات التابعــة لــه، والموّظفيــن، 

وخلفــه.

األيام التي يتم فيها االكتتاب في الوحدات أو استردادها."يوم التعامل"

يوميًا، بشرط أن يكون اليوم يوم عمل."أوقات التعامل"

يجوز توزيع أرباح لحاملي الوحدات وفق تقدير هيئة إدارة الصندوق."سياسة توزيعات األرباح"

ــدوق ، وتكــون "الرسوم" رســوم اإلدارة: 1.85 % ســنويًا مــن صافــي قيمــة أصــول الصن  .1 
مســتحقة الدفــع شــهريًا

رسوم المدير اإلداري: 0.08 % من صافي قيمة أصول الصندوق.  .2
رسوم الحافظ األمين: 0.05 % من صافي قيمة أصول الصندوق.  .3

رسوم وكيل التسجيل والتحويل: 0.12 % من صافي قيمة أصول الصندوق  .4

حتى 3% على المبلغ المستثمر به."رسوم االكتتاب"
تطبــق ضريبــة القيمــة المضافــة بنســبة 5% علــى رســوم دخــول صنــدوق أوريكــس 

مــن بنــك مســقط.

0% “رسوم استرداد الوحدات”
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بنــك مســقط صنــدوق أوريكــس التابــع لبنــك مســقط هــو عبــارة عــن صنــدوق “الصندوق”
اســتثمار ذو نهايــة مفتوحــة كمــا هــو موّضــح فــي الفصــل األول )1( مــن نشــرة 
اإلصــدار هــذه. وقــد تــّم تأســيس الصنــدوق وتســجيله وفقــا للقوانيــن المعمــول بهــا 

فــي ســلطنة عمــان برقــم الســجل التجــاري )2007/5(.

دائرة إدارة األصول لدى بنك مسقط.مدير االستثمار

من 1 يناير إلى 31 ديسمبر."السنة المالية"

قوانين سلطنة عمان."القانون الذي يحكم”

مؤشر أس آند بي المركب لدول الخليج العربي.” المؤشر”

اإلدارة المشــكلة مــن األشــخاص الموضحــة بياناتهــم فــي الفصــل 6 مــن هــذه "إدارة الصندوق”
النشــرة والذيــن تقــع علــى عاتقهــم مســؤولية إدارة شــؤون الصنــدوق أو أي خلــف 

لتلــك اإلدارة.

يتم تعيين المدير االداري من قبل مجلس االدارة.” المستشار القانوني”

بــإدارة "اتفاقية اإلدارة" الخاصــة  و  االســتثمار  ومديــر  الصنــدوق  إدارة  بيــن  المبرمــة  االتفاقيــة 
الصنــدوق.

50 )خمسون(  ريال عماني. "الحد األدنى لالكتتاب"

الشرق األوسط وشمال أفريقيا."الشرق األوسط وشمال أفريقيا"

مجمــوع األصــول ناقــص التزامــات الصنــدوق جميعهــا، محســوبة حســب مــا هــو "صافي قيمة األصول"
موضــح فــي الفصــل 10 مــن نشــرة اإلصــدار هــذه.

صافي قيمة األصول مقسمة على مجموع عدد وحدات اإلصدار."صافي قيمة األصول للوحدة"

"تكرار حساب صافي قيمة 
األصول"

في كل يوم تقييم.

"تاريخ حساب صافي قيمة 
األصول"

يوم العمل الذي يلي يوم التقييم.

هدف االستثمار الموّضح في الفصل الثاني )2( من نشرة اإلصدار. "الهدف"

يتم تعيين الوكيل من قبل مجلس االدارة. "وكيل التسجيل والتحويل"

 الريال العماني، العملة القانونية لسلطنة عمان."ر.ع"

القوانين التي تحكم عمليات إدارة الصندوق وعضويته."القوانين" 

ــة بالتناســب "الوحدات"  ــا للتجزئ ــدا قاب ــدة مــن الوحــدات ســهما واح ــل كل وح ــدات ، تمث الوح
فــي الصنــدوق. يتــم إصــدار أجــزاء مــن الوحــدات يصــل بحــد أقصــى إلــى ثــاث خانــات 

عشــرية بحــد أقصــى.

المستثمرون المكتتبون في وحدات صندوق أوريكس من بنك مسقط. ” حاملو الوحدات”

كل يوم عمل.” يوم التقييم”
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الفصل 1 

الصندوق

الصندوق  1-1

يعتبــر هــذا الصنــدوق صنــدوق اســتثمار ذي نهايــة مفتوحــة تــم تأسيســه بموجــب قوانيــن ســلطنة عمــان وقــد ويمثــل 
اتفاقــا تعاقديــا بيــن حاملــي الوحــدات  وإدارة الصنــدوق ومديــر االســتثمار. وبموجــب هــذا االتفــاق، يمتلــك المســتثمرون 
الوحــدات علــى أســاس النســبة والتناســب لصافــي أصــول الصنــدوق وعلــى أســاس قابليــة التجزئــة وفقــًا للشــروط واألحــكام 
المحــددة فــي هــذه النشــرة. وتــم طــرح الصنــدوق فــي عــام 1994 كصنــدوق ذي نهايــة مغلقــة (صنــدوق أوريكــس لحســاب 
االستثمارالمشــترك (. وفــي األول مــن أكتوبــر 2004، تــم تحويــل الصنــدوق إلــى صنــدوق ذي نهايــة مفتوحــة بســيولة 
أســبوعية وبعــد ذلــك عــرض الصنــدوق أعمــال االكتتــاب/ االســترداد بصــورة يوميــة.. الصنــدوق مســجل لــدى الهيئــة العامــة 
لســوق المــال لكنــه غيــر مــدرج فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة. وبالنســبة لعمليــة االكتتــاب واســترداد الوحــدات، يرجــى 
الرجــوع إلــى الفصــل 8.  وال توجــد قيمــة اســمية لوحــدات الصنــدوق كمــا أنــه مــن الواجــب التأكيــد علــى أن هــذه الوحــدات 

غيــر مضمونــة رأس المــال.

تأسيس الصندوق والجهة التنظيمية التي يخضع لها  2-1

يعتبــر هــذا الصنــدوق صنــدوق اســتثمار تابــع لبنــك مســقط ش.م.ع.ع بــرأس مــال متغيــر مقســم إلــى وحــدات بــدون قيمــة 
إســمية أساســيةوفقًا لذلــك فــإن شــؤون الصنــدوق تخضــع لهــذه النشــرة والنظــام األساســي. وســيتم فــي جميــع األوقــات 
تطبيــق أحــكام قانــون ســوق رأس المــال و القوانيــن و التعليمــات الصــادرة مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال. تنطبــق علــى 
ــة العامــة لســوق المــال  ــح الهيئ ــة العامــة لســوق المــال بأكملهــا ولوائ ــون الهيئ ــدوق فــي كافــة األوقاتأحــكام قان الصن

والتوجيهــات األخــرى الصــادرة بواســطة الهيئــة العامــة لســوق المــال.

رأس المال  3-1

بما أن الصندوق ذو نهاية مفتوحة، لن يكون هناك حد أقصى لرأس ماله.
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الفصل 2 

أهداف االستثمار وأسلوبه والقيود المفروضة عليه

2-1  أهداف االستثمار

ــة. وسيســتثمر  ــل فــي رأس المــال مــن خــال محفظــة متنوع ــل األج ــق نمــو طوي ــدوق هــو تحقي الهــدف األساســي للصن
الصنــدوق فــي األســهم واالســتثمارات المرتبطــة باألســهم فــي شــركات فــي عمــان والــدول األخــرى فــي منطقــة الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا. ويجــوز للصنــدوق اســتثمار نســبة تصــل إلــى 15%   مــن أصولــه فــي األوراق الماليــة المدرجــة فــي 

األســواق العالميــة. كمــا للصنــدوق استثماراســتثمار مــا يصــل إلــى 15% مــن أصولــه فــي الصناديــق استثماراالســتثمارية.

القابلــة للتحويــل  المرتبطــة بهــا مثــل الســندات  الماليــة  سيســتثمر الصنــدوق بصفــة رئيســية فــي األســهم واألوراق 
والضمانــات. بقيــة أصــول الصنــدوق الغيــر مســتثمرة فــي األســهم واألوراق الماليــة المرتبطــة بهــا ســوف يتــم اســتثمارها 
فــي أوراق الديــن قصيــرة األجــل وأدوات/صناديــق الســوق النقديــة والودائــع والصناديــق استثماراالســتثمارية واالكتتابــات 
ــة للشــركات المتواجــدة فــي منطقــة الشــرق  ــدوق باالســتثمارباألوراق المالي ــك، يقــوم الصن ــى ذل العامــة. وباإلضافــة إل
ــة. ويجــوز للصنــدوق فــي أن يتعامــل مــع ويتملــك أمــوال فــي  ــا المدرجــة فــي األســواق العالمي األوســط وشــمال أفريقي

ــال العمانــي. ــل الحــر بالري ــة للتحوي ــة الرئيســية بخــاف تلــك العمــات المســتثمر فيهــا والقابل العمــات العالمي

سيســتثمر الصنــدوق 75% علــى األقــل مــن رأس المــال لتحقيــق أهدافــه الرئيســية. وســيتم اســتثمار بقيــة أصــول الصنــدوق 
الغيــر مســتثمرة فــي األســهم واألوراق الماليــة فــي أوراق الديــن قصيــرة األجــل وأدوات/صناديــق الســوق النقديــة 

ــر االســتثمار.  ــة؛ بمــا فــي ذلــك تلــك التــي يديرهــا مدي واإليداعــات البنكي

على الصندوق الذي يرغب في االستثمارفي مجال األوراق المالية االلتزام بالقواعد اآلتية:

ال يجوز للصندوق تملك نسبة تزيد على 10%  من األوراق المالية ألي مصدر. )أ( 

أال تزيــد اســتثمارات الصنــدوق فــي أي أوراق ماليــة صــادرة عــن مصــدر واحــد عــن 10%  مــن صافــي قيمــة أصــول  )ب( 
الصنــدوق وال يســري هــذا القيــد علــى الصناديــق التــي تســتثمر فــي عينــة المؤشــر.

)ج(  ال يجوز لصندوق اقتراض أكثر من 10% من صافي قيمة أصوله.

يتــم االحتفــاظ بأصــول الصنــدوق بالريــال العمانــي. ويجــوز للصنــدوق التحــوط مــن مخاطــر العملــة. تتمثــل السياســة العامــة 
فــي اســتثمار أكبــر قــدر ممكــن فــي األســهم واألوراق الماليــة المرتبطــة بهــا، لكــن فــي الظــروف االســتثنائية وبموافقــة 
إدارة الصنــدوق يجــوز لمديــر االســتثمارحماية قيمــة رأســمال األصــول مــن خــال بيــع المحفظــة استثماراالســتثمارية بالكامــل 
أو حصــة كبيــرة منهــا واســتثمار العوائــد المحققــة مــن ذلــك فــي ســندات الديــن وأدوات الســوق النقديــة واإليداعــات 

البنكيــة علــى أن تتــم كافــة تلــك التصرفــات بالريــال العمانــي.

أن أي تغييــر فــي سياســة االســتثمارهي مــن مســؤولّية إدارة الصنــدوق. قــد يتــم تعديــل السياســة مــن وقــت آلخــر إذا إرتــأى 
علــى األقــل ثاثــة أربــاع أعضــاء إدارة الصنــدوق أن ذلــك يصــب فــي مصلحــة حاملــي الوحــدات ويتــم إبــاغ حاملــي الوحــدات 
بمثــل هــذا التغييــر قبــل التنفيــذ. وأي تغييــر فــي سياســة االســتثماريتطلب موافقــة مســبقة بقــرار مــن الجمعيــة العامــة غيــر 

العاديــة لحملــة الوحــدات وبموافقــة الهيئــة العامــة لســوق المــال.

إن عمليــة االســتثمارتحاول تحديــد الشــركات التــي تتــداول فــي الحــد األدنــى مــن التقييــم علــى المــدى الطويــل والتــي يتوقــع 
أن تكــون لهــا عوائــد مجزيــة فــي المــدى المتوســط. ســوف يميــل مديــر االســتثمارإلى اســتخدام المعاييــر الماليــة التقليديــة 
مثــل الســعر / العائــدات أو الســعر/ القيمــة الدفتريــة أو التدفقــات النقديــة المخصومــة أو عائــدات توزيعــات األربــاح أو 

المعاييــر األخــرى المناســبة فــي تقييــم األســهم.

والعنصــر اآلخــر فــي عمليــة االســتثمارهو تحديــد التطــورات التــي يمكــن أن تغيــر نظــرة الســوق عــن الشــركة المســتهدفة 
ــر الــذي يطــرأ علــى إدارة الشــركة واألداء المالــي األفضــل للشــركة. مثــل التوســع وطــرح منتجــات جديــدة والتغيي
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المؤشر المعياري  2-2

تقــوم إدارة الصنــدوق بمراجعــة أداء الصنــدوق و أداء مديــر االســتثمارعلى أســاس مســتمر بالمقارنــة مــع معيــار أو مقيــاس 
محــدد مســبقًا. وســيكون هــذا المعيــار S&P   GCC  Composite index ويجــوز إلدارة الصنــدوق تعديــل المؤشــر المعيــاري 
فــي أي وقــت إذا كان هنــاك إجــراًء بديــا أو مؤشــرا يعكــس مــن وجهــة نظــر إدارة الصنــدوق مقارنــة أكثــر مائمــة تأخــذ فــي 

االعتبــار جميــع العوامــل ذات الصلــة بمــا فــي ذلــك التكلفــة.

عملية االستثمار  3-2

يتبــع مديــر االســتثمارمنهج التحليــل التفصيلــي والبحــث فــي إدارة عمليــات الصنــدوق. ويتبــع مديــر االســتثمارمنهجا منضبطــا 
لعمليــة االســتثماريعمل علــى محاولــة تحديــد الشــركات التــي تتــداول بأقــل مــن قيمتهــا الفعليــة علــى المــدى الطويــل والتــي 
يتوقــع أن تكــون لهــا عوائــد مجزيــة فــي المــدى المتوســط . وســوف يميــل مديــر االســتثمارإلى اســتخدام المعاييــر الماليــة 
التقليديــة مثــل مضاعــف الســعر الــى العائــدات أو مضاعــف الســعر الــى القيمــة الدفتريــة أو التدفقــات النقديــة المخصومــة 

أو عائــدات توزيعــات األربــاح أو المعاييــر

األخــرى المناســبة فــي تقييــم األســهم. يقــوم مديــر االســتثمارأيضًا بتتبــع التطــورات التــي يمكــن أن تغيــر نظــرة الســوق عــن 
الشــركة المســتهدفة مثــل التوســع وطــرح منتجــات جديــدة والتغييــر فــي إدارة الشــركة واألداء المالــي األفضــل. واســتنادًا 
إلــى نتائــج عمليــة البحــث، ســيقرر مديــر االستثماربشــأن شــراء أو بيــع األســهم فــي الصنــدوق. يقــوم مديــر االســتثماربمراقبة 

االســتثمارات بشــكل دائــم ودؤوب.

