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ه أنلى ويؤكدون عاألساسية توفير هذه المعلومات  ليةومسؤالصندوق  أعضاء إدارةو (اإلستثماربوصفه مدير ط )مسقيتحمل بنك 

من اتفاقية  نسخة. توجد نشرة مظللة يجعل هذه ال سوفمنها  يأ إغفال أنوعلى نشرة معلومات جوهرية من هذه ال أيلم يتم حذف 

بجميع ق الصندو يلتزم سوف.المستثمرين متوفرة ومتاحة لإلطالع من قبل  ستكونوالتي  اإلستثمارلدى مدير  اإلستثمار إدارة

الهيئة »مال ال سوقتتحمل الهيئة العامة ل عمان .ال سلطنةالمال في  سوقاللوائح والمبادئ التوجيهية الصادرة من قبل الهيئة العامة ل

 أو ررض أيعن  مسؤلةلن تكون  سوفالهيئة  أنكما نشرة عن دقة وكفاية البيانات والمعلومات الواردة في هذه ال ليةومسؤ أي«

 .شخص أيمعلومة واردة فيها من قبل  أي استخدام نشرة أوعتماد على هذه التنتج عن اال خسارة
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 بــيــــان هـــام للمـســـتــثــمـريــن

 اإلطالع على هذا البيان الهام وقراءته بعناية.المستثمرين يرجى من جميع 

 مناسبالالمحتملين في اتخاذ القرار المستثمرين  تساعداإلصدار هذه هو توفير المعلومات الجوهرية التي قد نشرة الهدف من  نإ

ه لم نأصل بهذا الطرح هو هنا فيما يت إليهاإلشارة عدمه. والجدير ب أوفي الوحدات المطروحة لالكتتاب من خاللها  اإلستثمارحول 

قيام  ه وفي حالأنة، ونشرالمذكورين في هذه ال األشخاص بيانات غير  أيب ءاإلدال أومعلومات  أيلتقديم  شخص أي تفويض يتم 

 خصشها صادرة من أنإليها على  اإلستناد أوعتداد بها ه يجب عدم االنإبيانات، ف أيء باإلدال أومعلومات  أيآخر بتقديم  شخص أي

 .اإلستثمارمدير  أوالصندوق   من قبل مفوض

 أو ظللةممعلومات  أيعلى  تشمل ها الأنوأساسية على جميع البيانات والمعلومات التي تعتبر  تشملنشرة هذه ال أنهذا، ويعتقد ب

يما يتصل فالمستثمرين جاباً على قرار أي أو سلبا إغفالها  أويؤثر حذفها  أنيمكن  أساسيةمعلومات  أيحذفت منها  أوها قد أغفلت أن

 عدمه. نشرة أوفي الوحدات المطروحة من خالل هذه البإستثمارهم 

كدون ؤهم يأنواألساسية توفير هذه المعلومات  ليةومسؤ، مجتمعين ومنفردين، الصندوق  أعضاء إدارةو اإلستثماريتحمل مدير 

في . ونشرة مظللة إغفالها إلى جعل ال أويوؤدي حذفها  أنيمكن نشرة هذه المن  أساسيةمعلومات  أيحذف  أو إغفاله لم يتم أنعلى 

خر للتغير من حين آل عرضة قيمة الوحدات  أنو مضمون غير  اإلستثمارفي صناديق  اإلستثمار أن، يرجى العلم بالخصوص هذا 

كل عناية وقراءتها بنشرة اإلطالع على هذه الالمستثمرين يتكرر، ولذلك يجب على جميع  األداء التاريخي ربما يتكرر وربما ال أنو

لقرار لهم اتخاذ ايتسنى حتى نشرة من هذه الالسابع بالفصل الموضحة خاصة المعلومات والبيانات ذات الصلة بعوامل المخاطرة 

 عدمه . أوفي الوحدات المطروحة من خاللها  اإلستثمارفيما يتصل ب المناسب
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على جميع  قانونية. يجب أو ضريبية أواستثمارية  استشارةه أنعلى نشرة ما تحتويه هذه ال تفسير المحتملين عدم المستثمرين يجب على 

نقدية كما يجب ال للسيولة  مسقطبنك صندوق في لإلستثمار بهم وتقييم هذه الفرصة  خاصتحقيق وتحري إجراء المحتملين المستثمرين 

وحدات ومدى في هذه اللإلستثمار الخاصين فيما يتصل بتقييم المخاطر المحتملة  مستشاريهم  الالزمة من  االستشارة  عليهم الحصول على 

 .الخيارات المتاحة أفضل والمخاطر و ضريبيةعلى الظروف المالية والاستنادًا جدواه 

 إصدار و الموافقة من الهيئة  نإومع ذلك فاستثماري, صندوق و أصدرت ترخيصاً له كالصندوق  المال على سوقلقد وافقت الهيئة العامة ل

آلراء ا أومن البيانات والمعلومات المقدمة  أيصحة  أوي اإلستثمارصندوق المالي للالوضع  سالمة منها على   شهادةً يعني  الالترخيص 

 لطنةسوزارة التجارة والصناعة في  المال وال سوقتتحمل الهيئة العامة ل وعالوة على ذلك ،ال. الخصوص التي تم التعبير عنها بهذا 

 النشرة.من المعلومات الواردة في هذه  أيتلحق به كنتيجة لالعتماد على  خسارة أيمن مالكي الوحدات حول  أيتجاه  ليةومسؤ أيعمان 

 الصندوق طلب إلدراج وحدات أيراق المالية كما لم يتم تقديم ولأل مسقط سوقغير مدرجة في   الصندوق وحدات أنكما يرجى العلم ب

 .راق المالية ولأل مسقط سوقفي 

لم ع وحسب  النشرة.المعلومات والبيانات الواردة في هذه  ليةومسؤوهو الذي يتحمل  اإلستثماراإلصدار هذه من قبل مدير نشرة تم إعداد 

ت جاءنشرة المعلومات والبيانات الواردة في هذه ال أنف (األمر كذلك أنلضمان  بعد أخذ كل العناية الواجبة ر )اإلستثماواعتقاد مدير 

ى جاباً في معنى ومغزأي أو سلبا أثير التإلى ؤدي حذفها ي أنبيانات منها من المحتمل  أومعلومات  أيه لم يتم حذف أنمطابقة للحقائق و

 يانات  .من هذه المعلومات والب أيوأهمية 

من  شخصعلى ذلك، يجب على كل استنادًا معينة و اختصاصفي دائرة حضور وطرح الوحدات المذكورة فيها منشرة يكون توزيع هذه ال

 أو ضاً عرنشرة تعتبر هذه ال مراعاة جميع هذه القيود .البضرورة العلم بجميع القيود الواردة فيها ونشرة يحصل على هذه ال أنالمحتمل 

 األغراض. من هذه  غرضألي نشرة هذه ال استخداميجوز وال اختصاصدائرة  أي إطارفي  شخص أيترويجاً للوحدات من قبل 

 الترويج للوحدات  أو لعرضا في هذاالترخيص التي لم يتم  ضلألغرا -أ 

 الترويج للوحدات أو لعرضبتقديم ا مفوضغير  شخصالتي يقوم فيها لألغراض  -ب

 .مخالف للقانونأمر الترويج للوحدات  أو لعرضبتقديم ا شخص أيالتي يكون فيها قيام لألغراض  -جـ

 .الصندوق عمرسريان النقدية طوال فترة  للسيولة  مسقطبنك صندوق اإلصدار هذه مخصصة لنشرة تكون 

يها عة إلدخال التعديالت علضتكون خا سوفعمان و سلطنةالمعمول بها حالياً في الممارسات على القانون نشرة في إعداد هذه ال اإلستنادتم 

. 

 يجــب على كل من يرغب فـي امـتالك الوحــدات المطروحة التعرف على ما يلي:

 المحلية فيما يتصل بامتالك هذه الوحدات. أوالمتطلبات القانونية في بلدانهم وأماكن إقاماتهم وأماكن إقاماتهم العادية  -1

متطلبات المراقبة على صرف العمالت التي ربما يواجــهــونها فـيــما يتصل بامـــتالك  أوقــيود على صــرف العمالت  أي -2

 التصرف فيها وبيعها. أوالصندوق   وحــدات

 .هابيع أوالتصرف في هذه الوحدات  أوامتالك  أوشراء على سارية تكون  أنيمكن أخرى  ضريبيةتبعات  أيالدخل وضريبة   -3
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 والـتـعــريـفــات المصطلحات 
 

 سلطنة، مسقطروي،  112، الرمز البريدي 134بريد رقم صندوق ش.م.ع.ع،  مسقطبنك 

 «المدير اإلداري» من يخلفه. أوعمان 

 «صيوم التخصي» المحتملين.للمستثمرين  الصندوق   وحداتتخصيص اليوم الذي يتم فيه 

، (م2012مايو  13) المال بتاريخ سوقالعامة لالمعتمد من قبل الهيئة صندوق للاألساسي النــظام 

 «   األساسيالنظام » .مستثمرينطالع من قبل اللإل اإلستثمارمنه بمقر مدير  نسخةوتوجد 

سلطنة عمان أو من  131الرمز البريدي الى ,  971الصندوق البريدي الى , وروث ماك الغزالي ه

 «الحساباتمراقب » يخلفه. 