قيود االستثمار  4-2

سيحاول مدير االستثمارإنجاز أهداف االستثمارالخاصة بالصندوق من خال اتباع السياسات الواردة أدناه:

ال يجوز لصندوق االستثمارتملك نسبة تزيد عن 10%  من األوراق المالية المستحقة ألي مصدر.  .1

باســتثناء محاولــة تكــرار الــوزن فــي المؤشــر أو الســوق، ال يقــوم الصنــدوق باســتثمار أكثــر مــن 10% مــن أصولــه فــي   .2
األوراق الماليــة ألي شــركة واحــدة أو جهــة واحــدة مصــدرة لــأوراق الماليــة.

ال يستثمر الصندوق في األوراق المالية التي تحمل التزامات غير محدودة.  .3

ال يدخل الصندوق في استثمارات لغرض ممارسة السيطرة أو اإلدارة.  .4

ال يقــوم الصنــدوق بشــراء أو بيــع ســلع أو عقــود ســلع أو عقــارات أو مصالــح فــي عقــارات بالرغــم مــن أن الصنــدوق قــد   .5
يشــتري ويبيــع األوراق الماليــة المضمونــة بعقــارات أو ســلع وأوراق ماليــة لشــركات تــم االســتثمارفيها أو التعامــل فــي 

عقــارات أو ســلع.

ال يســتثمر الصنــدوق أكثــر مــن 10% مــن أصولــه فــي أوراق ماليــة ألي شــركة واحــدة أو جهــة واحــدة مصــدرة لــأوراق   .6
ــع فــي بنــوك(.  ــغ الموضوعــة كودائ ــود المذكــورة ال تطبــق فيمــا يتعلــق بالمبال ــة )إن القي المالي

ال تخصــص أصــول الصنــدوق فــي شــراء عقــود الصــرف األجنبيــة أو العقــود الماليــة المســتقبلية أو وضــع أو طلــب   .7
خيــارات أو فــي شــراء أوراق ماليــة علــى الهامــش إال فــي ســياق معامــات التحــوط مــن الصفقــات التــي يتــم تنفيذهــا 

ــدوق. ــة عــن الصن نياب

ال تتطلــب أي مــن هــذه القيــود تســييل أي مــن أصــول الصنــدوق عنــد خــرق هــذه القيــود )بعــد عمليــة االســتثمار( نتيجــة   .8
ــد مــن األصــول ذات الصلــة بواســطة الصنــدوق  ــازة مزي ــر االســتثمار، علــى أن ال يتــم حي حــدث خــارج عــن ســيطرة مدي

لحيــن االلتــزام مــرة أخــرى بالقيــود ذات الصلــة.

يجــوز للصنــدوق االســتثمارفي الشــركات التابعــة المملوكــة بالكامــل أو فــي الترتيبــات التعاقديــة التــي تنطــوي علــى   .9
مخاطــر غيــر مباشــرة لــأوراق الماليــة عــن طريــق الديــن أو التــزام مماثــل لبنــك أو مؤسســة ماليــة متــى مــا رأت إدارة 
الصنــدوق أن ذلــك يخــدم مصالــح حملــة الوحــدات )علــى ســبيل المثــال، عندمــا تمنــع اللوائــح المحليــة االستثمارالمباشــر 
أو إذا كان االستثمارالمباشــر متوفــر فقــط بتكلفــة تعتبرهــا إدارة الصنــدوق غيــر معقولــة(. إن قيــود االســتثمارال تطبــق 
علــى أي مــن هــذه الشــركات التابعــة أو مخاطــر البنــك أو المؤسســة الماليــة لكنهــا تطبــق علــى األوراق الماليــة التــي 

تنطــوي علــى مخاطــر غيــر مباشــرة.
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يجــوز لمديــر االســتثمارأيضًا الترتيــب لقــروض مؤقتــة لتوفيــر الســيولة فــي ســياق مدفوعــات اســترداد قيمــة الوحــدات   .10
بشــرط أن ال يتجــاوز مبلــغ القــرض فــي أي وقــت 10% مــن قيمــة صافــي األصــول.

ال يقوم الصندوق بالبيع قصير األجل ألي أوراق مالية.  .11

ــة  ــة لحمل ــر العادي ــة العامــة غي ــة مســبقة مــن الجمعي ــب موافق ــراض يتطل ــد االقت ــود االســتثمارأو ح ــر فــي قي إن أي تغيي
الوحــدات وموافقــة الهيئــة العامــة لســوق المــال.
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الفصل 3

عوامل المخاطرة

يجــب علــى حاملــي الوحــدات  النظــر بعيــن االعتبــار واالطــاع بعنايــة علــى عوامــل المخاطــرة المبينــة أدنــاه باإلضافــة إلــى 
جميــع المعلومــات األخــرى الــواردة فــي هــذه النشــرة قبــل اتخــاذ قــرار االســتثمارفي وحــدات الصنــدوق. كمــا يتعيــن علــى 
حاملــي الوحــدات  فــي وحــدات الصنــدوق أخــذ الحيطــة والحــذر بــأن هنالــك مخاطــر أخــرى مرتبطــة باالســتثمارفي وحــدات 
الصنــدوق قــد تؤثــر فــي أداء الصنــدوق ويشــمل ذلــك _دون حصــر_  المخاطــر الــواردة المضمنــة أدنــاه . يتعيــن علــى حاملــي 
الوحــدات  االنتبــاه إلــى أن عوامــل المخاطــرة الــواردة أدنــاه هــي عوامــل المخاطــرة التــي يتوقعهــا مديــر االســتثمار بنــاءًا علــى 
ــة  ــاه إلــى أن المخاطــر الفعلي ــه فــي الوقــت الحالــي ويجــب عليهــم كذلــك االنتب ــه باألمــور والمعلومــات المتاحــة ل معرفت

وتأثيراتها قد تختلف اختافا جوهريًا عن عوامل المخاطر والتأثيرات الواردة في هذه النشرة.

مخاطر السوق  1-3

ســوف يســتثمر الصنــدوق فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي وهــو ســوق ناشــىء والمخاطــر المتصلــة بالســوق الناشــىء 
تنطبــق علــى هــذا الصنــدوق. تخضــع اســتثمارات الصنــدوق إلــى تقلبــات الســوق ومخاطــر مازمــة لجميــع مثــل هــذه 
ــي فــإن قيمــة اســتثمارات المســتثمر  ــه ســتكون أســعار الوحــدات عرضــة لارتفــاع واالنخفــاض وبالتال االســتثمارات ، وعلي
يمكــن أن تتعــرض لانخفــاض المفاجــيء والكبيــر. و يتحمــل الصنــدوق ســداد رســومه ومصروفاتــه الخــاص بغــض النظــر عــن 

مســتوى أرباحــه.

3-2   المخاطر السياسية واالقتصادية

مــن الممكــن أن تتأثــر قيمــة الوحــدات وعائداتهــا بالمخاطــر الطارئة وغير المتوقعة مثل التطورات السياســية والدبلوماســية 
والتغيــرات فــي سياســات الحكومــة واإلجــراءات الضريبيــة وأســعار الفائــدة وإجــراءات صــرف وتحويــل العمــات والتطــورات 
السياســية واالقتصاديــة األخــرى المرتبطــة بالقوانيــن والتشــريعات وباألخــص مخاطــر الملكيــة والتأميــن ومصــادرة األصــول 

والتعديــات التشــريعية المرتبطــة بنســب الملكيــة األجنبيــة.

كيفية التخفيف من آثار المخاطر السياسية واالقتصادية

ــدول فــي منطقــة  ــة بغيرهــا مــن ال ــر المخاطــر السياســية فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي منخفضــة نســبيًا مقارن تعتب
الشــرق األوســط، ومــع ذلــك، فــإن العوامــل السياســية واالقتصاديــة تعتبــر عوامــل المخاطــرة التــي ال يمكــن اســتبعادها 

استبعادًا تامًا.

مخاطر تسييل  االستثمارات   3-3

علــى حاملــي الوحــدات  ماحظــة أن األســواق الناشــئة - بمــا فيهــا دول مجلــس التعــاون الخليجــي- ذات ســيولة أقــل وأكثــر 
تقلبــًا مــن أســواق األســهم العالميــة الرائــدة وقــد يــؤدي ذلــك إلــى تقلبــات فــي صافــي قيمــة األصــول.

الممارسات المحاسبية  4-3

الممارســات المحاســبية فــي الوجهــات التــي يســتثمر الصنــدوق فيهــا قــد ال تكــون متطابقــة مــع المعاييــر الدوليــة إلعــداد 
التقاريــر الماليــة مــن جميــع الجوانــب الجوهريــة. كمــا أن متطلبــات التدقيــق ومعاييــره فــي هــذه الــدول قــد تختلــف مــن تلــك 
المتطلبــات و المعاييــر المقبولــة عمومــا فــي أســواق المــال العالميــة. و تبعــا لذلــك، ســتكون هنــاك صعوبــة فــي أغلــب 
األحــوال فــي الحصــول علــى المعلومــات ذات الصلــة بالشــركات المدرجــة بســوق األســهم بالمســتوى نفســه الــذي تكــون 

فيــه متوفــرة للمســتثمرين فــي أســواق المــال العالميــة.

المخاطر القانونية  5-3

تخضع القوانين واللوائح التي يخضع لها الصندوق إلى التغيير.
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مخاطر الضرائب  6-3

الصنــدوق معفــي مــن الضرائــب حســب اللوائــح الســائدة المطبقــة فــي ســلطنة عمــان، لكنــه قــد يخضــع إلــى ضرائــب محليــة 
بالحــد الــذي يحقــق فيــه الصنــدوق دخــل مــن دول أخــرى. قانــون الضريبــة والممارســة فــي الدولــة التــي قــد يســتثمر فيهــا 
الصنــدوق غيــر محــدد بوضــوح كمــا هــو الحــال فــي الــدول الغربيــة. وعليــه، فمــن المحتمــل أن يتغيــر التفســير الحالــي للقانــون 
أو فهــم الممارســة أو أن يتغيــر القانــون بأثــر رجعــي. وعليــه، مــن المحتمــل أن يخضــع الصنــدوق للضريبــة فــي الــدول التــي قــد 
يســتثمر فيهــا الصنــدوق والتــي ال يمكــن توقعهــا إمــا فــي تاريــخ هــذه الوثيقــة أو عنــد االســتثمارفي الوحــدات أو تقييمهــا 

أو بيعهــا.

الصرف و مخاطر العملة  7-3

يتوقــع أن يســتثمر الصنــدوق بشــكل أساســي فــي األوراق الماليــة المقومــة بعمــات  دول الشــرق األوســط وشــمال 
ــر  أفريقيــا. كمــا يمكــن أيضــًا للتغيــرات فــي لوائــح الرقابــة علــى النقــد األجنبــي والسياســات االقتصاديــة أو النقديــة أن تؤث
علــى صافــي قيمــة األصــول. ال تهــدف إدارة الصنــدوق إلــى التعــرض إلــى مخاطــر الصــرف األجنبــي. وطبقــًا لذلــك، يتحمــل 

ــي. ــة/ معــدل الصــرف األجنب المســتثمرون مخاطــر أي حــركات عكســية فــي العمــات المحلي

االقتراض  8-3

ــة عــن الصنــدوق. وإن  ــراض حتــى مــا نســبته 10% مــن صافــي قيمــة األصــول بالنياب ــة االقت ــع إدارة الصنــدوق بصاحي تتمت
اســتخدام االقتــراض قــد يزيــد مــن مخاطــر االســتثمار. ولكــن فــي معظــم األحــوال تكــون االقتراضــات لغــرض توفيــر الســيولة 

لإليفــاء بطلبــات االســترداد. 

3-9   مخاطر التركيز

قد تتركز استثمارات الصندوق في سهم واحد أو قطاع واحد أو دولة واحدة.

مخاطر أخرى  10-3

ال تتضمــن قائمــة عوامــل المخاطــرة المذكــورة أعــاه المخاطــر المرتبطــة باالســتثمار فــي الصنــدوق جميعهــا، وبالتالــي يجــب 
علــى حاملــي الوحــدات األخــذ بعيــن االعتبــار أن االســتثمار فــي الصنــدوق اســتثمار ذو طبيعــة طويلــة المــدى. ولذلــك، يجــب 
علــى حاملــي الوحــدات  المحتمليــن الحصــول علــى االستشــارة والنصــح الازميــن مــن مستشــاريهم الخاصيــن قبــل اتخــاذ قــرار 

االكتتــاب فــي وحــدات الصنــدوق.
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الفصل 4

الضرائب

الوضع الضريبي للصندوق  1-4

وفقــًا ألحــكام المرســوم الســلطاني رقــم 2009/28م  )وتعدياتــه(، تكــون إيــرادات الصناديــق التــي يتــم تأسيســها كحســابات 
اســتثمار مشــترك ويتــم تســجيلها لــدى الهيئــة العامــة لســوق المــال معفيــة مــن ضريبــة الدخــل فــي ســلطنة عمــان. 

الضريبة على حملة الوحدات  2-4

ال تخضــع األربــاح النقديــة التــي يوزعهــا الصنــدوق علــى حملــة الوحــدات أو عائــدات اســترداد أي وحــدة مــن وحــدات الصنــدوق 
للضريبــة فــي ســلطنة عمــان. ومــع ذلــك، ربمــا يخضــع حملــة الوحــدات للضريبــة إذا كانــوا خاضعيــن للضريبــة فــي أي بلــد مــن 

البلــدان األخــرى التــي يســتثمر فيهــا الصنــدوق.

يتعيــن علــى حاملــي الوحــدات  المحتمليــن الحصــول علــى االستشــارة المهنيــة مــن مستشــاريهم الخاصيــن بشــأن التبعــات 
الضريبيــة المحتملــة جــراء االكتتــاب فــي الوحــدات أو شــرائها أو تحويلهــا أو اســتردادها بموجــب قوانيــن أوطانهــم أو 

أقامتهــم أو ســكناهم أو مــكان تأســيس الصنــدوق.
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الفصل 5

مدير االستثمار

مدير االستثمار

يتولــى مديــر االســتثمار مســؤولية إدارة الشــؤون اليوميــة لمحفظــة الصنــدوق باإلضافــة إلــى مســؤولية إدارة أصــول 
الصنــدوق وفقــًا للقوانيــن والمبــادئ المنصــوص عليهــا فــي نشــرة اإلصــدار والنظــام األساســي وشــروط اتفاقيــة إدارة 

االســتثماروأحكامها.

إدارة األصــول واالســهم الخاصــة مــن بنــك مســقط هــي واحــدة مــن أكبــر مديــري االســتثمارفي منطقــة دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي ورائــدة فــي ســلطنة عمــان. يديــر بنــك مســقط لاســهم الخاصــة وإدارة األصــول مجموعــة واســعة 
ــة ، والمنتجــات  ــق المشــتركة، والمحافــظ التقديري ــك الصنادي ــت، بمــا فــي ذل ــة والدخــل الثاب مــن منتجــات حقــوق الملكي

المهيكلــة، وصناديــق الملكيــة الخاصــة والعقــارات.

ــق  ــر قاعــدة مســتثمرين واســعة تشــمل صنادي ــك شــراكات مربحــة عب ــة، أنشــأ البن ــدة الماضي ــى مــدى الســنوات العدي عل
التقاعــد المحليــة والدوليــة ، وصناديــق األمــوال ، والمكاتــب العائليــة ، واألفــراد ذوي المــاءة الماليــة العاليــة ، والشــركات 

وغيرهــا مــن الكيانــات. تشــكل األصــول المؤسســية 90% مــن إجمالــي األصــول المــدارة.

الجدول التالي يبين بعض المنتجات التي يتولى مدير االستثمارإدارتها في الوقت الراهن:

وصف موجز للصندوقالسنةالصندوق

صنــدوق يســتثمر فــي األســهم المدرجــة فــي منطقــة الشــرق 1994مبنك مسقط صندوق اوريكس
االوســط و شــمال افريقيــا.

صندوق عمان للمشاريع السياحية 
المتكاملة

تنظيمــه 2007م تــم  أمريكــي،  دوالر  مليــون   259 بقيمــة  صنــدوق 
ووضعــه فــي عــام OITPF .2007 ويعتبــر فــي المقــام األول 
أكبــر صنــدوق عقــاري عمانــي لاســتثمار فــي مجــال تطويــر 

المشــاريع الســياحية المتكاملــة فــي ســلطنة عمــان.

لصنــدوق هــو األكبــر واألول مــن نوعــه فــي ســلطنة عمــان 2010مصندوق عمان للدخل الثابت
مــع  فيهــا.  المســتثمر  للشــركات  ثانــوي  تمويــل  يقــدم 
 OMFI ،اســتحقاق 7 ســنوات وحجــم 273 مليــون دوالر أمريكــي
ــث مــن  ــق مــدرج فــي الســوق الثال ــق مغل ــدوق مغل هــو صن

ســوق مســقط لــأوراق الماليــة.

صندوق يستثمر في أدوات السيولة النقدية والودائع.2013مصندوق بنك مسقط للسيولة النقدية

بشــكل 2015مصندوق ازدهار للدخــل  المــدرة  العقاريــة  االصــول  فــي  االســتثمار 
الخليجــي. التعــاون  مجلــس  دول  فــي  اساســي 

صندوق بنك مسقط للدخل العقاري 
الخليجي

بشــكل 2014م للدخــل  المــدرة  العقاريــة  االصــول  فــي  االســتثمار 
الخليجــي. التعــاون  مجلــس  دول  فــي  اساســي 

وحاز بنك مسقط على العديد من الجوائز في مجال إدارة الصناديق. بعض الجوائز األخيرة موضحة أدناه:

الفائز بجائزة ليبر ألفضل صندوق خليجي في األعوام 2009، و2015، و2016، 2018، و2019.     •
.MENA FM جائزة مدير األصول العمانية للعام 2010، و2011، و2013، و2015، و2017، 2018 من   •

 .MENA Finance أفضل مدير أصول - عمان في األعوام 2010، و2011، و2013، و2015 من   •
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 Global الحائــز علــى جائــزة أفضــل مديــر أصــول فــي عمــان فــي األعــوام 2011، و2014، و2015، و2016، و2018 مــن قبــل   •
 .Investor

الفائــز بجائــزة أفضــل صنــدوق أســهم فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي بأقــل مــن 30 مليــون دوالر أمريكــي مــن    •
و2018.  و2015،  و2014،   ،2013 فــي   MENA FM

إن مميزات دائرة إدارة األصول وقوتها ببنك مسقط تتمثل في اآلتي:

يعتبــر الفريــق العامــل لــدى مديــر االســتثمار مــن أكثــر الفــرق التــي تتمتــع فريق ذو خبرة:
المنطقــة. ويعتبــر أعضــاء فريــق مديــر االســتثمار خبــراء  بالخبــرات فــي 

اســتثمار محنكيــن.

أكبــر مديــر األداء المتميز: هــو  بنــك مســقط   ،1993 منــذ  والمحافــظ  الصناديــق  إدارة 
مديــر  بواســطة  المــدارة  والصناديــق  للمحافــظ  عمــان.  فــي  صنــدوق 

الســوق. مــن  أقــل  تقلبــات  مــع  ببنــك مســقط  االســتثمار 

يتــم اتخــاذ قــرارات االســتثمار بخليــط مــن البحــوث األساســية الشــاملة عمليات االستثمار المنضبطة والصارمة:
والتحليــل الفنــي. وتــم تصميــم كل منتــج اســتثماري خصيصــا ليتناســب مــع 

حاجــة العميــل.

لديــه مكتــب خلفــي مســتقل للتشــغيل لضمــان ضوابــط محكمــة فــي الرقابة التشغيلية القوية:
التشــغيل. تشــتمل أبــرز الســمات المميــزة لعمليــات التشــغيل لــدى مديــر 
االســتثمار علــى الفصــل الواضــح فــي محافــظ العمــاء وتوفــر أفضــل النظــم 
بالقوانيــن  الصــارم  وااللتــزام  المعلومــات  تقنيــة  مجــال  فــي  المتاحــة 

التنظيميــة والمبــادئ المحاســبية.

: ISO 9001 ولقــد شهادة والمحاســبية  التنظيميــة  التوجيهيــة  للمبــادئ  الصــارم  أالمتثــال 
 أتــاح التوجيــه القــوي للعمليــات لبنــك مســقط الحصــول علــى شــهادة

ISO 9001 لجميع عمليات إدارة األصول.

5-1  دور مدير االستثمار

ــرام صفقــات تكــون متســقة مــع األهــداف  ــر االستثمارمســؤولية البحــث عــن الفــرص استثماراالســتثمارية وإب ــى مدي يتول
ــر االستثمارمســؤواًل عــن  ــدوق. بعــد الدخــول فــي أي اســتثمار، يكــون مدي ــة لاســتثمار الخاصــة بالصن ــادئ التوجيهي والمب
مراقبــة ذلــك االســتثمارإلى حيــن تصفيتــه والخــروج منــه. وتحديــدًا وبشــئ مــن التفصيــل، يكــون مديــر االستثمارمســؤواًل عــن 

مراقبــة هيكلــة المحفظــة وأداء االســتثماروااللتزام بتخصيــص األصــول.

يقوم مديراالستثماربإدارة الصندوق تمشيًا مع نشرة اإلصدار و النظام األساسي وأية قوانين أو لوائح سارية حاليًا.

يقــوم مديــر االســتثمار بــإدارة محفظــة الصنــدوق وفــق المصالــح التــي تحقــق أهــداف االستثمارحســب مــا هــو منصــوص 
عليــه فــي النظــام األساســي واتخــاذ جميــع قــرارات االســتثماروالقرارات األخــرى بمــا يحقــق أفضــل مصالــح الصنــدوق وحاملي 

الوحــدات .

مخاطــر  مــن  والحمايــة  التزامــات  بأيــة  للوفــاء  للصنــدوق  الكافيــة  الســيولة  بتوفيــر  االســتثمارأيضًا  مديــر  يقــوم  كمــا 
ضروريــة. االســتثمارغير 

يجب على مدير االستثمارالقيام بما يأتي:

اتخــاذ القــرارات اليوميــة والقيــام بغيرهــا مــن األفعــال التــي يراهــا مناســبة فيمــا يتصــل بشــؤون الصنــدوق وإدارة   •
اســتثماراته.

مراجعــة سياســات وأهــداف الصنــدوق وتقديــم المقترحــات مــن حيــن آلخــر إلــى إدارة الصنــدوق، علــى ســبيل المثــال   •
تقديــم المقترحــات المتصلــة بالتعديــات التــي يراهــا مناســبة لمصلحــة الصنــدوق وحملــة الوحــدات.
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التأكد من أن محفظة الصندوق ملتزمة بالمبادئ التوجيهية لاستثمار.  •

موافــاة إدارة الصنــدوق بجميــع المعلومــات والتوضيحــات واالستشــارات األخــرى التــي قــد تطلبهــا بشــأن الصنــدوق   •
واســتثماراته.

االحتفاظ بتقارير مكتوبة عن تكوين محفظة الصندوق بالكيفية التي تطلبها إدارة الصندوق بصورة  معقولة .  •

االحتفــاظ بســجات ســليمة عــن جميــع األعمــال التــي يقــوم بهــا وتلــك التــي يقــوم بهــا نيابــة عــن الصنــدوق بشــأن توفيــر   •
خدمــات إدارة اســتثمارات الصنــدوق، بمــا فــي ذلــك خدمــات الحافــظ األميــن، وخدمــات اإلدارة، وخدمــات الوكيــل.

إعــداد أو المســاعدة فــي إعــداد جميــع التقاريــر الازمــة عــن االســتثماروالبيانات والتعاميــم واإلعانــات والكتيبــات   •
وغيرهــا مــن المنشــورات التــي توضــح أو تشــير إلــى الصنــدوق.

عدم تعريض الصندوق إلى أية مخاطر استثمارية غير ضرورية.  •

توفير السيولة الكافية للصندوق للوفاء بأية التزامات قد تترتب عليه.  •

أن يكــون لديــه نظــام محاســبي لتبويــب التعامــات بمحفظــة الصنــدوق ومراقبتهــا وفحصهــا جميعهــا والتــي تــم   •
ــدى الحافــظ  ــة المفتوحــة باســم الصنــدوق ل ــة واألوراق المالي ــى النظــام وتســويتها مــع الحســابات النقدي إدخالهــا إل

األميــن.

تســجيل عمليــات الشــراء والبيــع جميعهــا التــي تمــت لصالــح الصنــدوق بشــكل دقيــق ووفقــا لتسلســلها الزمنــي   •
وتوقيتهــا.
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الفصل 6

إدارة الصندوق 

إدارة الصندوق    1-6

تتولــى إدارة الصنــدوق مســؤولية إدارة أصــول الصنــدوق ولهــا أن تفوض مدير االســتثمارباتخاذ القرارات استثماراالســتثمارية 
اليوميــة مــع مراعــاة الشــروط واألحــكام المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة إدارة االســتثمار. تتولــى إدارة الصنــدوق مســؤولية 
وضــع إســتراتيجية االســتثماروالمبادئ التوجيهيــة للصنــدوق وتقــوم كذلــك بمراجعــة األنشــطة التــي يقــوم بهــا مديــر 
االستثماربشــكل مســتمر . يعمــل مديــر االســتثمارعلى إدارة أصــول الصنــدوق باالســتثماروالتداول فــي األوراق الماليــة 
بالنيابــة عــن الصنــدوق ووفــق توجيهــات إدارة الصنــدوق والنظــم والمبــادئ المنصــوص عليهــا فــي نشــرة اإلصــدار. ال يحــق 
ألي طــرف آخــر التدخــل فــي إدارة شــؤون الصنــدوق فيمــا يتصــل بــأي قــرار يتــم إتخــاذه بهــذا الخصــوص شــريطة أن يكــون هــذا 

القــرار قــد تــم إتخــاذه وفقــًا للشــروط واألحــكام الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار.

وتتألــف إدارة الصنــدوق مــن أعضــاء يصــل عددهــم إلــى )5( خمســة أعضــاء يتــم انتخابهــم مــن قبــل الجمعيــة العامــة لحملــة 
الوحــدات وفقــًا لأحــكام المنصــوص عليهــا فــي النظــام األساســي. يكــون أعضــاء إدارة الصنــدوق مســؤولين أمــام حملــة 
الوحــدات والهيئــة العامــة لســوق المــال فيمــا يتصــل بالمراقبــة واإلشــراف علــى مديــر االســتثمارومقدمي الخدمــات اآلخريــن 

وعلــى ســامة مصلحــة الصنــدوق وحملــة الوحــدات والمحافظــة عليهــا وفقــًا ألحــكام القانــون.

إدارة الصندوق  2-6

أعضــاء إدارة الصنــدوق هــم المذكوريــن أدنــاه )ماحظــة أنــه ال يوجــد بينهــم مــن يمثــل أي شــركة و انهــم يمثلــون صفتهــم 
الفردية(. 

الفاضل / عبد الرزاق علي عيسى – الرئيس

الســيد عبدالــرزاق هــو الرئيــس التنفيــذي األطــول خدمــة فــي بنــك مســقط. أكبــر بنــك تجــاري فــي الدولــة مــن حيــث 
القيمــة الســوقية واألصــول والودائــع وحصــة الســوق. باإلضافــة إلــى الخدمــات المصرفيــة استثماراالســتثمارية والخاصــة 
واإلســامية. يشــغل حالًيــا منصــب رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة ARAD ، وهــي مجموعــة شــركات مملوكــة للقطاع الخاص 
فــي عمــان ، ولهــا مصالــح متنوعــة فــي وســائل اإلعــام )مســقط FM 105,3(، والتطويــر العقــاري، والبنــاء، والســياحة 
والضيافــة واالستشــارات. الســيد عبــد الــرزاق حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ويلــز، المملكــة 
ــة مــن جامعــة  ــوراه الفخري ــى الدكت ــارد، وحصــل عل ــر اإلداري المتقــدم فــي جامعــة هارف المتحــدة، وأكمــل برنامــج التطوي
هندوســتان، الهنــد. وهــو شــخصية معروفــة داخــل عمــان وقــد حصــل علــى المرتبــة 111 فــي قائمــة أكثــر الشــخصيات العربيــة 
تأثيــرًا بحســب مجلــة ”أريبيــان بزنــس“ ”Power500“. كمــا حصــل علــى جائــزة أفضــل رئيــس تنفيــذي لعــام 2002م وفًقــا 

.Business Today لمجلــة

الفاضل/  سليمان عبدالله خلفان - نائب الرئيس 

ســليمان عبــد اللــه خلفــان البلوشــي هــو مشــرف علــى االستثماربشــؤون البــاط الســلطاني. أكمــل ســليمان درجــة الماجســتير 
ــز علــى  ــان. حائ ــل وإدارة المخاطــر فــي عــام 2015 مــن جامعــة جاســكو كالدوني ــة والتموي ــة الدولي فــي األعمــال المصرفي
دبلــوم محاســبة مــن جامعــة الســلطان قابــوس. يخــدم فــي شــؤون البــاط الســلطاني فــي مناصــب مختلفــة ولديــه خبــرة 

متراكمــة فــي اإلدارة التشــغيلية والتدقيــق واإلدارة جنًبــا إلــى جنــب مــع إدارة االســتثمار.

الفاضل/ غصن هالل عبدالله العبري - عضو

غصــن هــال عبداللــه العبــري هــو مســاعد مديــر عــام المصروفــات بشــؤون البــاط الســلطاني. يتمتــع غصــن بخبــرة تزيــد عــن 
ــا منصــب عضــو مجلــس إدارة صنــدوق عمــان للدخــل الثابــت. حصــل غصــن علــى  ــة. يشــغل حالًي ــا فــي مجــال المالي 20 عاًم

شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال عــام 2015 مــن كليــة الخليــج.
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الفاضل/ حسين عبد الرضا اللواتي - عضو

ــر  ــا منصــب مدي ــة. يشــغل حالًي ــا فــي إدارة االســتثمارات الدولي ــد عــن 23 عاًم ــرة تزي ــي بخب ــد الرضــا اللوات ــع حســين عب يتمت
االســتثمارات فــي صنــدوق تقاعــد ديــوان البــاط الســلطاني، ويتولــى دوًرا رائــًدا فــي إدارة اســتراتيجية توزيــع األصــول 
لاســتثمارات متعــددة األصــول فــي األســواق العالميــة. قبــل انضمامــه إلــى صنــدوق التقاعــد، كان المديــر التنفيــذي فــي
Horizons Capital Markets. وعمــل مــع شــركات رائــدة فــي إدارة االســتثمار بمــا فــي ذلــك شــركة االســتثمارالوطنية، 
الكويــت وشــركة Vision Investment Services، عمــان. وتشــمل خبرتــه اإلشــراف علــى االســتثمارات فــي األســهم العامة 
والخاصــة والدخــل الثابــت والعقــارات والبدائــل والصناديــق، وهــو رئيــس مجلــس إدارة مدرســة الــرواد الدوليــة. باإلضافــة 
ــس إدارة شــموخ لخدمــات االستثماروشــركة عمــان للضيافــة )كمبينســكي(. وهــو  ــك، يشــغل منصــب عضــو مجل ــى ذل إل
  CFAمــن معهــد  CFA عضــو فــي لجنــة االســتثماربغرفة تجــارة وصناعــة عمــان. تشــمل أوراق اعتمــاده األكاديميــة شــهادة
بالواليــات المتحــدة األمريكيــة وماجســتير فــي العلــوم الماليــة مــن جامعــة ســتراثكايد ، اســكتلندا ، المملكــة المتحــدة.