ة راق المالية مفتوحة لمزاولولأل مسقط سوقالتي تكون فيه المصارف التجارية والرسمية ام العمل أي

 «يوم عمل» عمان. سلطنةفي أعمالها 

 «األموال النقدية» .صندوق المصرفية للالحسابات األموال النقدية في 

دة غير محدوسحب وإيداع تجري فيه عمليات  أنالذي يمكن  اإلستثمارصندوق المصرفي لالحساب 

ذي الفائدة ال سعرإلجراء مثل هذه العمليات. يعتمد  إليهالوصول الفوري إمكانية صندوق ويوفر لل

 البنك المقدمالحساب وسياسة تحت الطلب على مقدار المبلغ المودع بالحساب يُدفع على ودائع 

 «اب تحت الطلبسح» .للحساب

ا حامله يستحق يصدرها البنك للمودع وهي كذلك وديعة ألجل « كمبيالة»إذني  سندهو إيداع  شهادة

يمكن فائدة محددة و سعرو استحقاق تاريخ « تالكمبياال»ات اإلذنية سندالحصول على فائدة. تحمل ال

 عملة. أوفئة  أيها بإصدار

 «داعيإ شهادة» تصدرها عموماً المصارف التجارية .يداع اإلشهادات  

بهدف تمويل الذمم المدينة الشركات قصيرة األجل تصدرها مضمونة  غير أداة الورقة التجارية هي 

 «الورقة التجارية» .قصيرة األجل باإللتزامات والوفاء البضاعة و

 «الهيئة» المال. سوقالهيئة العامة ل

 وتعديالته. 80/98رقم السلطاني  رسومالصادر بموجب المرأس المال  سوققانون 

 سوققانون الهيئة العامة ل»

 «المال

 م2009/1الصادرة بموجب القرار اإلداري رقم رأس المال  سوقالالئحة التنفيذية لقانون 

 سوقلوائح الهيئة العامة ل»

 «المال

 «عملة الوحدات» (ر.ع) ي مقومة بالريال العمان الصندوق  تكون وحدات

 سلطنة، مسقطروي،   112، الرمز البريدي 134بريد رقم صندوق ش.م.ع.ع،  مسقطبنك 

 «الحافظ األمين» من يخلفه. أوعمان 

غير سحب وإيداع عمليات إجراء يتم فيه  أنمصرفي للزبون يمكن حساب الجاري هو الحساب 

 «الجاريالحساب » إلجراء مثل هذه العمليات. إليهالوصول الفوري إمكانية محدودة ويوفر للزبون 

 «يوم التعامل» تردادها.اس أوالصندوق  في وحداتاالكتتاب يتم فيها  أنام التعامل التي يمكن أي

 «مواعيد التعامل» .رسمي يكون اليوم يوم عمل  أنشريطة  يومياً 

شهادات   أوجارية  حسابات أوتحت الطلب  حسابات أو• ت وكاال أو• مرابحات  أوودائع ألجل 

 اإليداع.

 «الودائع» عمان. سلطنةالتنظيمي في  طارع لإلضيخ• 

 «الجمعية العامة  غير العادية» الجمعية العامة غير العادية لحملة الوحدات.
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 بالمائة  في العام من الصافي لقيمة األصول اليومية.  0.50:   اإلستثمارمدير  رسوم

 .اليوميةمن صافي قيمة األصول بالمائة  في العام  0.050:    المدير اإلداري رسوم

 ال توجد : الحافظ األمين    رسوم 

 «رسومال» توجد. : الاإلشتراك          رسوم

هر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شفي اليوم األول من صندوق المالية لل السنة تبدأ 

 «الماليةالسنة » مبر من كل عام.سهر ديش

ً محدد  أجلفائدة و سعرالمالية بالمؤسسة  أوهي الوديعة التي تودع لدى البنك  ذه . تكون لهمسبقا

 «الوديعة الثابتة» قليلة .سنوات ام وأي سبعة تتراوح بين أجال استحقاق الودائع عموماً 

 «وقندصال» مفتوح. استثمار صندوق النقدية وهو  للسيولة  مسقطبنك صندوق 

، 112روي، الرمز البريدي  134بريد رقم صندوق األصول،  إدارةش م ع ع، دائرة  مسقطبنك 

 «اإلستثمارمدير » عمان. سلطنة، مسقط

 في الوقت الحالي منمجلس من وقت آلخر. يتكون الالمشكل التعاون لدول الخليج العربية مجلس 

ة عمان ودول سلطنةودولة قطر وودولة الكويت السعودية كل من مملكة البحرين والمملكة العربية 

 «التعاون مجلس دول » اإلمارات العربية المتحدة.

 «القوانين المنظمة» عمان. سلطنةقوانين 

 والذيننشرة من هذه ال الثالثالمذكورين في الفصل األشخاص في البداية من المشكلة اللجنة 

 . الصندوقشؤون  وتصيير  إدارةكاملة عن  ليةومسؤالسيتحملون  
 «الصندوق    إدارة»

بياً. سن منخفضة  سداداألداة المالية مخاطر تخلف عن ال أوللمصدر  أنهو التصنيف الذي يدل على 

 . اإلستثمارفئة إلى ير شالتصنيف التالي ي

 : جلطويل األ

 -BBBإلى   AAAستاندرد و بور: 

  Baaإلى  Aaaموديز: 

  -BBBإلى  AAAفتش: 

  BBBإلى   AAAكابيتل انتالجنس: 

 

 : األجل  قصير

  A3إلى   +A1ستاندرد و بور: 

  P3إلى  P1موديز: 

 F3إلى  F1فتش: 

 A3إلى   A1كابيتل انتالجنس: 

 

وبما أن استثمار الصندوق سيكون قصير األجل ، فإن التصنيف االئتماني قصير األجل سيُستخدم 

 «اإلستثمارفئة » في المقام األول عند االقتضاء

روي،  112، الرمز البريدي 686بريد رقم صندوق ركاه، شمنصور جمال وعيدي، سالبو

 «القانوني  المستشار » عمان. سلطنة، مسقط

 «اإلستثمار إدارةاتفاقية » .  الصندوق إدارةفيما يتعلق ب اإلستثمارومدير الصندوق   إدارةالمبرمة بين اإلتفاقية 
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 «عضو ال» من حين آلخر. المشكل, الصندوق إدارةعضو 

 «الحد األدنى لالكتتاب» لاير عماني 1,000مع حد أدنى إضافي الحق لالشتراك بمبلغ  لاير عماني 10,000 

 «سوقال» راق الماليةولأل مسقط سوق

 «وديعة المرابحة» زائد ربح محدد متفق عليه.شراء ال سعرلعة بسوديعة متعلقة ببيع 

 مي.سرصافي قيمة األصول في كل يوم عمل حساب يتم 
صافي  قيمة حساب قات أو»

 «األصول

 السابق رسمي الذي يلي يوم العمل الرسمي صافي قيمة األصول هو يوم العمل الحساب تاريخ 
صافي قيمة حساب تاريخ »

 «األصول

 على النحوحسابه ناقصاً جميع التزاماته، يتم  الصندوق  صافي قيمة األصول هو مجموع أصول

 «صافي قيمة األصول» .نشرة من هذه ال عشرعليه في الفصل الحادي المنصوص 

على مجموع عدد وحدات مقسوم صافي قيمة األصول للوحدة الواحدة هو صافي قيمة األصول 

يمة صافي قحساب عتبار معايير التقارير المالية الدولية عند األخذ بعين اإل وسيتم  اإلصدار، 

 األصول.

للوحدة صافي قيمة  األصول »

 «الواحدة

 

في ثمر  تستالتي المشترك  اإلستثمارواع صناديق أن أحدالنقدية  هو  للسيولة  مسقطبنك صندوق 

 منخفضة  استثمار لمخاطر  عرضة المخاطر. تكون هذه الصناديق  منخفضة األوراق المالية 

ة الفائدأسعارعموماً تعكس األخرى وتدر عائدات المشترك  اإلستثمارمقارنة بصناديق نسبياً 

 النقدية لتحقيق عائدات للسيولة  مسقطبنك صندوق يسعى مع ما تقدم، اتساقاً قصيرة األجل. و

 «الهدف»    رئيس. اليومية كهدف والسيولة  رأس المال قصوى مع المحافظة على 

قم كارفي،  بالزا ر شارعالمحدودة ، شيرهو كارفي كمبيوترصندوق والتحويل للالتسجيل وكيل 

 «والتحويلالتسجيل وكيل » من يخلفه. أوالهند  500034بانجارا هيل ،هيدراباد ، 10

 «ر. ع أولاير عماني » عمان سلطنةالعملة القانونية في 

 «القوانين» .الصندوق إدارةعضوية وأعمال القوانين التي تنظم 

 فيها مدة عام واحد : اإلستحقاق تتجاوز فترات  ات التي السندال

 التجارية   الورقة

 المال سوقصناديق 

 للتسييل قصيرة األجل وقابلة أخرى أدوات مالية  أي

 «األوراق المالية»

 «الفترة قصيرة األجل» تتجاوز مدة عام واحد. تعني الفترة التي ال

 ؤسسالم ش.م.ع.ع مسقطبنك 



 

10 

 

اقها استحقتتجاوز فترة  ال مدعوم من قبل الحكومةاألجل قصير بدين إلتزام أذونات الخزانة هي 

 مدة عام واحد.
 «اأذونات الخزانة»

من اء أجز إصدار يتم للقسمة بالتناسب. قابل الصندوق  واحد بسهم  الوحدات التي تمثل كل منها 

 ية .عشرثالثة خانات إلى  أقصى الوحدات يصل بحد 
 «الوحدات»

 «الوحداتحملة » .الصندوق    مالكي وحدات

وقع بالعمل كوكيل لتحقيق معدل الربح المت مسقطالوكالة هي اتفاقية وكالة حيث يقوم كيان مثل بنك 

 «الوكالة» المتفق عليه خالل عدد من األيام المتفق عليها.
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 لواأل الفصل                                       

 الصندوق          

   الصندوق     1.1

وهو ترتيب  عمان سلطنةبموجب قوانين إنشاؤه ذو نهاية مفتوحة تم  استثمار صندوق النقدية هو  للسيولة  مسقطبنك صندوق 

يتم توزيع و  الصندوق وحدات في المستثمرون يمتلك بموجبها  اإلستثمارومدير الصندوق    المستثمرين إدارةتعاقدي بين 

نشرة  الواردة فيالموضحة واألحكام الشروط على بالتناسب استنادًا الصندوق  فيفي صافي قيمة األصول اإلستحقاقات  

 راقولأل مسقط سوقوحداته في إدراج ه لم يتم أنإال  المال  سوقلدى الهيئة العامة ل  الصندوق تسجيلاإلصدارهذه. تم 