الفاضل  خليفة بن عبدالله الحاتمي – عضو

ــة استثماراالســتثمارية وأســواق رأس  ــر العــام - الخدمــات المصرفي ــه الحاتمــي منصــب نائــب المدي ــد الل يشــغل خليفــة عب
المــال. قبــل ذلــك ، كان الرئيــس التنفيــذي لبنــك مســقط - فــرع الريــاض، والرئيــس التنفيــذي لشــركة مســقط الماليــة 
)المملكــة العربيــة الســعودية(.. يتمتــع خليفــة بخبــرة تزيــد عــن 17 عاًمــا فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة استثماراالســتثمارية 
وإدارة األصــول والخدمــات المصرفيــة وكان رئيــس مجلــس أدارة صناديــق مســقط الماليــة الخمســة. يشــغل حالًيــا منصــب 
عضــو مجلــس إدارة شــركة ســيكو كابيتــال. أكمــل الســيد خليفــة درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال )MBA( فــي عــام 2010 
وماجســتير التمويــل فــي عــام 2016 مــن جامعــة ســتراثكايد. حاصــل علــى بكالوريــوس فــي الماليــة مــن جامعــة الســلطان 

قابــوس.

فترة عضوية األعضاء ال تتجاوز 5 سنوات من تاريخ التعيين.

مكافآت األعضاء  3-6

يســتحق كل عضــو مــن أعضــاء إدارة الصنــدوق أتعــاب ال تتجــاوز 8,000 )ثمانيــة آالف ريــال عمانــّي(  ريــال عمانــي فــي الســنة 
وحتــى 10,000 )عشــرة آالف ريــال عمانــّي( لرئيــس مجلــس اإلدارة مــع تعويــض المصاريــف المعقولــة المتكبــدة علــى نحــو 

معقــول بواســطتهم فــي تنفيــذ واجباتهــم.

6-4   قوانين إدارة الصندوق

تقوم إدارة الصندوق بتسيير أعمالها في جميع األحوال وفقًا للقوانين السارية بسلطنة عمان وللقوانين اآلتية:

عدد أعضاء إدارة الصندوق

عدد أعضاء إدارة الصندوق ”األعضاء“ )5(  خمسة بما في ذلك الرئيس ونائب الرئيس.

سلطات إدارة الصندوق وواجباتها

تقييم أداء االستثماربالصندوق مع األخذ بعين االعتبار األهداف استثماراالستثمارية للصندوق.  .1

ضمان التزام الصندوق باألحكام المنصوص عليها في نشرة اإلصدار والنظام األساسي والمتطلبات القانونية.  .2

تقييم أداء مدير االستثمارومقدمي الخدمات اآلخرين.  .3

ضمــان كفايــة النظــم المعمــول بهــا لــدى الصنــدوق لضمــان ســامة وحمايــة األصــول وكذلــك التأكــد مــن وضــع   .4
المناســبة. المحاســبية  الضوابــط 

التأكــد مــن أن النظــم والضوابــط التــي يعتمدهــا مديــر االســتثمارفي إدارة الصنــدوق كافيــة لضمــان االمتثــال لتحقيــق   .5
ــه. مصلحــة الصنــدوق وحاملــي الوحــدات  في

تفــادي حــدوث تضــارب فــي المصالــح والتأكــد مــن وجــود التدابيــر الكافيــة للتصــدي ألي تضــارب فــي المصالــح وحــل   .6
مثــل ذلــك التضــارب بمــا يخــدم المصلحــة المثلــى وحاملــي الوحــدات  فيــه.
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ضمــان الفصــل فــي المهــام عندمــا تعمــل شــركة واحــدة كمقــدم خدمــات لتزويــد الصنــدوق بأكثــر مــن خدمــة واحــدة مع   .7
مراعــاة أحــكام الائحــة التنفيذيــة لقانــون ســوق رأس المــال فــي هــذا الشــأن.

الموافقة على الصفقات التي يجريها الصندوق مع األطراف ذات العاقة واإلفصاح عن تلك الصفقات.  .8

الموافقــة علــى التقريــر الســنوي والبيانــات الماليــة والمعلومــات األخــرى التــي يجــب اإلفصــاح عنهــا للجمهــور و حاملــي   .9
الوحــدات  لضمــان أن اإلفصاحــات تتــم علــى نحــو عــادل وشــفاف وغيــر مضلــل وفــي الوقــت المناســب.

تعيين وإنهاء خدمات مقدمي الخدمات وتحديد أتعابهم.  .10

اتخاذ القرارات الخاصة بتوزيع األرباح النقدية على  حاملي الوحدات.   .11

إجراءات اجتماعات إدارة الصندوق

يجب أن ال يقل عدد األعضاء الحاضرين عن ثلثي أعضاء إدارة الصندوق.  .1

يجــب أن ال يشــارك العضــو فــي المناقشــات و/ أو التصويــت فــي المســائل التــي يكــون لــه أو لزوجتــه أو ألحــد أقربائــه   .2
حتــى الدرجــة الثانيــة مصلحــة فيهــا.

يجب أن تنال القرارات المتخذة دعم غالبية أعضاء إدارة الصندوق الحاضرين وموافقتهم.  .3

يجب تسجيل اعتراض العضو الذي يرفض القرار في محضر اجتماع إدارة الصندوق.  .4

يجــب أن يجتمــع أعضــاء إدارة الصنــدوق أربــع مــرات فــي الســنة كحــد أدنــى شــريطة أن ال تتجــاوز المــدة التــي تفصــل بيــن   .5
كل اجتماعيــن متتالييــن أربعــة أشــهر.

تعيين أعضاء إدارة الصندوق
تمتــد واليــة كل عضــو مــن أعضــاء إدارة الصنــدوق الــى أن يتــم إخــاء مركــزه، وإذا أصبــح منصــب العضــو شــاغرًا قبــل موعــد 
انتهــاء مــدة عضويتــه يجــوز لأعضــاء اآلخريــن اختيــار عضــو ليحــل محــل ذلــك العضــو حتــى انتهــاء مــدة عضويتــه. أي تعييــن 

بهــذا الشــكل يتطلــب الموافقــة الجماعيــة ألعضــاء إدارة الصنــدوق.

األعضاء المفوضين
ــم إشــعار مكتــوب يســلمه شــخصيًا إلدارة الصنــدوق، تفويــض  يجــوز ألي عضــو مــن أعضــاء إدارة الصنــدوق، شــريطة تقدي
أي عضــو مــن أعضــاء إدارة الصنــدوق لينــوب عنــه فــي حضــور اجتماعــات إدارة الصنــدوق التــي ال يحضرهــا هــو شــخصيًا 
والتصويــت نيابــة عنــه وأداء الواجبــات والمهــام الموكلــة إليــه وممارســة الحقــوق جميعهــا كمــا لــو كان ذلــك العضــو حاضــرًا 
ــم تفويضــه بهــذه  ــك التفويــض عامــًا أو محــددًا لعمــل محــدد. وال يجــوز ألي عضــو يت بصفــة شــخصية ويجــوز أن يكــون ذل

الكيفيــة أن ينــوب عــن أكثــر مــن عضــو واحــد مــن أعضــاء اإلدارة فــي نفــس االجتمــاع. 

مؤهالت األعضاء

أن يكون حسن السيرة و السلوك والسمعة.  .1

يجــب أن ال يكــون قــد صــدر ضــده حكــم نهائــي بالســجن فــي جنايــة أو بعقوبــة فــي جريمــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة أو   .2
فــي إحــدى الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي قانــون ســوق رأســال المــال، أوفــي قانــون الشــركات التجاريــة، أو فــي قانــون 

التجــارة مــا لــم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره.

أال يكون قد صدر ضده حكم بإشهار إفاسه.   .3

خلو منصب العضو

يكون منصب عضو إدارة الصندوق شاغرا في الحاالت اآلتية:

إذا استقال العضو من منصبه بموجب إشعار كتابي يفيد االستقالة يحمل توقيعه.

الغيــاب )إذا لــم يكــن هــذا الغيــاب بموجــب ترتيبــات مــع إدارة الصنــدوق ألمــور تخــص الصنــدوق( عــن اجتماعــات إدارة   .1
ــة. ــرة اثنــي عشــر شــهرًا متتالي الصنــدوق لفت
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إذا أصبح العضو مختًا عقليًا أو غير قادر على أداء واجباته ومهامه.  .2

إذا أصبح العضو مفلسًا و قام بتأجيل تسوية التزاماته المالية أو دخل في تسوية مع دائنيه.  .3

إذا صدر قرار من الجمعية العامة بإقالته.  .4

إذا أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قرارًا قضى بإقالة العضو.   .5

الحافظ األمين  5-6

الحافظ األمين لبنك مسقط صندوق أوريكس هو بنك مسقط. تشتمل واجبات الحافظ األمين على ما يأتي:

حفــظ واتخــاذ اإلجــراءات الازمــة لحفــظ األوراق الماليــة و االســتثمارات و األدوات الماليــة و األصــول األخــرى لخاصــة  أ ( 
ــدوق فــي مــكان أمــن. بالصن

حفــظ األدوات لحاملهــا فــي ذلــك الشــكل وتســجيل األدوات األخــرى فــي اســم الحافــظ األميــن أو أي شــخص آخــر يعينــه  ب ( 
الحافــظ األميــن.

ج(    حفــظ األوراق الماليــة التــي لــم تســدد بالكامــل مــع مراعــاة الشــروط التــي يراهــا الحافــظ األميــن معقولــة وفقــًا 
للممارســات المحليــة المعمــول بهــا. 

شراء أو االكتتاب في أي نوع من أنواع األوراق المالية أو الودائع وفقًا لتوجيهات مدير االستثمار. د ( 

ه(    بيــع أو التصــرف فــي أصــول الصنــدوق والتعامــل فــي عائداتهــا شــريطة أن يتــم إنجــاز كل حالــة وفقــًا لتوجيهــات مديــر 
االســتثمار.

الدخــول فــي أي اتفاقيــة أو أداة نيابــة عــن الصنــدوق فيمــا يتعلــق بــأي ورقــة ماليــة أو اســتثمار آخــر للصنــدوق حســب  و ( 
ــر االســتثمار. كل حالــة وفقــًا لتعليمــات مدي

تسليم شهادات الملكية وأي أدوات أخرى ذات عاقة باألصول لمدير االستثمارأو وفقًا لتوجيهات مدير االستثمار. ز ( 

إبــاغ إدارة الصنــدوق ربكافــة الترتيبــات الــازم اتخاذهــا فيمــا يتعلــق بــكل أصــل مــن أصــول الصنــدوق إذا كانــت األوراق  ح ( 
الماليــة التــي تمــت حيازتهــا اأو تــم امتاكهــا بواســطة الصنــدوق قــد تــم تســجيلها باســم الحافــظ األميــن او أي شــخص 

أخــر معيــن مــن قبلــه )مــا لــم يكــن خــاف 

وفي سبيل أداء الواجبات المذكورة أعاه، يجب على الحافظ األمين القيام بما يأتي:

االحتفــاظ بحســابات منفصلــة باســم الصنــدوق. ولتجنــب أي شــكوك، ســيحتفظ الحافــظ األميــن نيابــة عــن الصنــدوق  أ ( 
بالحســابات النقديــة التــي تــودع فيهــا االيــرادات و االربــاح المحققــة مــن أصــول الصنــدوق.

االحتفاظ بسجات تبين حسابات حفظ األصول التي يحتفظ بها مدير االستثمارنيابة عن الصندوق. ب ( 

ــن فــي  ــي يحتفــظ بهــا الحافــظ األمي ــدوق )إن وجــدت( بشــكل منفصــل عــن األصــول الت ــع أصــول الصن ج(  االحتفــاظ بجمي
ــن.  ــه اآلخري حســابه الخــاص واألمــوال االخــرى وعمائ

يجــوز للحافــظ األميــن اتخــاذ الخطــوات التــي يعتبرهــا مناســبة التــي تمكنــه مــن تقديــم خدمــات الحافــظ األميــن المطلوبــة 
فيمــا يتعلــق بالصنــدوق كمــا يجــوز لــه بموجــب الموافقــة المســبقة إلدارة الصنــدوق تعييــن طــرف ثالــث أو أكثــر كحافــظ 

أميــن فرعــي.

وســوف يتــم تعييــن الحافــظ األميــن الفرعــي ليكــون مســؤوال فقــط لحمايــة األصــول إذا اقتنعــت إدارة الصنــدوق بــأن 
الحافــظ األميــن الفرعــي يتمتــع بالخبــرة المائمــة ألداء هــذا الــدور. 

وكيل التسجيل و التحويل  6-6

شــركة ك-فيــن للتكنلوجيــا المحــدودة تعمــل كوكيــل تســجيل وتحويــل للصنــدوق. شــركة ك-فيــن أكبــر موفــر خدمــات ماليــة 
فــي الهنــد وتعمــل فــي مجــال تقديــم خدمــات وكالــة التســجيل والتحويــل لجميــع صناديــق االســتثمارالرائدة فــي الهنــد والتــي 
يقــدر عــدد األصــول تحــت إدارتهــا بترتيبــات مماثلــة بحوالــي 45 مليــار دوالر أمريكــي. تقــوم شــركة كارفــي حاليــًا بإجــراء  50,000 

)خمســون ألــف( معاملــة فــي المتوســط فــي اليــوم مســتعينة بتقنياتهــا الحديثــة.
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تشتمل واجبات وكيل التسجيل والتحويل على ما يأتي:

االحتفاظ بالبيانات الازمة عن الصفقات التجارية وغير التجارية التي تخص حاملي الوحدات في للصندوق.  .1

احتساب ودفع رسوم الخصم.  .2

إصدار واسترداد ونقل وتحويل الوحدات.  .3

احتساب توزيعات األرباح.  .4

االحتفاظ بقاعدة بيانات حاملي الوحدات .  .5

إصدار وتوزيع التقارير.  .6

مطابقة المبالغ النقدية والوحدات.  .7

إصدار كشف الحسابات.  .8

تنفيذ المدفوعات.  .9

متابعة شكاوى وإستفسارات العماء والرد عليها.  .10

أي خدمات أخرى ذات صلة.  .11

6-7   المدير اإلداري

المديــر اإلداري للصنــدوق هــو بنــك مســقط ش.م.ع.ع. وتشــتمل واجبــات المديــر اإلداري وفقــًا التفاقيــة اإلدارة علــى مــا 
يأتــي:

حساب صافي قيمة األصول بما في ذلك حساب إيرادات الصندوق والمصروفات التي يتكبدها الصندوق.  .1

إعداد الحسابات.  .2

االحتفاظ بالدفاتر وحفظ السجات المالية للصندوق.  .3

دفع مصروفات الصندوق.  .4

استام اإليرادات.  .5

دفع التسويات.  .6

تقييم األوراق المالية.  .7

دفع أنصبة األرباح والتوزيعات.  .8

مراقبة حل وتصفية الصندوق.  .9

أي أنشطة أخرى ذات صلة.  .10

ويجــوز للمديــر اإلداري اتخــاذ مثــل هــذه الخطــوات، حســبما يراهــا مناســبا، لتمكينــه مــن تقديــم الخدمــات اإلداريــة المطلوبــة 
ذات الصلــة بــإدارة للصنــدوق كمــا يجــوز لــه، شــريطة الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن إدارة الصنــدوق، تعييــن طــرف 
ثالــث أو أكثــر كمديــر إداري فرعــي شــريطة أن يكــون مرخصــًا لــه مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال لممارســة مثــل هــذا 

النشــاط.

ويجــوز تعييــن مديــر إداري فرعــي فقــط إذا توصلــت إدارة الصنــدوق إلــى قناعــة بــأن المديــر اإلداري الفرعــي المقتــرح يتمتــع 
بالخبــرات المناســبة والكفــاءة الازمــة ألداء هــذا الــدور.

مراقبو الحسابات  8-6

مراقبــو حســابات الصنــدوق هــو  كرومــاك الغزالــي، ص.ب 971، الرمــز البريــدي 131، مســقط، ســلطنة عمــان. ويجدر باالشــارة 
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إلــى أن مراقبــي حســابات الصنــدوق معتمديــن مــن قبــل الهيئــة. وســوف تقــوم إدارة الصنــدوق بتعييــن المدقــق الخارجــي 
مــن ضمــن شــركات التدقيــق المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة. لــن يتــم تعييــن المدقــق الخارجــي مدققــًا علــى مديــر االســتثماركما 
أن تعيينــه لفتــرة ســنة واحــدة علــى أن ال تزيــد علــى أربــع ســنوات متصلــة. ويســتثنى مــن ذلــك فــي حالــة انقضــاء ســنتينن 

علــى آخــر تعييــن.

للمدقــق الخارجــي الحــق فــي االطــاع علــى حســابات الصنــدوق ومســتنداته، كمــا لــه الحــق فــي طلــب أي مســتند إلثبــات 
األصــول و الخصــوم و إرســال تقريــرة إلــى إدارة الصنــدق.

البنوك  9-6

بنــك مســقط هــو البنــك الرئيســي للصنــدوق ويجــوز للصنــدوق فتــح حســابات مصرفيــة لــدى بنــوك أخــرى مــع مراعــاة 
الصنــدوق. إدارة  موافقــة 

الموزع  10-6

يقــوم مديــر االستثماربتســويق الصنــدوق فــي الوقــت الراهــن. و قــد يقــوم مديــر االســتثماربتعيين موزعيــن للصنــدوق فــي 
خــارج الســلطنة وخارجهــا وفقــا لشــروط يتــم االتفــاق عليهــا مــا بيــن مديــر االســتثمارو المــوزع. ولــن يكــون هنــاك أي رســوم 

إضافيــة يقــوم الصنــدوق بدفعهــا للمــوزع.
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الفصل 7

الرسوم

رسوم مدير االستثمار  1-7

يســتحق مديــر االستثماررســوم إدارة ســنوية مقدارهــا 1.85% مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق. ويتــم احتســاب الرســوم 
ودفعهــا شــهريًا بنــاًء علــى صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق فــي كل يــوم تقييــم خــال الشــهر.

الحافظ األمين  2-7

ــم  ــدوق. ويت ــي نســبة 0,05%  فــي الســنة مــن صافــي قيمــة أصــول الصن ــن بإجمال ــدوق رســوم الحافــظ األمي يدفــع الصن
ــم خــال الشــهر. ــوم تقيي ــدوق فــي كل ي ــى صافــي قيمــة أصــول الصن ــاء عل احتســاب الرســوم ودفعهــا شــهريًا بن

المديراإلداري  3-7

يدفــع الصنــدوق رســوم المديــر اإلداري بإجمالــي نســبة 0,08%  فــي الســنة مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق. ويتــم 
ــم خــال الشــهر. ــوم تقيي ــدوق فــي كل ي ــى صافــي قيمــة أصــول الصن ــاء عل ــا شــهريًا بن احتســاب الرســوم ودفعه

وكيل التسجيل والتحويل  4-7

يدفــع الصنــدوق رســوم وكيــل التســجيل والتحويــل بإجمالــي نســبة 0,12% فــي الســنة مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق. 
ويتــم احتســاب الرســوم ودفعهــا شــهريًا بنــاء علــى صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق فــي كل يــوم تقييــم خــال الشــهر. 

المصاريف األخرى  5-7

باإلضافة إلى الرسوم المذكورة أعاه، سيتكبد الصندوق المصروفات الجارية اآلتية:

أ (  تقدر رسوم إدارة الصندوق سنويا بحوالي 42,000 )اثنان وأربعون ألفا( ريال عماني.

ب (  ستشــمل المصروفــات الجاريــة نفقــات التشــغيل الخاصــة بالصنــدوق، بمــا فــي ذلــك الرســوم القانونية ورســومالطوابع 
البريديــة واألختــام وغيرهــا مــن الرســوم والعمــوالت و الوســاطة وغيرهــا التــي يتحملهــا الصنــدوق نتيجــة حيــازة وتنفيــذ 
االســتثمارات.كما يتحمــل الصنــدوق مصروفــات جاريــة أخــرى مثــل أتعــاب مراقــب الحســابات الخارجــي، مصاريــف 
اإلعانــات الطباعــة، ومصاريــف اجتماعــات حملــة الوحــدات العامــة والخاصــة، عمولــة الوســاطة ومصاريــف البنــوك. 
ليــس مــن الممكــن التنبــؤ بقيمــة المصروفــات الجاريــة حتميــا التــي ســوف تخصــم مــن الصنــدوق وإدارة الصنــدوق ال 
تتوقــع إدارة الصنــدوق أن يزيــد حجــم المصروفــات الجاريــة عــن 2.5%  ســنويًا )مــن دون رســوم الحافــظ األميــن الفرعــي, 

ورســوم الحــواالت و رســوم الجهــات التنظيميــة(.
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الفصل 8

االكتتاب واالسترداد

االكتتاب في الوحدات  1-8

يمنــح الصنــدوق حملــة الوحــدات إمكانيــة االكتتــاب يوميــا. يجــب تعبئــة طلبــات االكتتــاب و إعادتهــا مــع كامــل   1-1-8 
أي  مــن  ظهــرا    11 الســاعة  قبــل  ذلــك  و  والتحويــل  التســجيل  وكيــل  إلــى  المطلوبــة  قيمة الوحدات  

يــوم عمــل و أي طلبــات يتــم اســامها بعــد ذلــك ســوف ترحــل  الــى يــوم العمــل التالــي. 

يتم االكتتاب تبعا لتقديم الطلب لهذا العرض حسب الشروط و األحكام الواردة في هذه النشرة.  2-1-8

طلبــات االكتتــاب غيــر قابلــة لإللغــاء مــا لــم توافــق إدارة الصنــدوق علــى خــاف ذلــك أي طلــب اكتتــاب مســتلم    3-1-8
بعــد الســاعة 11 صباحــًا فــي يــوم التقييــم يتــم ترحيلــه إلــى يــوم التقييــم التالــي مــا لــم يتــم التنــازل عــن فتــرة 
ــر مدفــوع  ــاب غي ــغ االكتت ــدوق, مبل ــة بموافقــة  إدارة الصن ــاب، وفــي كل حال ــب االكتت اإلشــعار أو إلغــاء طل

بالكامل في يوم تقييم معين يتم ترحيله ليوم التقييم التالي ما لم يتم إلغاؤه بموافقة ادارة  
الصنــدوق.

ســيكون االكتتــاب حســب صافــي قيمــة األصــول للوحــدة، باإلضافــة إلــى رســوم االكتتــاب وفقــًا لشــروط هــذه   4-1-8
النشــرة. )علــى ســبيل المثــال إذا كان صافــي قيمــة األصــول1 ر.ع ســوف يكــون ســعر العــرض 1 ر.ع للوحــدة( 

عــاوة علــى رســوم االكتتــاب. 

يتــم إبــاغ ســعر االكتتــاب للمســتثمرين عــن طريــق كشــف الحســاب الــذي يظهــر الوحــدات المخصصــة والســعر   5-1-8
وصافــي مبلــغ رســوم االكتتــاب المســتلم وتاريــخ التخصيــص. يقــوم وكيــل التســجيل والتحويــل بإصــدار إشــعار 

التخصيــص لحملــة الوحــدات الجــدد فــي  غضــون 5 أيــام مــن يــوم التقييــم المعنــي.  

االكتتاب في الصندوق الحد االدنى يكون 50 )خمسون( ريال عماني.  6-1-8

يتوّفــر خيــار االكتتــاب فــي الوحــدات االســتثمارّية لصنــدوق أوريكــس التابــع لبنــك مســقط مــن خــال منصــات   7-1-8
بنــك مســقط علــى الهاتــف النّقــال أو اإلنترنــت. وعلــى المســّجلين الراغبيــن فــي االكتتــاب فــي الوحــدات 
االســتثمارّية للصنــدوق تســجيل الدخــول إلــى منصــات البنــك المذكــورة أعــاه والضغــط علــى خيــار االســتثمار 
فــي الصنــدوق مــع ضــرورة تعبئــة االســتمارة خطّيــا إذا كان المســّجلين الراغبــون فــي االكتتــاب مســتثمرين جــدد 
ــر حالّييــن(. أمــا بالنســبة لحاملــي الوحــدات االســتثمارّية الحالّييــن فــي الصنــدوق، يمكنهــم شــراء وحــدات  )غي
ــة - فــي حــال رغبتهــم فــي فعــل ذلــك - مــن خــال منّصــات البنــك دون الحاجــة إلــى تعبئــة   اســتثمارّية إضافّي

اســتمارة الطلــب. 

إجراءات االكتتاب  2-8 

يجــب أن تصــل طلبــات االكتتــاب كلهــا إلــى وكيــل التســجيل و التحويــل قبــل الســاعة 11 صباحــًا )اليــوم T( ويجــوز   .1
تقديــم هــذه الطلبــات خطيــًا أو إرســالها عبــر الفاكــس )إذا ســبق للصنــدوق أن تســلم ضمــان مكتمــل فيمــا 
يتصــل بتعليمــات الفاكــس( أو عبــر وســيط إلكترونــي مضمــون علــى أن تحتــوي جميــع بيانــات الطلــب مــع كامــل 
المبالــغ لاســتفادة مــن صافــي قيمــة األصــول ليــوم العمــل التالــي، و أي طلبــات يتــم اســتامها بعــد الســاعة 11  
صباحــًا تعتبــر بأنهــا اســتلمت فــي يــوم العمــل التالــي. مــا لــم يكــون قــد تــم التنــازل عــن فتــرة اإلشــعار أو أن طلــب 
االكتتــاب قــد تــم إلغــاؤه، وفــي كا الحالتيــن بموافقــة إدارة الصنــدوق. ســيتم تحويــل مبلــغ أي طلــب اكتتــاب لــم 
يتــم اســتيفاؤه بالكامــل فــي أي يــوم عمــل رســمي محــدد إلــى يــوم العمــل الرســمي التالــي مالــم يكــون قــد تــم 

إلغــاء الطلــب بموافقــة إدارة الصنــدوق.

ســيقوم الصنــدوق بتخصيــص الوحــدات فــي اليــوم )T+2( بنــاء علــى صافــي قيمــة األصــول المذكــور أعــاه   .2
البيــع. علــى  المطبقــة  الرســوم  احتســاب  بعــد  وذلــك  المحتســبة 

ســيقوم وكيــل التســجيل والتحويــل بإضافــة الوحــدات المطلوبــة فــي طلــب االكتتــاب الــى حســاب حامــل الوحــدت   .3
)T+1( وبالتالــي ســيرتفع رأس مــال الصنــدوق بالقيمــة نفســها.

يتم إصدار كسور الوحدات حتى ثاثة أرقام عشرية لضمان تخصيص كامل مبلغ االكتتاب للمستثمر.  .4



صندوق أوريكس من بنك مسقط | نشرة إصدار

25

المستندات المطلوبة  3-8

مــن البطاقــة الشــخصية العمانيــون ) الذكــور( 18 ســنة ومــا صورة من البطاقة الشخصية.
فــوق.

العمانيات 18 سنة وما فوق.صورة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية.

غير العمانيين.نسخة من جواز السفر.

صــورة مــن شــهادة الميــاد وصــورة مــن البطاقــة الشــخصية 
أو جــواز ســفر ولــي األمــر.

األطفال القصر الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.

الشركات والمؤسسات.صورة من شهادة السجل التجاري أو ما يعادلها.

الهيئات صناديق التقاعد والمؤسسات العامة.صورة من المرسوم أو القرار التأسيسي.

ــل  ــد رقــم الحســاب البنكــي مــع دلي يقــوم المســتثمر بتحدي
ــاح والتوزيعــات  الحســاب المصرفــي الســتام توزيعــات األرب

األخــرى فــي الطلــب.

إثبات الحساب البنكي.

ينبغــي علــى حاملــي الوحــدات ذكــر تفاصيــل حســاب البنــك المصرفــي فــي اســتمارة التعبئــة الســتام توزيعــات األربــاح 
والتوزيعــات األخــرى.

رفض االكتتاب  4-8

يتم رفض طلبات االكتتاب من قبل وكيل التسجيل و التحويل في أي من الحاالت اآلتية :-

إذا لم يتم دفع قيمة الوحدات المكتتب بها وفقًا للشروط المذكورة في نشرة اإلصدار.  .1

إذا ســددت قيمــة الوحــدات بموجــب شــيك وتبيــن أن الشــيك بــدون رصيــد أو تــم رفضــه مــن قبــل البنــك ألي ســبب   .2
مــن األســباب.

إذا تضمن الطلب أكثر من اسم واحد.  .3

إذا لم يستوف الطلب المتطلبات جميعها أو لم يتم إرفاق المستندات المطلوبة مع طلب االكتتاب و/أو  .4

إذا لم يتم استيفاء أي من المتطلبات المذكورة في نشرة اإلصدار.  .5

طريقة استرداد الوحدات  5-8

 يتيــح الصنــدوق حملــة الوحــدات فرصــة االســترداد يوميــا. يتــم اســترداد الوحــدات مقابــل النقــد فــي كل يــوم تقييــم.
ويجــب توجيــه طلبــات االســترداد إلــى الصنــدوق كتابيــا أو عبــر الفاكــس )إذا كان لــدى الصنــدوق تفويضــا و تنــازل مــن 
حامــل الوحــدات باســتام تعليمــات عبــر الفاكــس( أو عبــر وســيط إلكترونــي مضمــون ويمكــن اســترداد وحــدات الصنــدوق 
االســتثمارّية مــن خــال الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت والتســهيات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول مــن بنــك مســقط. 
ويمكــن للمســتثمرين الذيــن يرغبــون فــي اســترداد وحداتهــم مــن صنــدوق أوريكــس التابــع لبنــك مســقط تســجيل الدخــول 
إلــى حســاب الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت والحســابات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول لبنــك مســقط واختيار اســترداد 
ــة نمــوذج الطلــب فــي أي يــوم عمــل بحلــول  ــر اإلنترنــت تعبئ ــر القنــوات عب ــن يتطلــب االســترداد عب وحــدات الصنــدوق ول
الســاعة 11صباحــا مــن يــوم التقييــم المعنــي. وأي طلبــات مســتلمة بعــد الســاعة 11 صباحــًا ســوف تعتبــر قــد اســتلمت فــي 
يــوم العمــل التالــي. ولكــي يتســنى للصنــدوق تنفيــذ طلــب االســترداد، يجــب أن يتضمــن الطلــب بيانــات التســجيل الكاملــة 

وعــدد الوحــدات المطلــوب اســتردادها وبيانــات الحســاب المصرفــي لدفــع قيمــة الوحــدات المســتردة.