سمية اهنالك قيمة ليست  النشرة.من هذه التاسع  بالفصل االسترداد وعملية إجراءات االكتتاب المالية. يرجى اإلطالع على 

 .مضمون غير الصندوق  وحداترأس مال  أنللوحدات كما 

  

 لهايخضع الجهة التنظيمية التي  الصندوق و تأسيس   2.1

وحدات ى إلقسم متغير مرأس مال ش.م.ع.ع ب مسقطملحق ببنك  استثماريصندوق النقدية هو  للسيولة  مسقطبنك صندوق 

ظام اإلصدار هذه والننشرة واألحكام الواردة في الشروط بناء على الصندوق شؤون  وتصيير  إدارة ستتم.اسمية بدون قيمة 

الئحتها المال و سوققانون الهيئة العامة لأحكام جميع تسري . الدستور للصندوق والذي يعتبر بمثابة صندوق للاألساسي 

 في جميع األوقات .الصندوق  المال على سوقالعامة لالتنفيذية والتوجيهات األخرى التي تصدرها الهيئة 

  الصندوق     لرأسمالاألدنى الحد    3.1

المال.  لرأس أقصى لن يكون هنالك حد  سوفمفتوح، ف استثمار صندوق النقدية  للسيولة  مسقطبنك صندوق نظــراً ألن 

في وقت صندوق المدفوع بالكامل للرأس المال  أنلاير عماني، ف 500,000هو رأس المال الحد األدنى ل أنوعلى الرغم من 

رأس المال بالمائة من  5عن المؤسسين  اهمة ستقل م ال أنشريطة  لاير عماني ، 2,000,000من أقل لن يكون  سوفإنشائه 

 ولي.اإلكتتاب األإغالق  تاريخ سنوات من قبل مرور ثالث الصندوق   حصتهم فياسترداد  أوبيع للمؤسيين يجوز  ال,  هذا
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 الثــانـي الفصل

 عليها المفروضةالهدف من االستثمار وكيفيته والقيود 

 االسـتـثـمار إستراتيجية و أهداف  1.2

في األوراق المالية ذات المخاطر تستثمر التي المشترك  اإلستثمارواع صناديق أنالنقدية هو نوع من السيولة صندوق 

األخرى  المشترك اإلستثمارمقارنة بصناديق نسبياً  منخفضة  استثمار لمخاطر  عرضة . تكون هذه الصناديق المنخفضة 

 فائدة قصيرة األجل .أسعار عموماً تعكس والتي تدر عائدات 

مال رأس الالنقدية  لتحقيق عائدات قصوى مع المحافظة على  للسيولة  مسقطبنك صندوق يسعى مع ما تقدم، اتساقاً و

لجيدة النقدية ا سوقالأدوات في  اإلستثمارلتحقيق هذا الهدف من خالل الصندوق   يسعىرئيسي. اليومية كهدف والسيولة  

ات األخرى الحكومية والكيانشبه  التي تصدرها البنوك والحكومات والكيانات الحكومية والكيانات للتسييل بسهولة والقابلة 

 التعاون لدول الخليج العربية .مجلس وفي دول بشكل  رئيس عمان  سلطنةالقائمة في 

 بنك مسقط للسيولة النقدية في األدوات التالية:صندوق سوف يستثمر 

 تحت الطلب.الحسابات  -1

 الودائع الثابتة.  -2

 المرابحة . -3

 الوكالة . -4

 . تاسندال -5

 اإليداع.شهادات   -6

 األوراق التجارية. -7

 المال. أسواق صناديق  -8

 هولة. سبللتسييل األدوات المالية قصيرة األجل القابلة  -9

  

صنيف ت التى وكاالأحداألدوات المالية مصنفة على األقل من قبل  أوية في هذه الكيانات و / اإلستثمارتكون الدرجة  أنيجب 

ى البنوك ال ينطبق عل غير أن شرط التصنيف هذا .ستليجنأنفيتش وكابيتال , موديز ,  د بورز أنتاندرد سئتماني مثل اإل

 وشركات التمويل أو التأجير المرخص لها تحت إشراف البنك المركزي العُماني والمصارف التي تحت  اشرافه

التعاون لدول مجلس من عمالت دول  أيات واألدوات المقـــومة فـقط باإلستثمارفـي لإلستثمار الصندوق  يسعى سوف

يثما كان للتحوط، ح قصارى جهدهالصندوق  يبذل سوف. أو الباوند البريطاني أو اليورو األمريكيدوالر ال أوالخليج العربية 

 صرف العمالت األجنبية غير الريال العماني . أسعارد مخاطر ضذلك ممكناً، 

على  األصول فيه بصورة عامةتخصيص سيتم ،السيولة الوفاء باحتياجات صندوق لليتسنى ولكي  األصول:ص صيتخ

 النحو التالي: 

 ستحقاقتاريخ اال التخسيص

 سنة  0-1  100% - 85%

 أكثر من سنة  أقصى بالمائة كحد  15% 

 ونستك.أجله من أنشئ ْ التي الرئيسة لتحقيق األهداف رأس ماله  بالمائة على األقل من  75 إلستثمار الصندوق  يسعى سوف

 بالريال العماني .مقومة الصندوق  أصول



 

13 

 

ة ياإلستثماريجوز تعديل األهداف . الصندوق إدارة ليةومسؤهو من صندوق ية للاإلستثمارتغيير في األهداف  أيإجراء 

في مصلحة حملة الوحدات ويجب  سيكونذلك التعديل  أنالصندوق  أعضاء إدارةثلثا ى أإذا  إرتمن حين آلخر صندوق لل

ً في هذه الحالة الحصول الصندوق  إدارةعلى  على موافقة حملة الوحدات في الجمعية العامة غير عادية وبموافقة  مسبقا

 المال  . سوقالهيئة العامة ل

 عـمـلـيـة االســتـثـمار   2.2

لب أغالتي ينتظرها األساسية ـ المكونات والسيولة رأس المال على المحافظة على  الصندوقب اإلستثمارتركز عملية 

 .قصيراألموال على المدى ال إدارةصندوق من المستثمرين 

 التركيز على السالمة 

 الصندوق     ركزي سوفالنقدية. وبناءاً عليه ،أموالهم النقدية للمحافظة على السيولة لصناديق  بشكل  رئيس   المستثمرون يلجأ 

 تحقيق عائد مجزي.جنب مع هدف إلى جنباً والسيولة  المستثمرين أموال  سالمة بقوة على 

. إلئتمانامعايير جودة  أقصى باإللتزام من خالل والسيولة  رأس المال المحافظة على  أجلالنقدية  من السيولة تعمل صناديق 

ث تكون حيالشركات بدون مخاطر خاصة تلك األوراق المالية التي تصدرها ليست النقدية السيولة ات صناديق استثمار  أن

ً سالتقييم الالزم لهذه المخاطر وإدارتها إجراء في  اإلستثمارمدير  ليةومسؤمقابل مخاطر أعلى. تكمن أعلى العائدات   عيا

 حملة الوحدات .أصول وحماية  سالمة وراء المحافظة على 

بالقسم واردة في القائمة الالمضمنة و الودائع  اإلستثمارفئة  ضمنات المصنفة من اإلستثمارفقط في الصندوق  يستثمر سوف

 أعاله. 1.2

 التنويع 

يق هذا معايير التنويع. ولتحقأعلى إتباع إلى كذلك الصندوق  ئتمان، يهدفدرجات جودة االأعلى التركيز على إلى باإلضافة 

 .أكبر ألي مصدر منفرداإلئتمان بشكل  لتقليل مخاطر الصندوق  يسعى سوفالهدف ،

 المدىاإلستثمار قصير آفاق 

 .السيولة وإدارة مخاطر أسعار الفائدة ، سيسعى الصندوق إلى االحتفاظ بأصول سائلة كافيةوللحفاظ على 

 على االسـتــثــمـار المفروضةالقـيـــود   3.2

 :اإلستثمارالذي يقوم ب في الوقت ستثمار على اال المفروضةبالقيود التالية  ستثمار يلتزم مدير اال

المالية والودائع مع إرشادات توزيع األصول الواردة في القسم يجب أن يتماشى استحقاق األوراق 

 اإلستحقاق  2.1

 مصدر في المائة من األوراق المالية ألي 10تزيد على  نسبةتملك  اإلستثمارصندوق يجوز ل ال -1

في المائة من صافي  10راق مالية صادرة عن مصدر واحد تزيد عن أوفي  الصندوق يستثمرلن  -2

 أصولهقيمة 

بالمائة من صافي قيمة  33من أكثر الصندوق  يستثمرلن  سوف – عمان سلطنةكيان واحد داخل  -3
في الودائع أعلى هما أيبالمائة من إجمالي الودائع لدى ذلك البنك  10 وأفي بنك واحد أصوله 

الحسابات  أوتحت الطلب الحسابات ات في اإلستثمارمن هذا القيد يستثنى الثابتة ألي بنك واحد. 
 الجارية .

بالمائة من صافي  15من أكثر الصندوق   يستثمرلن  سوف – عمان سلطنةكيان واحد خارج  -4
 يتجاوز إجمالي ودائع ال أنعمان. يجب  سلطنةكودائع لدى كيان واحد خارج أصوله قيمة 

 بالمائة من صافي قيمة أصوله. 50عمان  سلطنةلدى بنك خارج الصندوق  

بالمائة من صافي قيمة  20من أكثر الصندوق  يستثمرلن  سوف – المال األخرى سوقصناديق  -5

 سوقي ف بشكل  رئيس  تستثمر  المفتوحة لطرف ثالث  اإلستثمارفي برامج و صناديق أصوله 

 المخاطر بما ذكر في البند األول و الثاني.اإللتزام األوراق المالية ذات الصلة مع  أوالمال  و / 

راق مالية و ودائع  أوفي أصوله بالمائة من صافي قيمة  15من أكثر الصندوق  يستثمرلن  سوف

 ٪50ال يجوز للصندوق استثمار أكثر من  . التعاون لدول الخليج العربيةمجلس لكيانات قائمة خارج 

 من صافي قيمة أصوله في ودائع كيانات مقيمة خارج السلطنة

التوزيع 

 الجغرافـي
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أصوله بهدف التحوط على أصوله بالمائة من صافي قيمة  10 أقصى بحد االستدانة صندوق يجوز لل

 ــتدانةساال ائد .التوظيف لتحقيق ع غرضباإلقتراض  ليسلديه والتشغيل موؤقت لتمويل عمليات إجراء فقط ك

 همساأل ألي كيان.سهم في األالصندوق   يستثمرلن 

من ر يستثمفي األوراق المالية التي تحمل التزامات غير محدودة. و لن الصندوق  يستثمرلن  سوف

 حدود اللتزام اإلدارة . أوممارسة السيطرة  أجل

يد من ق أيحيث يتم تجاوز صندوق الودائع للتسييل  أومن األوراق المالية  أيمن القيود المذكورة أعاله بيع  أييتطلب  ال

لية المزيد من األوراق الماشراء يجوز  ولكن ال اإلستثماريحدث بعد  اإلستثمارمدير سيطرة هذه القيود كنتيجة لحدث خارج 

 بالقيود ذات الصلة .أخرى حين الوفاء مرة إلى  الصندوق الودائع  ذات الصلة من قبل أو

مع تماشى يو بما الصندوق  إدارةبعد الحصول على موافقة  اإلستثمار أهدافتغيير في القيود و إجراء  اإلستثماريحق لمدير 

 القوانين ذات الصلة.

 األرباح   4.2

 ومرسبما في ذلك الاأللتزامات، جميع  استبعادبعد الصندوق  حملة الوحدات العائد الصافي المحقق من قبل يستحق 

 والضريبة.والمصروفات 

 النـقــديـة األرباح ســيـاســة تـوزيــع   5.2

فترة مالية، على حملة الوحدات من  أينقدية، فيما يتعلق بأرباح الموافقة على توزيع الصندوق  يجوز إلدارة

 المصادر التالية:

 الفوائدإيرادات    -أ

  الصندوق     من قبلالمستلم الدخل من الربح  -ب

     .الصندوق األرباح غير المحققة التي حصل عليها أواألرباح المحققة  -جـ

مال، بما في ذلك كنتيجة  الرأسعجز متراكم على  أييجوز دفع مثل هذه األرباح النقدية لحملة الوحدات بصرف النظر عن 

غير المحققة. وتبعاً لذلك، يجوز دفع مثل هذه األرباح النقدية عندما يكون حامل الوحدات يملك  أوالمحققة الخسائر لصافي 

 رائها  .شمن تكلفة أقل أصول وحدات بصافي قيمة 

 الوحدات.إصدار نقدية من عائداتأرباح يعلن عن توزيع  أن اإلستثماريجوز لمدير  ال
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 الـثـالـــث الفصل

  الصندوق     إدارة

 الصندوق    إدارة 3.1 

فقاً ية واإلستثمارالقرارات بإتخاذ  اإلستثمارمدير تفوض  أنولها  الصندوق أصول إدارة ليةومسؤ الصندوق  إدارةتتولى  

 إلستثماراوضع إستراتيجية  ليةومسؤ الصندوق إدارة. تتولى اإلستثمار إدارةواألحكام المنصوص عليها في اتفاقية للشروط 

ي طرف يحق أل المستمر .بشكل   اإلستثمارالتي يقوم بها مدير األنشطة وتقوم كذلك بمراجعة صندوق والمبادئ التوجيهية لل

تخاذه إيكون هذا القرار قد تم  أنشريطة  بهذا الخصوص إتخاذه قرار يتم  أيفيما يتصل بالصندوق شؤون  رةإداآخر التدخل في 

 هذه.اإلصدار نشرة واألحكام الواردة في للشروط وفقاً 

يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة لحملة الوحدات وفقاً لألحكام المنصوص أعضاء  خمسة( 5 الصندوق من ) إدارةتتاألف 

 ؤسسمن قبل المالصندوق  أعضاء إدارةمن  (3ن)األولية، فقد تم تعيي الصندوق إدارة.أما فيما يتعلق باألساسي عليها في النظام 

 وقسلدى  لهيئة العامة ل اإلستثمارصناديق سجل في  الصندوق تسجيلين اآلخرين في تاريخ وعضال (2 ن)كذلك بتعييسيقوم و

 المال.

 ستثماراإلصناديق سجل في  الصندوق تسجيلمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ صندوق اإلدارة األولية للعضوية تبلغ فترة          

دوق الصن من تاريخ قيد سنة مضي جديد بعد  إدارةمجلس أعضاء النتخاب تتم الدعوة  أنالمال. على  سوقالهيئة العامة ل لدى

. ومع ذلك ، سنوات ( خمس5) تتجاوز مدتها لفترة الاألساسي النظام أحكام لدى الهيئة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها و

الصندوق  أعضاء إدارةفي جميع األوقات. يكون المؤسس من قبل الصندوق  أعضاء إدارةمن  ثالثة (3ن)يتم تعيي أنيجب 

ومقدمي  اإلستثمارعلى مدير اإلشراف المال فيما يتصل بالمراقبة و سوقأمام حملة الوحدات والهيئة العامة لمسؤولين 

 وحمل الوحدات والمحافظة عليها وفقاً ألحكام القانون.الصندوق  مصلحةسالمة  الخدمات اآلخرين وعلى 

 الصندوق    إدارة 3.2

 ورين أدناه. كاألشخاص المذيتألف أعضاء إدارة الصندوق األولية من 

 اسم العضو ر/م

  عبدهللا المعمري الفاضل/  1

 الفاضل/ مصبح المطيري  2

 أحمد العبري الفاضل/  2

 ك جوباكومار/ الفاضل 3

اخرين لالنضمام إلى إدارة الصندوق األولية  أعضاء( 3ورين أعاله, سيقوم المؤسس بتعيين )كإلضافة إلى األعضاء الثالثة المذبا

للصندوق وذلك قبل تاريخ تسجيل الصندوق في سجل صناديق اإلستثمار لدى الهيئة العامة لسوق المال. ووفقا لما تقدم, تتألف إدارة 

  ( خمسة أعضاء. 5الصندوق من )

 :الصندوق    أعضاء إدارةفيما يلي خلفية مختصرة عن 

 الفاضل/ عبدهللا المعمري 

عاًما  20 عبد هللا حميد سعيد المعمري حاصل على درجة علمية عليا في إدارة األعمال من جامعات المملكة المتحدة ولديه أكثر من

ة عدد إدار ، يرأس أحد صناديق التقاعد الحكومية المحلية ، وهو عضو في مجالسالمالية وإدارة المشاريع. حاليًا من الخبرة في اإلدارة

من الشركات العامة البارزة. وقد حصل على ماجستير إدارة األعمال من جامعة لينكولنشاير وهامبرسايد بالمملكة المتحدة ودرجة 

 البكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة الدولية بلندن.

 الفاضل/ مصبح المطيري 

كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في مجلس إدارة بنك حاليا مدير صندوق التقاعد في الحرس السلطاني العماني. 

نزوى وعضو في مجلس إدارة تكافل عمان للتأمين. شغل مناصب مهمة كعضو مجلس إدارة في شركة ظفار للطاقة ش.م.ع.ع ، 

ة لماجستير في إداروشركة إدارة الفنادق )تشيدي( ، وبنك الخليج لالستثمار ، والمصرف الخليجي التجاري. حصل على درجة ا

 األعمال من جامعة لينكولنشاير هامبرسايد )المملكة المتحدة(.
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 الفاضل/ أحمد العبري 

عاًما  30. لديه أكثر من 2018شغل السيد أحمد العبري منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك مسقط ش.م.ع.ع. حتى ديسمبر 

السيد العبري حاصل على ماجستير في إدارة األعمال. كما حضر برنامج اإلدارة من الخبرة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية. 

 المتقدمة في إنسياد وبرنامج المديرين العامين في كلية هارفارد لألعمال.

 

 الفاضل/ ك.جوباكومار 

عاًما من الخبرة بعد  22يشغل السيد ك. جوباكومار منصب نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك مسقط ش.م.ع.ع. لديه أكثر من 

لخزانة وا المصرفية خدمات التجزئةفي قطاع الخدمات المصرفية والمالية. بصفته المدير العام للمجموعة ، فإنه يدير  خرجالت

 وأسواق رأس المال والمؤسسات المالية وإدارة األصول والخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية االستثمارية في البنك.

 

 للبنك وهو عضو  في الفريق اإلداري واللجان الرئيسة فــي اإلستراتيجية كومار بشكل  وثيق في الشؤون  جوبا/  الفاضل يشارك 

يتمتع وسويسرا إم دي للعلوم اإلدارية في لوزان في ألعمال من كلية أي في إدارة االماجستير / كومار درجة الفاضل البنـــك .يحــمل 

صناديق مناء أالمالية في المملكة المتحدة وجمعية األسواق اإلداريين القانونيين في المملكة المتحدة وجمعية سبين المحابعضوية معهد 

مناء أالتكاليف واألعــمال فــي الهند ومعهد محاسبي القانونيين في الهند ومعهد المحاسبين الشركات في المملكة المتحدة ومعهد 

ثالً ة في الهند ممضمانجال كيصاف القاب شركة / ك. كومار منصب عضو  مجلس اإلدارة في اضل الفالشركات فـي الهــنـد .يشغل 

 .بنك مسقط ش.م.ع.ع عن 

 

   الصندوق     إدارةأعضاء مكافآت   3.3

ً في العام وكذلك  أقصى لاير عماني كحد  2,000أة قدرها مكاف الصندوق أعضاء إدارةمن  عضو كل  يستحق  عن  تعويضا

 ضاء إدارةأعيحصل  . ومع ذلك ،الإليهتنفيذ الواجبات الموكلة سبيل في  عضووالمعقولة التي يتكبدها الالمناسبة المصروفات 

 . الصندوق إدارةيتهم في عضوة مكافأة عن أيعلى بنك مسقط ش.م.ع.ع الموظفين في  الصندوق