إذا حــدد وكيــل التســجيل و التحويــل أن متطلبــات اســترداد الوحــدات لــم يتــم تلبيتهــا، يقــوم الصنــدوق بإبــاغ حامــل الوحدات 
الــذي قــدم طلــب االســترداد بنهايــة يــوم العمــل التالــي مــن اســتام طلــب االســترداد أن المتطلبــات لــم يتــم اإليفــاء بهــا 
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وتحديــد اإلجــراء الــذي يتــم بموجبــه إكمــال المســتندات المطلــوب تقديمهــا بواســطة حامــل الوحــدات. 

يجب تسليم طلبات االسترداد إلى وكيل التسجيل والتحويل على النحو المنصوص عليه أعاه. 

ال يجوز للصندوق تعليق حق حامل الوحدات في استرداد قيمة وحداته إال في الحاالت اآلتية :-

خــال أي فتــرة يتــم فيهــا وقــف عمليــة التــداول علــى أوراق ماليــة تشــكل قيمتهــا نســبة 51% علــى األقــل مــن إجمالــي   .1
أصــول الصنــدوق.

وفقا ألية حدود أو اشتراطات مسبقة منصوص عليها صراحة في النظام األساسي للصندوق.  .2

في حاالت استثنائية توافق الهيئة عليها.  .3

ال يجــوز اســترداد أكثــر مــن 5% مــن رأس مــال الصنــدوق فــي أي يــوم عمــل واحــد . إذا تلقــى الصنــدوق طلبــات اســترداد   .4
ألكثــر مــن 5%  ألي يــوم تقييــم ، يتــم معاملــة الطلبــات وفــق النســبة والتناســب للطلبــات المقدمــة لاســترداد. 
طلبــات االســترداد غيــر المنفــذة، مــا لــم يتــم إلغاؤهــا بواســطة حملــة الوحــدات بموافقــة مديــر االســتثمار، يتــم ترحيلهــا 

ليــوم التقييــم التالــي.

ويجــب علــى الصنــدوق الــذي يقــوم بتعليــق إجــراءات االســترداد أن يرســل خــال مــدة ال تتجــاوز نهايــة عمــل اليــوم التالــي 
لتاريــخ التعليــق إشــعارًا إلــى الهيئــة و يقــوم فــي نفــس الوقــت باإلفصــاح عــن ذلــك التعليــق.

8-6   إجراءات استرداد الوحدات

جميع طلبات االسترداد يجب ان تصل لوكيل التسجيل و التحويل كما هو موضح أعاه في قسم 5-8.  .1

سيقوم وكيل التسجيل و التحويل بتنفيذ االجراءات المتعلقة بطلبات االسترداد .  .2

ســيتم دفــع قيمــة الوحــدات المســتردة إلــى حامــل الوحــدات بعــد خصــم المصروفــات و ذلــك فــي مــدة ال تجــاوز ثاثــة   .3
أيــام عمــل مــن تاريــخ حســاب صافــي قيمــة األصــول الــذي علــى أساســه تــم تحديــد ســعر االســترداد.

يجــوز فقــط اســترداد الوحــدات نقــدًا وال يتــم االســترداد عبــر تحويــل المصالــح فــي األوراق الماليــة وأصــول الصناديــق   .4
األخــرى.

سعر االسترداد  7-8

يســتند اســترداد الوحــدات علــى صافــي قيمــة األصــول فــي نفــس يــوم العمــل إذا اســتلمت الطلبــات فــي الســاعة 11  
صباحــًا. تعتبــر الطلبــات التــي يتــم اســتامها بعــد الســاعة 11 صباحــًا بأنهــا اســتلمت فــي يــوم العمــل التالــي مــع األخــذ فــي 
االعتبــار صافــي قيمــة األصــول فــي يــوم العمــل التالــي وفقــًا لمــا هــو موضــح أعــاه ناقصــًا رســوم االســترداد المطبقــة )إن 

وجــدت(.

اإلفصاح السنوي  8-8

يقوم الصندوق باإلفصاح سنويًا عن اإلجراءات الواجب اتباعها فيما يتعلق باالكتتاب واسترداد الوحدات. 
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الفصل 9

ملكية الوحدات

حقوق حامل الوحدات  1-9

ال تتمتــع جميــع الوحــدات بقيمــة اســمية، يتمتــع جميــع حاملــي الوحــدات بالحقــوق التاليــة الناشــئة عــن تملكهــم للوحــدات 
وهــي: 

الحق في التمتع بصوت واحد لكل وحدة من الوحدات التي يمتلكها في الصندوق. أ . 

الحــق فــي قبــض أنصبــة األربــاح النقديــة التــي قــد يتــم توزيعهــا علــى حملــة الوحــدات مــن وقــت آلخــر حســبما تقــرره إدارة  ب . 
الصندوق.

الحق في االشتراك في توزيع أصول الصندوق عند حل وتصفية الصندوق. ج . 

الحــق فــي االطــاع علــى الميزانيــة الســنوية وحســاب األربــاح والخســائر وبيــان التدفقــات النقديــة وجميــع الدفاتــر  د . 
بالصنــدوق. الصلــة  ذات  والســجات  األخــرى  والمحاســبية  الماليــة 

الحق في استام الدعوات وحضور اجتماعات حملة الوحدات والتصويت فيها. ه . 

الحــق فــي التقــدم بطلــب إبطــال أي قــرار يتــم اتخــاذه فــي اجتماعــات حملــة الوحــدات أو إدارة الصنــدوق أو مديــر  و . 
االســتثمارإذا كان ذلــك القــرار مخالفــا للقانــون فــي ســلطنة عمــان أو لأحــكام المنصــوص عليهــا فــي نشــرة اإلصــدار.

الحق في مقاضاة إدارة الصندوق ومدير االستثمارومراقبي الحسابات نيابة عن حملة الوحدات. ز . 

يجــوز لحملــة الوحــدات الذيــن يمتلكــون 5% علــى األقــل مــن إجمالــي وحــدات الصندوق تقديــم طلب إلــى إدارة الصندوق  ح . 
بوقــف العمــل بــأي قــرار تتخــذه إدارة الصنــدوق أو الجمعيــة العامــة لحملــة الوحــدات، بحســب الحــال، إذا كان القــرار ال 
يخــدم مصلحــة الصنــدوق أو حاملــي الوحــدات. يجــب تقديــم الطلــب إلــى نفــس الجهــة التــي أصــدرت القــرار حتــى يتســنى 

لهــا اتخــاذ القــرار المناســب بشــأنه ويجــوز لتلــك الجهــة قبــول أو رفــض هــذا الطلــب حســبما تــراه مناســبًا.

حدود المسؤولية  2-9

تقتصــر مســؤولية حملــة الوحــدات فيمــا يتعلــق بااللتزامــات المترتبــة علــى الصنــدوق فقــط فــي حــدود االلتزامــات المترتبــة 
علــى الوحــدات التــي يمتلكونهــا. ال يكــون حامــل الوحــدات ملزمــًا بدفــع أي مبلــغ إضافــي يزيــد عــن التزاماتــه تجــاه الوحــدات 
التــي يمتلكهــا أو بــأداء االلتزامــات المترتبــة علــى الصنــدوق. بمجــرد أن يتــم دفــع قيمــة الوحــدات المكتتــب بهــا بالكامــل، 
ســوف لــن يتحمــل حامــل الوحــدات أيــة مســؤولية ماليــة إضافيــة تجــاه أي طــرف فيمــا يتعلــق بملكيتــه للوحــدات أو 

االلتزامــات المترتبــة علــى الصنــدوق.

ملكية أصول الصندوق  3-9

يتم الفصل بشكل تام بين أصول الصندوق واألصول الخاصة بمدير االستثمار.

يمتلــك حملــة الوحــدات الصنــدوق بشــكل مشــترك ، وكل حامــل وحــدات يمتلــك حصــة متناســبة فــي الصنــدوق، النســبة 
تعــادل نســبة مجمــوع عــدد الوحــدات فــي اإلصــدار المحتفــظ بهــا بواســطة حامــل الوحــدات المعنــي. ال يصبح حامــل الوحدات 
مســاهمًا فــي بنــك مســقط )ش.م.ع.ع( كونــه حامــل وحــدات فــي الصنــدوق. ويمتلــك حملــة الوحــدات بشــكل مشــترك 

األربــاح )ومــع مراعــاة حــدود المســئولية المحــددة( خســائر الصنــدوق.

األرباح  4-9

يكــون لحملــة الوحــدات الحــق فــي صافــي العائــدات التــي يحققهــا الصنــدوق بعــد خصــم جميــع االلتزامــات بمــا فــي ذلــك 
ــة.  الرســوم والمصروفــات والضريب
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توزيعات األرباح والتوزيعات األخرى  5-9

يجوز إلدارة الصندوق أن تعلن عن توزيعات أرباح ألي فترة مالية يتم دفعها لحملة الوحدات من اآلتي:  أ . 

توزيعات األرباح المستلمة بواسطة الصندوق. ب . 

الفوائد المستلمة بواسطة الصندوق. ج . 

األرباح المحققة والغير محققة من شراء وبيع أوراق مالية. د . 

ــج عــن  ــك النات ــى حســاب رأس المــال بمــا فــي ذل ــاح هــذه بغــض النظــر عــن أي عجــز متراكــم عل يجــوز دفــع توزيعــات األرب
الصافــي المحقــق أو الخســائر غيــر محققــة. وبموجــب ذلــك، يجــوز ســداد تلــك األربــاح عندمــا يكــون حملــة الوحــدات يمكلــون 

لوحــدات قيمــة صافــي أصــول اقــل مــن تكلفــة امتــاك تلــك الوحــدات.

ال يقوم مدير االستثمارباإلعان عن أية توزيعات أرباح من عائدات أو إصدار الوحدات.

المصروفات  6-9

يجــوز احتســاب مصروفــات تشــغيل الصنــدوق وفــق شــروط هــذه النشــرة وأحكامهــا ووفقــًا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدولية. 
وقــد تتغيــر المعاملــة فــي أي وقــت ومــن وقــت آلخــر وفقــًا لتلــك المعاييــر.

حقوق التصويت  7-9

لحاملــي الوحــدات الحــق فــي ممارســة التصويــت فــي أي اجتمــاع لحملــة الوحــدات بمــا يســاوي عــدد الوحــدات التــي يحتفــظ 
بهــا فــي الصنــدوق.

9-8   اجتماعات حملة الوحدات )الجمعية العامة(

الجمعية العامة هي السلطة العليا للصندوق وتتألف من حاملي الوحدات  جميعهم.  •

كل مســتثمر أو مــن ينــوب عنــه كتابــة أن يحضــر الجمعيــة العامــة و يكــون لــه صــوت واحــد مقابــل كل وحــدة اســتثمارية   •
يمتلكهــا.

يجب أن يتم عقد اجتماعات الجمعية العامة العادية وفقًا ألحكام النظام األساسي.  •

إذا تخلفــت إدارة الصنــدوق عــن دعــوة الجمعيــة العامــة لانعقــاد وجــب علــى مديــر االســتثماردعوتها. و ال تكــون الدعوة   •
صحيحــة مــا لــم تشــتمل جــدول االعمــال و يجــب نشــر إعــان دعــوة الجمعيــة العامــة لانعقــاد بعــد اعتمــاده مــن الهيئــة 
فــي صحيفتيــن يوميتيــن علــى األقــل ليوميــن متتالييــن كمــا يجــب أن ترســل فــي الوقــت نفســه إلــى كل مســتثمر بالبريــد 
العــادي أو تســلم اليــه أو إلــى ممثلــه باليــد مقابــل توقيعــه و ذلــك قبــل الموعــد المحــدد لاجتمــاع بأســبوعين علــى 
األقــل و يجــب أن يرفــق مــع الدعــوة نمــوذج التفويــض و جــدول أعمــال االجتمــاع والمذكــرات و الوثائــق المعروضــة 

علــى الجمعيــة. 

تضــع إدارة الصنــدوق جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة كمــا يضعــه مديــر االســتثمارإذا كانــت الجمعيــة مدعــوة مــن قبلــه.   •
و يجــب أن يتضمــن جــدول األعمــال أي اقتــراح يقدمــه مســتثمر أو أكثــر يمتلكــون 5%  علــى األقــل مــن رأس المــال قبــل 

أســبوعين علــى األقــل مــن تاريــخ إرســال الدعــوة لحملــة الوحــدات لحضــور االجتمــاع.

ال يجوز للجمعية العامة أن تنظر في غير األمور المدرجة في جدول أعمال الجمعية.  •

ــة عامــة دون مراعــاة  ــدوق أن يعقــدوا جمعي ــع وحــدات الصن ــن يمتلكــون جمي ــوب عنهــم الذي للمســتثمرين أو مــن ين  •
األحــكام المقــررة لدعوتهــا و لهــذه الجمعيــة أن تصــدر أيــة قــرارات تدخــل فــي صاحيتهــا.

يكــون انعقــاد الجمعيــة العامــة العاديــة صحيحــا إذا حضــر االجتمــاع شــخصيا أو بتفويــض مســتثمرون يمتلكــون 50% علــى   •
األقــل مــن الوحــدات استثماراالســتثمارية فــي الصنــدوق.

إذا لــم يكتمــل النصــاب المطلــوب للجمعيــة العامــة تتــم الدعــوة إلــى جمعيــة ثانيــة خــال مــدة ال تتجــاوز شــهرا مــن   •
تاريــخ انعقــاد الجمعيــة األولــى وذلــك بنشــر إعــان الدعــوة فــي الصحــف اليوميــة قبــل الموعــد المحــدد لانعقاد بأســبوع 

واحــد علــى األقــل ويكــون انعقــاد الجمعيــة العامــة الثانيــة صحيحــا أيــا مــا كان نســبة الحضــور.
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يتم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للبت في المسائل اآلتية:  •

انتخاب أعضاء إدارة الصندوق . أ . 

ألي غرض آخر تراه إدارة الصندوق أو يراه مدير االستثمارمناسبًا. ب . 

ــة العامــة  ــد الجمعي ــدوق كمــا تنعق ــا لمــا يحــدده النظــام األساســي للصن ــة وفق ــر العادي ــة العامــة غي ــد الجمعي تنعق  •
غيرعاديــة إذا اقتضــت مصلحــة الصنــدوق ذلــك أو بنــاء علــى مــا يوجبــه القانــون أو الئحتــه أو عندمــا يطلــب ذلــك 
ــة  ــن دعــوة الجمعي ــع األحــوال يتعي ــدوق. وفــي جمي ــر مــن رأس مــال الصن ــر ممــن يملكــون 10%  وأكث مســتثمر أو أكث

العامــة غيرالعاديــة لانعقــاد للنظــر فــي المســائل اآلتيــة:

تعديل النظام األساسي للصندوق.  -

تغيير األهداف استثماراالستثمارية األساسية للصندوق.  -

تعديل مواعيد حساب صافي قيمة األصول أو صافي القيمة المحققة.  -

تخفيض عدد مرات أو حدود االسترداد.  -

تغيير الوضع القانوني للصندوق باالندماج أو االنفصال أو التحويل أو غير ذلك.  -

حل الصندوق وتصفيته.  -

يكــون اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لحملــة الوحــدات قانونيــًا إذا حضــر االجتماع مســتثمرين، أو مــن يفوضونهم،   •
يمثلــون 60% علــى األقــل مــن وحــدات الصنــدوق.

إذا لــم يكتمــل النصــاب القانونــي المطلــوب لعقــد االجتمــاع العــام غيــر العــادي، تتــم الدعــوة الجتمــاع عــام غيــر عــادي   •
ثانــي خــال شــهر واحــد مــن تاريــخ االجتمــاع العــام غيــر العــادي األول. يجــب نشــر الدعــوة لحضــور االجتمــاع الثانــي فــي 
الصحــف اليوميــة قبــل أســبوع واحــد علــى األقــل مــن تاريــخ عقــد االجتمــاع. يكتمــل النصــاب القانونــي لعقــد االجتمــاع 

العــام غيــر العــادي الثانــي بحضــور مســتثمرين يمتلكــون 50% علــى األقــل مــن وحــدات الصنــدوق.

يتم اتخاذ قرارات الجمعية العامة العادية لحملة الوحدات باألغلبية المطلقة.  •

يتم اتخاذ قرارات الجمعية العامة غير العادية باألغلبية المطلقة.  •

يــرأس اجتمــاع الجمعيــة العامــة رئيــس إدارة الصنــدوق أو نائبــه أو مديــر االســتثمارفي حالــة دعــوة الجمعيــة مــن قبلــه   •
ــه. ــدوق ونائب ــس إدارة الصن ــاب رئي وغي

تعيــن الجمعيــة العامــة أميــن ســر يقــوم بتحريــر محضــر اجتماعهــا بثبــت فيــه المــداوالت و القــرارات المقترحــة و نتيجــة   •
ــى هــذا المحضــر. ــدات حــق االطــاع عل ــي الوح ــا. و يكــون ألي مــن حامل ــت عليه التصوي

للهيئــة إيفــاد مراقــب لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة واإلشــراف علــى اإلجــراءات المتعلقــة بــه و التحقــق مــن اتفــاق ما   •
يتخــذ مــن قــرارات مــع القانــون ويتــم إيــداع محضــر اجتمــاع الجمعيــة العامــة بالهيئــة موقعــا مــن أميــن الســر ومعتمــدا 
ــاد  ــخ انعق ــك خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاري ــي وذل ــس االجتمــاع ومراقــب الحســابات والمستشــار القانون مــن رئي

الجمعيــة العامــة.
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الفصل 10

حساب صافي قيمة األصول

حساب صافي قيمة األصول  1-10

صافي قيمة أصول الصندوق هو صافي قيمة األصول مقسومًا على عدد وحدات اإلصدار.

صافــي قيمــة األصــول هــو قيمــة أصــول الصنــدوق )بمــا فــي ذلــك الدخــل المســتحق( ناقــص التزامــات الصنــدوق( بمــا فــي 
ذلــك الرســوم والمصروفــات المســتحقة ومخصصــات االلتزامــات غيــر المحتملــة بحســب الحــال(. 

ُتحدد إدارة الصندوق قيمة أصول والتزامات الصندوق وفقًا لما يأتي:

تتضمن أصول الصندوق ما يأتي: أ.  
جميــع األســهم والســندات واألســهم الدائنــة وحقــوق االكتتــاب وغيرهــا مــن االســتثمارات واألوراق الماليــة   •

الوحــدات. وحقــوق  الوحــدات  منهــا  ويســتثنى  الصنــدوق  عــن  بالنيابــة  عليهــا  المتعاقــد  أو  المملوكــة 
جميع األموال النقدية بالصندوق والديون والودائع وتحت الطلب بما في ذلك الفائدة المستحقة عليها.  •

جميع الكمبياالت والسندات عند الطلب و السندات اإلذنية والحسابات المدينة.  •
جميع الفوائد المستحقة على أي استثمارات مستحقة لفائدة مملوكة للصندوق أو يحتفظ بها الصندوق.  •

جميع االستثمارات األخرى المملوكة للصندوق.  •
جميــع األصــول األخــرى المملوكــة للصنــدوق مــن أي نــوع وذات أي طبيعــة بمــا فــي ذلــك المصروفــات المدفوعــة   •

مقدمــًا و التــي تقــوم إدارة الصنــدوق بتقييمهــا وتحديدهــا مــن وقــت آلخــر.

يجــوز رســملة أو إطفــاء أي مصروفــات أو التزامــات علــى الصنــدوق خــال الفتــرة التــي قــد تقررهــا إدارة الصنــدوق  ب. 
)ويجــوز إلدارة الصنــدوق مــن وقــت آلخــر أن تقــرر تمديــد أو تقصيــر أي فتــرة مــن هــذه الفتــرات( ويعتبــر المبلــغ الــذي لــم 

يتــم إطفــاؤه فــي أي وقــت علــى النحــو أعــاه أصــًا مــن أصــول الصنــدوق.

يتم تقييم أصول الصندوق على النحو اآلتي: ج . 

يرتبــط مباشــرة الســعر المعلــن للوحــدات فــي أي أوراق ديــن ماليــة مدرجــة أو صناديــق اســتثمار )ســواء فــي شــكل   .1
شــركات أو غيــر ذلــك( أو أي أســهم فــي شــركة بالقيمــة األساســية لصافــي أصولهــا ويتــم تقييمهــا بالرجــوع إلــي 
ســعر اإلغــاق المعلــن إلدارة الصنــدوق مــن قبــل مديــر اســتثماراتها فــي نهايــة يــوم التقييــم المعنــي بشــرط أن 
يكــون التقييــم حســب رأي إدارة الصنــدوق ألغــراض االكتتــاب أو اســترداد حصــة كبيــرة مــن الوحــدات فــي اإلصــدار 
بتاريــخ التقييــم، عندئــذ يتــم تحديــد قيمــة هــذه األصــول علــى أســاس التملــك أو القيمــة المحققــة علــى التوالــي. 

يتــم تقييــم النقديــة فــي الصنــدوق أو فــي اإليداعــات، والمصاريــف المدفوعــة مقدمــًا، وتوزيعــات األربــاح النقديــة   .2
والفوائــد المعلنــة أو المتراكمــة ولــم يتــم اســتامها بعــد بكامــل المبلــغ االســمي مــا لــم تــَر إدارة الصنــدوق أنــه 
مــن غيــر المرجــح دفعهــا أو اســتامها بالكامــل، وعليــه يتــم الوصــول إلــي القيمــة بعــد إجــراء تخفيــض تــرى إدارة 

الصنــدوق أنــه مناســب فــي هــذه الحالــة ليعكــس القيمــة الحقيقيــة.

يتــم تقييــم الكمبيــاالت عنــد الطلــب، والســندات األذنيــة والحســابات المدينــة بالقيمــة االســمية أو المبلــغ كامــا   .3
بعــد إجــراء التخفيــض الــذي تــراه إدارة الصنــدوق مناســب ليعكــس القيمــة الراهنــة الحقيقيــة.

يتم تقييم اإليداعات بالمبلغ األصلي زائد الفوائد المتراكمة حتى تاريخ سحب تلك الودائع.  .4

يتــم تقييــم كل مــن شــهادات اإليــداع وأذونــات الخزينــة( علــى أســاس إبــاغ إدارة الصنــدوق مــن قبل جهــة معتمدة   .5
منهــا مــا ألغــراض هــذه الفقــرة والتــي يتضمــن نشــاطها التعامــل فــي االســتثمارات ذات الصلــة أو تنفيــذ صفقــات 

خاصــة بهــا( وفقــًا للتعامــل االعتيــادي وبســعر االســتثمارات ذات الصلــة فــي نهايــة يــوم التقييــم المعنــي.

يتــم تقييــم قيمــة أصــول الصنــدوق األخــرى مــن قبــل إدارة الصنــدوق علــى أســاس التقييــم العــادل الــذي تــم   .6
االتفــاق بشــأنه فــي وقــت ســابق مــع مدققــي الحســابات المســتقلين.
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وإذا لــم يتــم التحقــق مــن قيمــة معينــة كمــا هــو مذكــور أعــاه أو إذا اعتقــدت إدارة الصنــدوق أن هنــاك وســائل تقييــم 
أخــرى تعكــس بشــكل أفضــل القيمــة العادلــة لاســتثمارات ذات الصلــة ففــي هــذه الحالــة فــإن وســيلة التقييــم ذات الصلــة 

باالستثمارســوف تقــرر وفقــًا للتقديــر المطلــق إلدارة الصنــدوق.

وبالرغــم ممــا ذكــر ســابقًا ، وفــي الوقــت الــذي يتــم فيــه تقييــم األصــول ، فــإن أيــة اســتثمارات محققــة فــي الصنــدوق  أ . 
أو تــم التعاقــد لتحقيقهــا ســتضاف فــي أصــول الصنــدوق بصافــي المبالــغ المســتحقة بالنيابــة عــن الصنــدوق بــداًل عــن 
تلــك االســتثمارات بشــرط أن يكــون صافــي هــذه المبالــغ المســتحقة غيــر مســتحق الدفــع لمــدة زمنيــة مــا لحيــن تقييــم 

هــذه األصــول، ويجــوز إلدارة الصنــدوق عمــل المخصصــات التــي تراهــا مناســبة

وتكون أي تقييمات تتم بموجب نشرة اإلصدار ملزمة على األشخاص جميعهم. ب . 

ــدوق  ــي تحــدده إدارة الصن ــك األمــوال الت ــدوق لتتضمــن كافــة االلتزامــات )بمــا فــي ذل ــد التزامــات الصن ســيتم تحدي ج . 
والخاصــة بااللتزامــات الطارئــة( مهمــا كان نوعهــا أو طبيعتهــا باســتثناء االلتزامــات التــي تمثلهــا الوحــدات. وعنــد تحديــد 
ــة مقدمــًا  ــرات معين ــكل ســنة أو فت ــة ل ــإلداري احتســاب أي التزامــات بأرقــام تقديري أمــوال هــذه االلتزامــات ، يجــوز ل
وتســتحق هــذه االلتزامــات بنســب متســاوية لــكل فتــرة. ومتــى مــا كان منطبقــًا ســوف تســتحق االلتزامــات علــى 

أســاس يومــي.

عنــد حســاب صافــي قيمــة األصــول، يجــوز للمديــر اإلداري أن يعتمــد علــى خدمــات التســعير التلقائــي حســب مــا يقــرره كمــا 
يجــوز لــه بنــاء علــى نصيحــة مــن مديــر االستثماراســتخدام معلومــات توفرهــا وكاالت خدمــات تســعير معينــة أو الوســطاء 
أو صنــاع الســوق أو أي وســطاء آخريــن. وفــي هــذه الظــروف، ال تكــون إدارة الصنــدوق، فــي غيــاب اإلهمــال الجســيم أو 
ــى  ــا عل ــدوق فــي حكمه ــة العتمــاد إدارة الصن ــدوق كنتيج ــا الصن ــن أي خســارة يتعــرض له ــر المتعمــد، مســؤولة ع التقصي
 أي معلومــات غيــر دقيقــة مقدمــة لهــا مــن قبــل أي مــن وكاء خدمــات التســعير أو الوســطاء أو صنــاع الســوق أو أي

وسيط آخر.

ــر االستثمارالســتعمال مســاعيه  ــه مدي ــدوق لحســاب صافــي قيمــة األصــول أن توج ــوز إلدارة الصن ــك، يج ــى ذل ــاوة عل ع
المعقولــة للتحقــق مــن معلومــات التســعير المقدمــة ســواء كان مــن قبــل مديــر االستثمارنفســه أو أي شــخص ذي صلــة 
وعلــى حاملــي الوحــدات  العلــم بأنــه فــي ظــروف معينــة قــد ال يكــون ممكنــًا أو عمليــًا التحقــق مــن مثــل هــذه المعلومــات. 
ــدوق بســبب أي خطــأ فــي  ــدوق مســؤولية أي خســارة يتعــرض لهــا الصن ــل هــذه الظــروف، ال تتحمــل إدارة الصن وفــي مث

حســاب صافــي قيمــة األصــول ناتــج عــن عــدم دقــة هــذه المعلومــات.

وفــي جميــع الحــاالت، ســيتم تطبيــق معاييــر الممارســات المحاســبية )معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة) عندحســاب صافــي 
قيمــة األصــول.

10-2  تعليق حساب صافي قيمة األصول

يجوز إلدارة الصندوق تعليق تحديد صافي قيمة األصول لمدة كاملة أو أي جزء منها في الحاالت اآلتية:

ــدوق فــي التأكــد مــن قيمــة  ــل إدارة الصن ــي تســتخدم عــادة مــن قب حــدوث عطــل فــي أي وســيلة مــن الوســائل الت  .1
للصنــدوق. المملوكــة  االســتثمارات 

أي ســبب آخــر يكــون معــه التأكــد مــن قيمــة جــزء كبيــر مــن االســتثمارات المملوكــة للصنــدوق )حســب مــا تــراه إدارة   .2
ــى نحــو معقــول. ــر ممكــن عل ــدوق( أمــر غي الصن

حــدوث ظــروف معينــة تنشــأ معهــا مــن الناحيــة العمليــة وحســب اعتقــاد إدارة الصنــدوق صعوبــة فــي تحقيــق أو   .3
التخلــص مــن االســتثمارات أو التخلــص منهــا أو تحديــد صافــي قيمــة األصــول بشــكل عــادل.

ال يمكــن حســب رأي إدارة الصنــدوق تنفيــذ تحويــل أمــوال االســتثمارات المحققــة أو المدفوعــات لاســتثمارات أو   .4
اإلصــدار، بيــع أو اســترداد الوحــدات دون تأخيــر مفــرط وبأســعار الصــرف االعتياديــة.

ــة  ــح حمل ــة( أن يحقــق مثــل هــذا التوقــف مصال ــرأي كتاب ــأت إدارة الصنــدوق )شــريطة المصادقــة علــى ذلــك ال إذا ارت  .5
الوحــدات المســتمرين فــي الصنــدوق.
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ســوف يتوقــف االكتتــاب واالســترداد خــال أي فتــرة مــا، والتــي خالهــا يتوقــف تحديــد صافــي قيمــة األصــول. أي طلــب 
لاســترداد أو االكتتــاب يتــم اســتامه خــال فتــرة التوقــف ســوف تتــم إحالتــه ألول يــوم تقييــم بعــد انتهــاء التوقــف المعنــي 

بشــرط أن يتــم إبــاغ أصحــاب الطلبــات المعنيــة جميعهــم بالتوقــف ومنحهــم فرصــة ســحب الطلبــات قبــل يــوم التقييــم.

النشر واإلعالن  3-10

يتــم إبــاغ بورصــة مســقط  وحملــة الوحــدات بصافــي قيمــة األصــول للوحــدة الواحــدة يوميــا مــن خــال النشــر فــي الموقــع 
اإللكترونــي لبورصــة مســقط الماليــة وتكــون هــذه المعلومــات متوفــرة أيضــا عنــد الطلــب مــن مديــر االســتثمار.
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الفصل 11 

إطار العمل التنظيمي

ســوف يخضــع الصنــدوق ألحــكام قانــون ســوق رأس المــال والئحتــه التنفيذيــة وجميــع القوانيــن األخــرى المعمــول بهــا فــي 
ــة لقانــون ســوق رأس  ســلطنة عمــان. الصنــدوق هــو صنــدوق اســتثماري ملحــق ببنــك مســقط بموجــب الائحــة التنفيذي

المــال.