   الصندوق     دارةالمبادئ التوجيهية إل  4.3

في جميع األوقات وفقاً لجميع القوانين المعمول بها والمبادئ التوجيهية أعمالها  الصندوق إدارةتؤدي 

 التالية: 

   الصندوق     إدارةأعضاء   عدد   (أ 

   . رئيسونائب ال رئيسة بما في ذلك خمس (5( ) «اءضاألع»)الصندوق أعضاء إدارةعدد 

  الصندوق     إدارةأعضاء سلطات وواجبات ( ب 

 .صندوق ية للاإلستثمارعتبار األهداف مع األخذ بعين اإل الصندوقب اإلستثمارتقييم أداء  -1

 والمتطلبات القانونية.األساسي اإلصدار والنظام نشرة عليها في المنصوص باألحكام  الصندوق التزامضمان  -2

 ومقدمي الخدمات اآلخرين. اإلستثمارتقييم أداء مدير  -3

الضوابط وحماية األصول وكذلك التأكد من إدخال  لضمان  سالمة  الصندوق كفاية النظم المعمول بها لدى ضمان -4

 المناسبة. المحاسبية 

 يق مصلحةلتحق متثالااللضمان كافية الصندوق   إدارةفي  اإلستثمارالتي يعتمدها مدير الضوابط النظم و أنالتأكد من  -5

 فيه .المستثمرين والصندوق 

ها في المصالح وحلتضارب في المصالح والتاأكد من وجود التدابير الكافية للتصدي ألي تضارب تفادي حدوث  -6

 فيه .المستثمرين و الصندوق لمصلحة

 بأكثر من خدمة واحدة.الصندوق  واحدة كمزود خدمات لتزويد شركة الفصل في المهام عندما تعمل  ضمان -7

 قات.فصالمع األطراف ذات العالقة واإلفصاح عن تلك الصندوق  التي يجريهاالصفقات الموافقة على  -8

تثمرين المسوالبيانات المالية والمعلومات األخرى التي يجب اإلفصاح عنها للجمهور والسنوي الموافقة على التقرير  -9

 ب.سوفي الوقت المنا مضلل  وغير شفاف  اإلفصاحات تتم على نحو عادل و أن نلضما

 أتعابهم. دخدمات مقدمي الخدمات وتحديهاء نإتعيين و -10

 المستثمرين.إتخاذ القرارات ذات الصلة بتوزيع األرباح النقدية على  -11

  الصندوق     إدارةعقد اجتماعات إجراءات ( ج 
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 .الصندوق أعضاء إدارةاء عن ثلثي ضيقل عدد األع ال أنيجب  -1

ربائه ألحد أق أو لزوجته أوالتي يكون له المسائل التصويت في  أوفي المناقصات و /  عضو اليشارك  ال أنيجب  -2

 حتى الدرجة الثانية مصلحة فيها .

 . الصندوق أعضاء إدارةتنال القرارات المتخذة دعم وموافقة غالبية  أنيجب  -3

 جتماع.ر االضقرار في مح أيعلى الصندوق  أعضاء إدارةمن  عضو أييتقدم به اعتراض  أيتسجيل يجب  -4

تتجاوز المدة التي تفصل  ال أنشريطة  كحد أدنى  السنةأربع مرات في  الصندوق أعضاء إدارةيجتمع  أنيجب  -5

 هر.أشبين كل اجتماعين متتاليين أربعة 

تم ي أن شريطةلها  رئيس  نائب  أو رئيسأكثر ك أوائها ضأع أحدتعين، من حين آلخر ، أنالصندوق  يجوز إلدارة -6

 .الصندوق إدارةهذا التعيين من قبل شروط تحديد 

خالف ذلك كما يجوز لها تنظيم اجتماعاتها بالكيفية  أوإرجائها  أوأعمالها تجتمع ألداء  أن الصندوق يجوز إلدارة -7

 مناسبة. التي تراها 

 ها قرارات متخذة من قبل اإلدارة.أنعلى الصندوق  إدارةجميع القرارات التي تبت فيها تسجيل يجب  -8

   الصندوق     إدارةأعضاء   تعيين   (د 

قبل شاغرا  عضوأصبح منصب ال إذاحين انتهائها. وإلى  الصندوق أعضاء إدارةمن  عضو أيعضوية مدة تستمر 

ى حت عضوآخر ليحل مكان ذلك ال عضو على اختيار االتفاق اآلخرين عضاء ، يجوز لألعضويته موعد انتهاء مدة 

 .أعضاء ة خمس  (5 ) وقت أياإلدارة في أعضاء يتجاوز مجموع عدد  ال أنشريطة  عضويته تهاء مدة أنموعد 

 األعضاء المفوضين   (هـ

 يأ تفويض، الصندوق إلدارةيسلمه شخصياً مكتوب  إشعار تقديم شريطة  ، الصندوق  أعضاء إدارةمن  عضو ألي يجوز 

والتصويت شخصياً رها هو ضيح اإلدارة التي الاجتماعات حضور لينوب عنه في الصندوق  إدارة أعضاء من  عضو 

يكون ذلك  أنويجوز حاضراً شخصياً جميع الحقوق كما لو كان  ممارسةو إليهالواجبات والمهام الموكلة أداء نيابة عنه و

د من واح عضو أكثر من  ينوب عن أنبهذه الكيفية تفويضه يتم  عضو يجوز ألي  محدداً لعمل محدد .ال أوعاماً تفويض ال

 نفس اإلجتماع في  اإلدارةأعضاء 

  الصندوق     إدارةأهلية عضوية  (ر 

في مجال  بخبرة عضو يتمتع ال أن يفضلوالسمعةو السلوكوبحسن السيرة  الصندوق إدارة عضو يتمتع  أنيجب  -1

 الخدمات المالية.

عليها  صجريمة منصو أي أوالثقة  أوجنحة تنطوي على خيانة األمانة  أوجريمة  أييكون قد أدين ب ال أنيجب  -2

 أو 4/47رقم  يلطانلسا رسومالتجارية الصادر بموجب المالشركات المال وقانون  سوقفي قانون الهيئة العامة ل

 .اعتباره إليهما لم يكون قد رد  55/90رقم السلطاني  رسومعمان الصادر بموجب الم سلطنةالقانون التجاري في 

 إفالسه. تم اإلعالن عن  أنبق له سلم ي -3

 منصب العضو خلو  (ح 

 التالية: الحاالت في شاغرا   الصندوق إدارة عضو يكون منصب 

 مكتوب ذلك. إشعار من خالل تقديم به صمن من وعضتقال الساإذا   -1

ً الصندوق  إدارة، ولم يتم إبالغ عضو تغيب الإذا   -2  دارةإبقة مع سترتيبات مإجراء لم يتم  أوبذلك الغياب  مسبقا

إخالء قراراً ب الصندوق إدارةمتتالية وقد إتخذت  (12 )هراشة عشرعن اجتماعات اإلدارة لمدة أثني الصندوق 

 .منصبه

 واجباته ومهامه.أداء غير قادراً على  أومختالً عقلياً  عضوأصبح الإذا  -3

 داد مديونياته لدائنيه .سقد علق  أواً سمفل عضو أصبح الإذا  -4

  .الصندوق إدارةاآلخرين في األعضاء مكتوب موقع من قبل جميع  إشعار تقالة من خالل ساال عضومن الُطلب إذا   -5
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ر من هذه شعليه في الفصل العاالمنصوص صدر قرار عادي عن اجتماع عام لحملة الوحدات على النحو إذا   -6

 تقالة .ساال عضو يطلب من النشرة ال

 .عضو المال قراراً قصى بإقالة ال سوقأصدرت الهيئة العامة لإذا   -7
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 الــرابـــــع الفصل

 مـــديــر اإلســـتـثــمـار

 مـديـر االسـتــثــمـار   1.4

فقاً والصندوق  أصول إدارة ليةومسؤإلى باإلضافة الصندوق  اليومية لمحفظة شؤونال إدارة ليةومسؤ اإلستثماريتولى مدير 

 .اإلستثمار إدارةاتفاقية أحكام وشروط واألساسي اإلصدار والنظام نشرة عليها في المنصوص للقوانين والمبادئ 

ول مديرو األصهر شأ أحد مسقطويعتبر بنك صندوق لل اإلستثمارمهمة مدير  (األصول إدارةدائرة ) . ع.ع.م.ش مسقطيتولى بنك 

الذي يقوم بنك مسقط ش.م.ع.ع أمريكي. يعتبر دوالر مليون  830عمان حيث تقدر األصول التي يتولى إدارتها بنحو  سلطنةفي 

التعاون لدول الخليج العربية ويعتبر مجلس في دول  اإلستثمارأكبر مديرو  أحدم 1995منذ عام  اإلستثمارصناديق ومحافظ  إدارةب

 إدارةب مسقطاألصول في بنك  إدارةعمان. تقوم دائرة  سلطنةفي  اإلستثمارديق ومحافظ صنا إدارةكذلك البنك الرائد في مجال 

محافظ والمشترك  ستثمار على منتجات الدخل الثابت واألوراق المالية بما في ذلك صناديق اال تشملومتنوعة  واسعةمنتجات 

 التقديرية والمنتجات المهيكلة وصناديق األوراق المالية الخاصة . ستثمار اال

 إدارتها في الوقت الراهن: اإلستثمار المنتجات التي يتولى مدير  ضدول التالي يبين بعالج

 

 الصندوق البداية للصندوق وسف موجز 

األوراق المالية في أسواق المدرجة في سهم  في األيستثمر صندوق 

 لقوانين الهيئة يخضع التعاون لدول الخليج العربية و مجلس دول 

 المال سوقالعامة ل

  سريكأو مسقطبنك صندوق  م1994

ة لرقابة سلط خاضعالخاصة سهم  في صناديق األيستثمر صندوق 

 (CIMAالنقد في جزر كايمان )

ة الخاصسهم  لأل مسقطبنك صندوق  م2007

  (الثاني)