النظام األساسي  1-11

يجب أن يتضمن النظام األساسي للصندوق على أقل تقدير المعلومات اآلتية:

الشكل القانوني للصندوق )صندوق مغلق أو مفتوح(.  .1

اسم الصندوق.  .2

رأس مال الصندوق.  .3

عملة الصندوق.  .4

تشكيل إدارة الصندوق.  .5

األهداف استثماراالستثمارية للصندوق.  .6

كيفية إصدار واسترداد وحدات الصندوق.  .7

أوقات االسترداد.  .8

حل وتصفية الصندوق.  .9

بداية ونهاية السنة المالية للصندوق.  .10

نسخة من النظام األساسي للصندوق متوفرة ومتاحة لاطاع بمكتب مدير االستثمار.
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الفصل 12

الحسابات والسياسات المحاسبية

السياسات المحاسبية العامة  1-12

سوف تكون للصندوق ذمة مالية مستقلة عن بنك مسقط ش م ع ع وإدارة الصندوق.  .1

ســوف يتــم فتــح حســاب مصرفــي منفصــل ومســتقل للصنــدوق مــن قبــل الحافــظ األميــن ألغــراض الســحب واإليــداع   .2
ــة عــن الصنــدوق. نياب

يجــب معاملــة الصنــدوق، فيمــا يتصــل بجميــع صفقــات البيــع والشــراء وجميــع الصفقــات األخــرى، ككيــان مســتقل   .3
ويجــب أن يتــم الدفــع لحســابه فــي حــاالت صفقــات البيــع والخصــم مــن حســابه فــي حــاالت صفقــات الشــراء. ويجــب 

ســداد جميــع التكاليــف ذات الصلــة بالصنــدوق مباشــرة مــن أصــول الصنــدوق.

يجــب أن يتــم االحتفــاظ بالســجات المحاســبية للصنــدوق بشــكل مســتقل عــن ســجات بنــك مســقط ش م ع ع ويجــب   .4
أن يتــم التدقيــق عليهــا مــن قبــل مراقبــي حســابات معتمديــن مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال. ويكــون إلدارة 
ــة  ــاغ الهيئ ــم إب ــدوق. كمــا يجــب أن يت ــدوق خــال عمــر الصن ــر مراقبــي حســابات الصن ــدوق ســلطة عــزل أو تغيي الصن

العامــة لســوق المــال بتعييــن مراقبــي الحســابات للصنــدوق.

تبــدأ الســنة الماليــة للصنــدوق فــي اليــوم األول مــن شــهر ينايــر وتنتهــي فــي اليــوم الحــادي والثاثيــن مــن شــهر ديســمبر   .5
مــن كل عــام.

السياسة المحاسبية  2-12

ــون فــي ســلطنة  ــي يتطلبهــا القان ــر الت ــة والمعايي ــة الدولي ــر المالي ــر التقاري ــى معايي ــدوق إل يجــب أن تخضــع حســابات الصن
عمــان.

إيرادات ومصاريف الصندوق  3-12

تتألف إيرادات الصندوق من:

األرباح المكتسبة نتيجة التعامل في األوراق المالية المحتفظ بها بالنيابة عن الصندوق. أ . 

الفوائد المقيدة في حسابات الصندوق. ب . 

أي إيرادات أخرى ترتبط بشكل مباشر بالصندوق وتنشأ من استثمار أصول الصندوق. ج . 

أي توزيعات نقدية من األسهم التي يمتلكها الصندوق. د . 

تتألف مصاريف الصندوق من:

تكاليف تأسيس الصندوق.  .1

أتعاب مدير االستثماروالمديراإلداري والحافظ األمين ووكيل التسجيل والتحويل.  .2

ــة أو  ــص أو رســوم تنظيمي ــة وأي رســوم ترخي ــأوراق المالي ــة العامــة لســوق المــال، وســوق مســقط ل رســوم الهيئ  .3
رســوم ومصاريــف مشــابهة.

المصاريف ذات الصلة بالسجات المحاسبية ورسوم التدقيق.  .4

ــة المحتفــظ بهــا  ــع وشــراء األوراق المالي ــق ببي ــة المدفوعــة فيمــا يتعل ــة الوســاطة المألوفــة والرســوم البنكي عمول  .5
بالنيابــة عــن الصنــدوق.

جميع التزامات الصندوق ذات الصلة بالضرائب سواء المستحقة على أصول أو إيرادات الصندوق.  .6

أي مصاريف ذات صلة بممارسة الحقوق والواجبات الخاصة بأصول الصندوق.  .7
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تكاليــف إعــداد، وطباعــة، ونشــر وتوزيــع اإلشــعارات العامــة، والتقاريــر الســنوية والفصليــة، والتقييمــات، والحســابات   .8
وقوائــم األســعار والتقاريــر األخــرى أو المســتندات المطلوبــة بموجــب القوانيــن أو اللوائــح العمانيــة المعمــول بهــا وأي 

وســائل اتصــال أخــرى مــع حملــة الوحــدات.

تكاليف طباعة أي شهادات أو تفويضات.  .9

أي خسائر تم تكبدها نتيجة للتعامل في األوراق المالية المحتفظ بها بالنيابة عن الصندوق.  .10

تكاليف حفظ الحسابات.  .11

تكاليــف إعــداد وتعبئــة المســتندات الرســمية الخاصــة بالصنــدوق، بمــا فــي ذلــك بيانــات التســجيل وتعاميــم الطــرح لــدى   .12
الهيئــات جميعهــا التــي لهــا ســلطة قانونيــة علــى الصنــدوق أو طــرح الوحــدات.

تكاليف عقد اجتماعات حملة الوحدات.  .13

الرسوم القانونية.  .14

رسوم إدارة الصندوق.  .15

أي مصاريف أخرى مباشرة تتعلق بالصندوق.  .16

التقارير والحسابات  4-12

تبــدأ الســنة الماليــة للصنــدوق فــي اليــوم األول مــن شــهر ينايــر وتنتهــي فــي اليــوم الحــادي والثاثيــن مــن شــهر ديســمبر 
ــة وحســاب  ــة العمومي ــة، بإعــداد الميزاني ــة كل ســنة مالي ــر اإلداري، خــال 60 يومــًا مــن نهاي مــن كل عــام. ســيقوم المدي
األربــاح والخســائر وأي بيانــات أخــرى تفصيليــة عــن بنــود اإليــرادات والمصروفــات تكــون مدققــة ومراجعــة مــن قبــل مراقــب 
حســابات مســتقل. ســيتvم تحميــل الحســابات المدققــة والتقاريــر المتعلقــة بالصنــدوق إلكترونيــًا علــى موقــع ســوق 
مســقط لــأوراق الماليــة خــال 60 يومــًا مــن نهايــة كل ســنة ماليــة وإرســالها لجميــع حملــة الوحــدات اليكترونيــُا وبالبريــد 
لحملــة الوحــدات الذيــن يطلبــون ذلــك بالتحديــد فــي خــال 30 يومــًا مــن إســتام ذلــك الطلــب. ســيقوم اإلداري، خــال 30 
يومــًا مــن نهايــة كل ربــع ســنة ماليــة بإعــداد حســابات ربــع ســنوية غيــر مدققــة للصنــدوق ونشــرها فــي صحيفتيــن يوميتيــن 
تكــون أحداهمــا علــى األقــل باللغــة العربيــة. عــاوة علــى ذلــك، ســيقوم اإلداري بنشــر التقاريــر الســنوية وربــع الســنوية فــي 
الصحــف. و إرســالها إلــى موقــع الســوق عبــر نظــام اإلرســال اإللكترونــي التابــع لســوق مســقط لــأوراق الماليــة وذلــك خــال 

المهلــة القانونيــة المحــددة.
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الفصل 13

حل الصندوق وتصفيته

يجــب علــى إدارة الصنــدوق رفــع توصيــة للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بحــل أو تصفيــة الصنــدوق ألي ســبب بمــا فــي ذلــك 
مــا يأتــي:

انتهاء مدة الصندوق.  .1

انقضاء الغرض من إنشاءه وفقا لما ينص عليه النظام األساسي للصندوق و نشرة اإلصدار.  .2

انخفاض صافي قيمة األصول للصندوق إلى أقل من 500,000 )خمسين ألف( ريال عماني.  .3

توقف الصندوق من ممارسة أعماله دون سبب مشروع.  .4

انخفــاض صافــي قيمــة األصــول إلــى مســتوى تكــون فيــه المصروفــات التــي تقــع علــى حاملــي الوحــدات  مرتفعــة دون   .5
مبــرر.

بناء على توصية من مدير االستثمار.  .6

بناء على طلب الهيئة العامة لسوق المال.  .7

تصــدر الجمعيــة العامــة قرارهــا بحــل وتصفيــة الصنــدوق متضمنــا تعييــن المصفــى وتحديــد أتعابــه وإجــراءات التصفيــة وتنتهي 
ســلطات إدارة الصنــدوق ومقدمــي الخدمــات فــور تعييــن المصفى.

يتــم اســتخدام عائــدات التصفيــة ألداء االلتزامــات المســتحقة الدفــع للصنــدوق بعــد دفــع مصاريــف الحــل والتصفيــة. ويتــم 
توزيــع المبلــغ المتبقــي للمســتثمرين علــى أســاس النســبة والتناســب وفقــًا لنســب تملكهــم.

فــي حالــة حــل الصنــدوق، وبعــد البــدء فــي عمليــة الحــل، ســوف تتوقــف عمليــة الشــراء بالنيابــة عــن الصنــدوق ولــن يكــون 
هنــاك إصــدار آخــر أو اســترداد للوحــدات. يقــوم مديــر االســتثماربتحويل جميــع األصــول المحتفــظ بهــا بالنيابــة عــن الصنــدوق 

إلــى نقــد ويقــوم بدفــع جميــع المصاريــف المســتحقة والترتيــب إلعــداد نســخة نهائيــة مــن حســابات الصنــدوق المدققــة.

بمجــرد اعتمــاد الحســابات الختاميــة مــن قبــل محاســبين مســتقلين، يقــوم المصفــى بتوزيــع صافــي أصــول الصنــدوق لحملــة 
الوحــدات، ويتســلم كل حامــل وحــدات حصــة مــن صافــي األصــول تتناســب مــع عــدد الوحــدات التــي يمتلكهــا والتــي تمثــل 

العــدد اإلجمالــي لوحداتــه فــي اإلصــدار كمــا فــي تاريــخ انتهــاء الصنــدوق.

ــف  ــرادات المحققــة الفعليةالتكالي ــى اإلي ــدوق يعتمــد عل ــة الوحــدات نتيجــة لحــل الصن ــذي يســتلمه حمل ــغ ال يعتمــد المبل
المترتبــة خــال عمليــة حــل الصنــدوق، ومــن غيــر المتوقــع أن يكــون هــذا المبلــغ مســاٍو لصافــي قيمــة أصــول الصنــدوق فــي 
ــرًا لصافــي الحصيلــة المحققــة مــن أصــول و التزامــات  اليــوم الــذي تبــدأ فيــه عمليــة حــل الصنــدوق )حيــث يعــد ذلــك تقدي

الصنــدوق بنــاءًا علــى األســعار و المعلومــات المتاحــة فــي ذلــك اليــوم(.
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الفصل 14

سياسة التصويت بالوكالة

والمبــادئ التوجيهيــة الــواردة أدنــاه ليســت شــاملة، وبالتالــي فهــي تعكــس المبــادئ التــي ســيحظى عمومــا بدعــم مديــر 
الصنــدوق. ومــع ذلــك، يجــوز لمديــر الصنــدوق ممارســة ســلطته التقديريــة والتصــرف وفقــًا لذلــك فــي بعــض الحــاالت عندمــا 

يقــرر أنــه بنــاء علــى الحقائــق، فــإن ذلــك يخــدم مصلحــة الصنــدوق كمســاهم.

ــر  ــي ال تؤث ــة، الت ــق بالمســائل الروتيني ــد إلدارة الُمصــدر واســتراتيجيته للشــركة. وفيمــا يتعل قــرار االســتثمارهو عمومــا تأيي
ــت. وعندمــا يعتقــد أن مــن مصلحــة  ــع عــن التصوي ــدوق أن يمتن ــر الصن ــى مصلحــة أصحــاب الوحــدات، يجــوز لمدي ــا عل مادي
أصحــاب الوحــدات التصويــت لصالــح/ ضــد قــرار مــا، يجــوز لمديــر الصنــدوق أن يفعــل ذلــك وســتغطي بعــض االعتبــارات 

الرئيســية لممارســة التصويــت العوامــل اآلتيــة فــي المقــام األول:

البيانات المالية ومراجعي الحسابات الخارجيين

الموافقة على الحسابات.  •

تعيين مراجعي حسابات قانونيين والتعويضات المرتبطة بها.  •

مجلس اإلدارة  

انتخاب مدير.  •

التغييرات في هيكل المجلس أو حجمها.  •

عدم أهلية عضو مجلس اإلدارة.  •

سياسة المكافآت

تقييم خطط التعويضات للمديرين وموظفي اإلدارة الرئيسية.  •

إدارة رأس المال 

توزيعات األرباح المقترحة.  •

إصدار رأس المال.  •

تخفيض رأس المال.  •

عمليات االندماج واالستحواذ  

مقترحات إلعادة تنظيم/إعادة هيكلة الشركة.  •

عمليات االندماج واالستحواذ المتعلقة بالشركة.  •

حقوق المساهمين 

تعديات على مواد تكوين الجمعيات *.  •

أي جدول أعمال يؤثر على االستدامة، وآفاق النمو والربحية للشركة.  •

طقرار توفير أي فوائد ال مبرر لها للمروجين/ الشركات التابعة لها/ الشركات التابعة لها /الشركات المجموعة.  •
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تضارب المصالح 

صنــدوق أوريكــس هــو كيــان منفصــل عــن أنشــطة بنــك مســقط الراعــي لــه. تتخــذ جميــع القــرارات المتعلقــة بالتصويــت فــي 
أســهم بنــك مســقط مــن قبــل رئيــس المجموعــة.

أسهم بنك مسقط من قبل رئيس المجموعة
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مقدمو الخدمات

مدير االستثمار

بنك مسقط - دائرة األعمال المصرفّية استثمار االستثمارية وأسواق المال  
هاتف: 24768064 968+

صندوق بريد رقم 134، الرمز البريدي 112، روي، سلطنة عمان
Email: PublicMarkets@bankmuscat.com

المدير اإلداري

بنك مسقط ش م ع ع
هاتف: 24767041 968+

صندوق بريد رقم 134 ، الرمز البريدي 112، روي، سلطنة عمان
Email: PublicMarkets@bankmuscat.com

الحافظ األمين

بنك مسقط ش م ع ع
صندوق بريد رقم 134 ، الرمز البريدي 112، روي، سلطنة عمان

وكيل التسجيل والتحويل

شركة ك-فين للتكنلوجيا المحدودة

بنك مسقط - دائرة األعمال المصرفّية استثماراالستثمارية وأسواق المال   
ص.ب 134 ، الرمز البريدي : 112، روي، سلطنة ُعمان, هاتف : 24768064 968+

 PublicMarkets@bankmuscat.com :البريد اإللكتروني
Website: www.bankmuscat.com/assetmanagement