األوراق أسواق المدرجة في الشركات سهم  في أيستثمر صندوق 

لقوانين لجنة الخدمات المالية  يخضعالمالية في جمهورية الهند و 

 .سموريش (يس سأف ا)

 الهند - مسقطبنك صندوق  م2009

محفظة تستثمر  في األسهم  المدرجة في سوق مسقط لألوراق 

 ية.العربالمالية وأسواق األسهم  في دول مجلس التعاون لدول الخليج 

 محافظ األسهم التقديرية م1995

 المحافظ التقديرية للدخل الثابت 2003 ستثمار في السندات واألوراق المالية األخرى ذات الدخل الثابتاإل

االستثمار في األوراق المالية الثانوية الصادرة عن الشركات والبنوك 

الهيئة العامة العمانية ودول مجلس التعاون الخليجي. التي تنظمها 

 لسوق المال 

 صندوق عمان للدخل الثابت  2010

التركيز على األصول العقارية المدرة للدخل وتقديم أرباح سنوية 

 الهيئة العامة لسوق المال تنظمها : ورأس مال 

 صندوق إزدهار العقاري   2015

التركيز على األصول العقارية المدرة للدخل وتقديم أرباح سنوية 

  CIMAورأس مال ؛ تنظمها 

صندوق الدخل العقاري الخليجي لبنك  2014

 مسقط السلسلة األولى والثانية  

 

محافظ المنتجات المالية ذات الدخــل  إدارةش.م.ع.ع على  مسقطاألصول في بنك  إدارةحافظت دائرة  –الدخل الثابت 

ات في األوراق المالية ذات الدخل الثابت تقدر بحوالي استثمارم. تدير الدائرة في الوقت الحالي 2003الثابـت مـنــذ عام 

 دوالر أمريكي مليون  900



 

20 

 

 

على المنتجات المالية ذات الدخل الثابت في اشتملت ش.م.ع.ع بمفرده بطرح عدد من المنتجات المبتكرة  مسقطقام بنك 

ات سندال إصدار م و2000ات الثانوية في عام سندال إصدار بما في ذلك « األوليات»سلسلة على ويشتمل سجله عمان  سلطنة

ات ثمارستاإلالودائع إلخ. ظل البنك يدير  شهاداتات القابلة للتحويل وسندعمان واإلصدار األول لل سلطنةفي  سنوات 10لمدة 

 لعمالء محليين وعالميين. ومستشاراً الدخل الثابت الدولية بصفته مديراً أسواق ويتعامل في 

 

غيرها من والشركات على صناديق التقاعد والصناديق الدولية واألفراد األثرياء و اإلستثمارقاعدة بيانات عمالء مدير  تشمل

 الكيانات .

 التالية:القوة بصفات اإلستثمار يتمتع  مدير 

على  نفسهعلى الدوام عائدات عالية مع الحفاظ في الوقت  اإلستثمارحققت المحافظ والصناديق التي يديرها مدير  -1

 .سوقبكثير عما هو عليه في الأقل تقلبات  مستوى

وث مبنية على مزيج من البح اإلستثمارية التي يتخذها مدير اإلستثماربطة ودقيقة: القرارات ضمناستثمار عمليات  -2

المحلية واق األسفي الوسطاء إلى بسهولة على الوصول يساعد التجاري القوي للبنك االسم والتحاليل الفنية. األساسية 

 .سوقواإلقليمية للحصول على معلومات محددة عن ال

 من أكثر الفرق التي تتمتع بالخبرات في المنطقة. ويعتبر اإلستثمارفريق ذو خبرة: يعتبر الفريق العامل لدى مدير  -3

 محنكين. استثمار خبراء  اإلستثمارفريق مدير أعضاء 

جميع العلميات. لديه مكتب خلفي شملت  9001اآليزو  شهادةعلى  ستثمار محكمة: حصل مدير االضوابط تشغيل   -4

 اإلستثمارمدير  لدىالتشغيل المميزة لعمليات لسمات  اأبرز  تشملالتشغيل. محكمة في ضوابط لضمان  تشغيل للمستقل 

ارم الصتزام لإلاالنظم المتاحة في مجال تقنية المعلومات وأفضل ح في محافظ العمالء وتوفر ضعلى الفصل الوا

 .المحاسبيةبالقوانين التنظيمية والمبادئ 

 الصندوق     إدارة، تتولى اإلستثمار إدارةعليها في اتفاقية المنصوص على النحو باإللتزامات الواجبات والوفاء أداء  أجلومن 

ما سب ح الصندوق   الخاصة بلإلستثمار بالمبادئ التوجيهية  تزاملإلاوحثه على  اإلستثمارعلى مدير اإلشراف  ليةومسؤ

ة نشرعليها في المنصوص بالقوانين المعمول بها واألحكام  تزاملإلامن حين آلخر، عالوة على  الصندوق إدارةتقررها 

 .اإلصدار

ائر سخ أيوحملة الوحدات فيما يتصل ب الصندوق تجاه ليةومسؤذوي الصلة به الاألشخاص  وال اإلستثماريتحمل مدير  ال

دار اإلصنشرة و اإلستثمار إدارةذات صلة باتفاقية  أوناتجة  أوحملة الوحدات تكون متعلقة  أو الصندوق لهايتعرض قد 

 ن:  ناتجة عالخسائر مالم تكون تلك الصندوق  متناع عن فعل يتعلق باال أوفعل  أي أوالصندوق شؤون   أوالتشغيل و

  أوذوي الصلة به  األشخاص  أو ستثمار تصرف مقصود من مدير اال سوء أويم سإهمال ج أواحتيال وتزوير  -1

اإلصدار من قبل مدير نشرة  أو اإلستثمار إدارةمخالفات وخروقات جوهرية ألحكام اتفاقية  -2

  ذوي الصلة به. األشخاص  أو اإلستثمار

 .ذوي الصلة به  األشخاص  أو اإلستثمارانتهاكات جوهرية لقوانين األوراق المالية المعمول بها من قبل مدير  -3

إذا  تقلين مستشارين مستفادة من خدمات ساال اإلستثمار، يخول لمدير اإلستثمار إدارةعليه في اتفاقية  المنصوصالمدى إلى 

مع  هذه الخدمات تتعارض ال أنفيه و في جميع األحوال يجب المستثمرين و الصندوق تلك الخدمات تخدم مصلحة أنثبت 

 .رأس المال  سوقمنة في الالئحة التنفيذية  لقانون ضالمت اإلستثماراألحكام المنظمة لعمل صناديق 

 إدارةل ه من قبأنشحين إتخاذ قرار بإلى مالم يتم و اإلستثمارتمرار تعيين مدير سعلى ا اإلستثمار إدارةاتفاقية  صتن

هاء اتفاقية نإ. يجوز شهراً ة عشرأثنا  (12 )تقل عن خالل مدة ال اإلستثمارمكتوب بذلك لمدير  إشعار وتقديم  الصندوق

ل فص أو رستثماأخل مدير االإذا  الطرف اآلخر إلى مكتوب بذلك  إشعار الطرفين  أحدمن خالل تقديم  اإلستثمار إدارة

يوماً من  (30 )وفصله في تصحيح ذلك اإلخالل خالل اإلستثمار إدارةعليها في اتفاقية المنصوص إلتزاماته أداء في 

 أي أوإداري  أوقد تم تعيين مصفي  أوفي التصفية  اإلستثمارمدير أ بدإذا   أومن قبل اإلدارة  الشأنبهذا  إليهتاريخ الطلب 

 . اإلستثمارمتوفرة ومتاحة لإلطالع بمكاتب مدير  اإلستثمار إدارةمن اتفاقية  نسخةموظف مماثل. 

تم إذا   أوابق الس اإلستثمارجديد خلفاً لمدير  استثمار تم تعيين مدير إذا   اإلستثمار إدارةهاء اتفاقية أنقرار ب أييكون نافذاً 

 المال. سوقمن الهيئة العامة لبقة بذلك سالحصول على موافقة م
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 دور مـديــر االسـتـثـمـار   2.4

بادئ قة مع األهداف والمسية والدخول في صفقات تكون متاإلستثمار الفرص البحث عن  ليةومسؤ اإلستثماريتولى مدير 

ك عن مراقبة ذلمسؤوالً  اإلستثمار، يكون مدير استثمار أيبعد الدخول في . الصندوق الخاصة بلإلستثمار التوجيهية 

 حين تصفيته والخروج منه .إلى  اإلستثمار

 املتزاإلو اإلستثمارأداء عن مراقبة هيكلة المحفظة ومسؤوالً  اإلستثمارئ من التفصيل، يكون مدير شوتحديداً وب

 األصول. تخصيص ب

اإلصدار والنظام نشرة عليها في المنصوص الشروط وحكام وفقاً لألالصندوق  إدارة ليةومسؤ اإلستثماريتولى مدير 

 ظةمحف إدارةعن مسؤوالً  اإلستثمارعمان في الوقت الراهن.  يكون مدير  سلطنةوالقوانين واللوائح المعمول بها األساسي 

 ية التي تكون في مصلحةاإلستثمارالقرارات  أويتخذ القرار  أنوعليه صندوق ية للاإلستثمار هدافوفقاً لألالصندوق 

 فيه.المستثمرين والصندوق 

 واجباته: أداء إتباع الخطوات التالية فـي اإلستثمار يجب على مدير 

 الفائدة   أسعار: تقييم اتجاهات 1الخطوة 

لتي تؤثر على االرئيسة و يتم تتبع المحركات قصير الفائدة على المدى ال  أسعارالعائدات على األوراق المالية و الودائع تتبع 

 تفادة منها .سيتم اال الفائدة لكي أسعار

 : تحديد القطاعات الجاذبة 2الخطوة 

 سالمة لعلى ااستنادًا جاذبية أكثر ه أنمن كل ما يعتقد  لإلستفادةتقييم كل قطاع من القطاعات  اإلستثماريجب على مدير 

 ها غير جاذبة .أنوالعائد والتي تمكنه من تفادي القطاعات األخرى التي يرى بوالسيولة  

 ستحقاق: تحديد تواريخ اإل3الخطوة  

ات واتجه كلما زادت العائد اإلستحقاق . فكلما زادت تواريخ  ستحقاق ح منحنى العائد العالقة بين العائدات وتواريخ االضيو

ر من خالل تقييم اإلنحدا اإلستحقاق جاد التوازن بين العائدات وتواريخ إي اإلستثمارمدير  سيحاول .أعلىإلى ى نالمنح

الوقت البقاء  نفسوفي  سعاراألأفضل ها توفر عائدات أكثر جاذبية وبأنات التي يعتقد باإلستثماروحركة المنحنى وتحديد 

 .الصندوق األصول بتخصيص المبادئ التوجيهية ل إطارفي 

 األوراق المالية : اختيار4الخطوة 

در على ئتماني للمصامل للتصنيف االشتحليل وافي وإجراء عند اختيار األوراق المالية و الودائع ب اإلستثماريقوم مدير  

 ئتماني .ت التصنيف اإلوالطويل الذي تجريه وكاالقصير ال دينماأل

 أييل ولالودائع التي تقدمها مختلف البنوك وتحليل العائد وفترة التحأسعارمن المقارنات بين  اإلستثمارتفيد مدير سي سوف

 بة لتقييم األوراق المالية و الودائع .سمناأخرى معايير 

 والمراقبةاإلستثمار : 5الخطوة 

وبيع األوراق المالية و الودائع ومراقبة شراء بناءاً على نتائج الخطوات المذكورة أعاله، ب ،اإلستثمارمدير سيقوم 

تدفق اعتماداً على تحليل الة ادلألالمناسبة اإلستحقاق مواعيد  أنشب اإلستثمارمدير  يقرر سوف.يوميبشكل  ات اإلستثمار

 .صندوق النقدي لل

لجنة داخلية  موؤلفة من كبار الموظفين بالبنك ممن يتمتعون بالخبرات الالزمة في مجال الدخل  اإلستثمارتكون لمدير  سوف

 .الصندوق اتاستثمارالثابت والمخاطر لمراقبة 

 القيام بما يلي:اإلستثمار على مدير 

 إدارةو الصندوق    شؤون بة فيما يتصل بسإتخاذ القرارات اليومية والقيام بغيرها من األفعال التي يراها منا -1

 اته.استثمار

مثل  الصندوق إدارةإلى وتقديم المقترحات من حين آلخر صندوق ية القائمة للاإلستثمارواألهداف السياسات باإللتزام  -2

 وحملة الوحدات .الصندوق  لمصلحةمناسبة المقترحات المتصلة بالتعديالت التي يراها 

 .لإلستثمار ملتزمة بالمبادئ التوجيهية  قالصندو محفظة أنكد من أالت -3

     الصندوقبشأن    الصندوق     إدارةاألخرى، التي قد تطلبها التوضيحات واالستشارات  تقديم جميع المعلومات و -4

 فوراً وفي جميع األوقات . الصندوق  إدارةإلى اته ،استثمارو

 ها معقولة.أن الصندوق إدارةبالكيفية التي قد تراها الصندوق  بتقارير مكتوبة عن تكوين محفظةاإلحتفاظ  -5
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وفير تبشأن  الصندوق     عن جميع األعمال التي يقوم بها وتلك التي يقوم بها نيابة عناإلحتفاظ بسجالت سليمة  -6

 . اإلستثمار إدارةخدمات 

والبيانات والتعاميم واإلعالنات والكتبيات وغيرها  اإلستثماراعدة في إعداد جميع التقارير الالزمة عن سالم أوإعداد  -7

 .الصندوق إلى تشير أوح ضورات التي توشمن المن

 رورية.ضغير استثمارية مخاطر  أيمن الصندوق  حماية -8

 ة التزامات قد تترتب عليه.أيللوفاء بصندوق الكافية للالسيولة توفير  -9

 التي تم إدخالها بالنظام والصندوق  جميع التعامالت بمحفظة صلتبويب و تبع و فحمحاسبي يكون لديه نظام  أن -10

 لدى الحافظ األمين.الصندوق  مسالنقدية واألوراق المالية المفتوحة باالحسابات تصويتها مع 

 .يتهالها الزمني و توقسلسدقيق ووفقا لت بشكل الصندوق و البيع التي تمت لصالحشراء جميع عمليات التسجيل  -11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

 الخــامـــس الفصل

 مـقــدمــوا الخــدمـات

 األمينالحــافـظ   1.5

ية حفظ األصول تفاقواجبات الحافظ األمين وفقاً إل تشملع. .ع.م .ش مسقطالنقدية هو بنك  للسيولة  مسقطبنك صندوق الحافظ األمين ل

 على ما يلي:

 آمن .في مكان  قصندواألصول األخرى لل أو/الودائع و  أو/الالزمة لحفظ األوراق المالية و إتخاذ الترتيبات أوحفظ     (أ

 آخر يعينه الحافظ األمين.  شخص أي أوم الحافظ األمين ساألدوات األخرى في اتسجيل كل وشحفظ األدوات لحاملها في ذلك الب(  

ات المحلية سالتي يراها الحافظ األمين معقولة وفقاً للممارالشروط دد بالكامل مع مراعاة سحفظ األوراق المالية التي لم ت ( ج

 المعمول بها.

 .اإلستثمارالودائع وفقاً لتعليمات مدير  أوواع األوراق المالية أننوع من  أياإلكتتاب في  أوشراء   د( 

 .ثماراإلستجاز كل حالة وفقاً لتعليمات مدير أنيتم  أنشريطة  والتعامل في عائداتها  الصندوق أصولالتصرف في  أوبيع ( هـ

جاز كل نإتم ي أنصندوق شريطة  افتها للضوديعة يتم إ أوورقة مالية  أيفيما يتعلق بالصندوق  صك نيابة عن أواتفاق  أيإبرام  و(

 .اإلستثمارحالة وفقاً لتعليمات مدير 

 .راإلستثماوفقاً لتعليمات مدير  أو اإلستثمارمدير أصول ذات عالقة ب أخرى أدوات  أيتندات وصكوك الملكية وسليم مستز( 

 شخص أي وأم الحافظ األمين سباالصندوق  التي يملكها الودائع أو/تراة وشاألوراق المالية المتسجيل التي يتم فيها الحاالت في ح( 

 بجميع اإلجراءات الالزمة في ما يتعلق بكل أصل من هذه األصول.  اإلستثماره يجب إبالغ مدير نإآخر يعينه الحافظ األمين، ف

 أعاله، يجب على الحافظ األمين القيام بما يلي:الواجبات المذكورة أداء وفـي سبيل 

 يحتفظ الحافظ األمين سوف صك، أيولتجنب . الصندوقباسم منفصلة لحفظ األصول  حساباتإعداد  -1

 ابة عننيالصندوق  أصولوالعائدات المتحققة من يرادات النقدية التي تقيد فيها جميع اإلالحسابات ب

 .الصندوق

 أن،صندوقلا نيابة عن اإلستثمارحفظ األصول التي يحتفظ بها مدير  حساباتتبين  اإلحتفاظ بسجالت -2

 وجدت.

 .خاصلاحسابه منفصل عن األصول التي يحتفظ بها الحافظ األمين لبشكل  الصندوق  أصولحفظ جميع  -3

با، لتمكينه من تقديم الخدمات المطلوبة ذات الصلة بحفظ سما يراها مناحسب يجوز للحافظ األمين اتخاذ مثل هذه الخطوات، 

حافظ كأكثر  أو، تعيين طرف ثالث الصندوق إدارةمن مسبقة الحصول على موافقة  شريطةكما يجوز له ،صندوق األصول لل

 فرعي.أمين 

لمناسبة االحافظ األمين الفرعي يمتلك الخبرات  أنقناعة بإلى الصندوق  إدارةتوصلت إذا  يتم تعيين الحافظ األمين الفرعي 

 والكفاءة الالزمة ألداء هذا الدور.

 وكيل التـســجــيـل والتـحــويــل   2.5

ل على ما والتحوي التسجيلواجبات وكيل  تشملاير المحدودة. ش كارفي كمبيوتر شركة هو صندوق والتحويل للالتسجيل وكيل 

 يلي:

  .صندوقالفي المستثمرين تخص التجارية وغير التجارية التي الصفقات  عن بالبيانات الالزمةاإلحتفاظ أ( 

 ونقل وتحويل الوحدات.استرداد و إصدار  (ب

 ودفع األرباح النقدية.حساب   (ج

 . مستثمرينبقاعدة بيانات الاإلحتفاظ   (د

 وتوزيع التقارير. إصدار  (هـ

 ويات المبالغ النقدية والوحدات.ست  (و 

 .حساباتبيانات ال إصدار ( ز

 الدفعيات.إجراء  (ح
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 العمالء والرد عليها. استقبال شكاوى واستفسارات  ( ط

 ذات صلة.أخرى خدمات  أي (ي

  دارياإلالمـديــر   3.5

ً إل تشملع. .ع.م.ش مسقطهو بنك صندوق المدير اإلداري لل فاقية اإلدارة تواجبات المدير اإلداري وفقا

 على ما يلي:

 صفقات. أيوية سالتعليمات الالزمة للحافظ األمين لتإصدار أ( 

 .الصندوق  التي يتكبدهاوالمصروفات إيرادات الصندوق حساب صافي قيمة األصول بما في ذلك حساب  (ب

 حساباتإعداد ال (ج

 .للصندوق جالت المالية سك الدفاتر وحفظ السم( د

 الصندوق  دفع مصروفات (هـ

 تالم اإليراداتساو(  

 ويات والدفعياتسالتإجراء ( ز

 ودفع األرباح النقدية والتوزيعاتحساب ح(  

 الصندوق   مراقبة حل وتصفية( ط

 صلةذات أخرى أنشطة  أي (ي 

با، لتمكينه من تقديم الخدمات اإلدارية المطلوبة ذات اسما يراها منحسب يجوز للمدير اإلداري اتخاذ مثل هذه الخطوات، 

أكثر  وأ، تعيين طرف ثالث الصندوق  إدارةمن مسبقة الحصول على موافقة  شريطة كما يجوز له،صندوق ال إدارةالصلة ب

 ات.اإلستثمارأداة نشاط   ممارسةالمال ل سوقمن قبل الهيئة العامة ل صيكون مرخ أنكمدير إداري فرعي و على 

المدير اإلداري الفرعي المقترح يتمتع  أنقناعة بإلى الصندوق  إدارةتوصلت إذا  يجوز تعيين مدير إداري فرعي فقط 

 .الكفاءة الالزمة ألداء هذا الدوروالمناسبة بالخبرات 

 مراقــبـوا الحــســابــات    4.5

 سلطنةروي ، 131، الرمز البريـــدي 971ب  صوعـــنــوانـــه هوروث ماك الغزالي هـــو  الصندوق حساباتمراقب 

 عــمان .

  24813915 968+: سفاك 24813989 968+ هاتف:

  الصندوق     بـنــــك  5.5

 ش.م.ع.ع مسقطه لدى بنك حساباتب الصندوق يحتفظ

 وكـيــل التــوزيـــع   6.5

يع آخرين تعيين وكالء توز اإلستثمار. ويجوز لمدير للصندوق في الوقت الحالي مقام وكيل التوزيع  اإلستثماريقوم مدير 

ن تكون ل سوفووكيل التوزيع . اإلستثمارعليها بين مدير االتفاق سيتم التي للشروط عمان وفقاً  سلطنةخارج  أوداخل 

 التوزيع .لوكيل الصندوق  منفصلة يدفعها رسومهنالك 
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 الســادس الفصل

 ـــروفـاتصالـرســـوم والمـ

 رسوم مدير االستثمار      1.6

يتم . الصندوق أصولبالمائة من صافي قيمة  0.50  السنةفي  اإلستثمارلمدير الصندوق  اإلدارة التي يدفعها رسومتبلغ 

 اليومي. الصندوق أصولبناءاً على صافي قيمة شهرياً نوية سال رسومودفع الحساب 

 رسوم المدير اإلداري ووكيل التسجيل والتحويل والحافظ األمين 2.6

للمدير اإلداري  ووكيل الصندوق  أصولمن صافي قيمة  سنويا بالمائة 0.08ها قدر رسوم إجماليبدفع  الصندوقسيقوم 

 مي . اليو الصندوق أصولبناءاً على صافي قيمة شهرياً  رسومودفع الحساب والتحويل والحافظ األمين. يتم التسجيل 

 المذكورة اأعاله:  رسومفيما يلي تفاصيل إجمالي ال

 ليومي ا الصندوق أصولبالمائة في العام بناءاً على صافي قيمة   0.05المدير اإلداري: رسوم -

 الحافظ األمين: صفر  رسوم -

 الصندوق  أصولبالمائة في العام بناءاً على صافي قيمة  0.03والتحويل: التسجيل وكيل  رسوم -

 األخرىالمصاريف   3.6

 .لى النحو المبين في الفصل الثالثعالصندوق  إدارةالمصاريف  األخرى على أتعاب/مصاريف  تشمل

 الجاريةالمصروفات   4.6

 رسومال وق، بما في ذلكندصالخاصة بالالتشغيل مل المصروفات الجارية نفقات شتسالمذكورة أعاله  رسومالإلى باإلضافة 

وق  الصند  اطة  وغيرها التي يتحملهاست و الووالعموال رسومالطوابع البريدية واألختام وغيرها من ال رسومالقانونية و

 إصدار أيق بفيما يتعل اإلستثمارا النفقات التي يتكبدها  مدير ضأيالصندوق  ات. ويدفعاإلستثمارنتيجة حيازة وتنفيذ 

 .اإلستثمارنوي التي يصدرها مدير سبشكل طة ساإلصدار المبنشرة للوحدات، وتكلفة 

الخارجي، مصاريف اإلعالنات  ، الطباعة ، الحسابات مثل أتعاب مراقب أخرى مصروفات جارية الصندوق  كما يتحمل

 اطة ومصاريف البنوك . سمصاريف اجتماعات حملة الوحدات العامة والخاصة ، عمولة الو
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 الســــابـع الفصل

 عــوامـل المخـاطــر وكـيـفـيـة التخـفــيـف مـن اآثــارهــا

جميع لى إباإلضافة واإلطالع بعناية على عوامل المخاطرة المبينة أدناه  عتباراإلالمحتملين األخذ بعين المستثمرين يتعين على 

ملين في المحتالمستثمرين يتعين على . الصندوق في وحدات اإلستثمارقبل إتخاذ قرار نشرة الواردة في هذه الالمعلومات األخرى 

ندوق الصأداء ؤثر في قد تالصندوق  في وحدات اإلستثمارمرتبطة بأخرى هنالك مخاطر  أنأخذ الحيطة والحذر بالصندوق  وحدات

وامل ع أنعتبار اإل المحتملين األخذ بعينالمستثمرين اً على ،المخاطر الواردة هنا. يتعين على رصح ليسبما في ذلك، ولكن 

امن بناءاً على معرفته باألمور في الوقت الحالي والمعلومات المتاحة ضالمخاطرة الواردة أدناه هي عوامل المخاطرة التي يراها ال

المخاطر الفعلية وتأثيراتها قد تختلف اختالفا جوهرياً عن عوامل المخاطر والتأثيرات الواردة  أنب عتباراإلله. يجب كذلك األخذ في 

 .نشرة في هذه ال

 عــوامـل مخـــــاطــــرة محـــــددة 

 الفـائـدة  أسعارمخـاطر   1.7

ترتفع معها  نأهنالك توقعات ب ستكونالفائدة ،أسعار  ضالفائدة. فعندما تنخف أسعارالمال بالتغييرات في  سوقأدوات تتأثر 

معها  خفض تن أنهنالك توقعات ب ستكونالفائدة  أسعار ، عندما ترتفعسعام. وعلى العكبشكل ية لهذه األدوات سوقالقيمة ال

الدخل ات الورقة المالية ذاستحقاق مواعيد  أوعام.  فكلما كانت فترة  بشكلراق المالية ذات الدخل الثابت وية لألسوقالقيمة ال

 الفائدة  . سعرلمخاطر  عرضة أكثر  ستكونها أنالثابت طويلة، ف

 الفائدة  أسعار آثار مخاطر كيفية التخفيف من

. ضة منخفعار ألساتكون مخاطر تقلبات  أنقصيرة وبهذا يمكن  استحقاق في األدوات التي تحمل فترات  اإلستثماريتم 

 تكون هنالك مخاطر أنتبعد مسئيلة جدا ولذلك من الض أسعارلتقلبات  عرضة في األدوات الم اإلستثمارعالوة على ذلك ،

 . سعاراألتتصل بتقلبات 

  مخاطر التركيز  2.7

 ماراإلستثهو صندوق لل رئيس  الهدف ال أنقطر واحد طالما  أومتركزة في قطاع واحد الصندوق   اتاستثمار ربما تكون 

ي لها قطاع البنوك. فيتعرض    المال التي تصدرها البنوك المختلفة خاصة مع المخاطر الكبيرة التي  سوقأدوات في 

خليج التعاون لدول المجلس اته في مختلف دول استثمار قصارى جهده لتنويع وتوزيع  الصندوق  الوقت الذي يبذل فيه

 ات في كل بلد.اإلستثمارتنويع وتوزيع  مستوىتحدد سالعائدات المتاحة في كل بلد هي التي  أنالعربية، ف

 اإلستثمارآثار مخاطر تركيز ن كيفية التخفيف م

 . الصندوق ات راستثماقصارى جهده لتنويع  اإلستثماريبذل مدير  سوف

 مخاطر االئتمان     3.7

لية داد المبالغ األصس أوالمال قادرة على دفع الفائدة و/ أسواق تكون الكيانات المصدرة لمختلف األوراق المالية ب ربما ال

أخرى طر مخا أوأيرار واألداء ضلمخاطر التصفية واال (اً علىرصح ليسبما في ذلك ولكن ) كنتيجةاستحقاقها تواريخ  في

 تثمر فيها  .سمرتبطة باألصول الم

 ر اإلئتمانآثار مخاط كيفية التخفيف من

نيف في األوراق المالية التي تتمتع بتص اإلستثمارات واإلستثمارقصارى جهده لتوزيع وتنويع  اإلستثماريبذل مدير  سوف

 .ائتماني عالي
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 راداتيمخاطر األ  7. 4

تنخفض  عندماصندوق  أيإيرادات ستتراجع  الفائدة.  أسعار بسبب انخفاض إيرادات الصندوقهنالك مخاطر تتصل بتراجع 

ائد وهذا معدل الع جحة العائدات. ربما يتأرضفي األدوات منخف اإلستثمارالصندوق  وجب عندئٍذ علىستالفائدة ألنه ي  أسعار

 نأالفائدة قصيرة المدى والتي يمكن   أسعارتعتمد على إيرادات الصندوق البة نظرأ ألن سالعائدات البسبب يحدث  خطر ال

 نأماثلة في جميع األوقات. يمكن يرادات تظل مخاطر اإل أنكبير خالل الفترات القصيرة حيث من المتوقع بشكل  تتأرجح 

 لفترة طويلة. منخفضة عائدات إلى األمر الذي يوؤدي بدوره الصندوق  على عائدات المنخفضة الفائدة  أسعارؤثر ت

 والعمالت  الصرف أسعارمخاطر   5.7

لعمالت ا  أسعار أنفي األوراق المالية المقومة بعمالت غير الريال العماني. وعلى الرغم من  الصندوق يستثمر أنمن المتوقع 

رف العمالت ص أسعار ضبطالتغييرات في قوانين  أوتغيير في هذا الثبات  أي أناألمريكي، فدوالر قد تم تثبيتها مقابل ال

 . الصندوق     أصولتؤثر في صافي قيمة  سوف

 الصرف والعمالت: أسعار  آثار مخاطر كيفية التخفيف من   

 . األخرى غير الريال العمانيصرف العمالت للعمالت أسعار  قصارى جهده لتثبيت خطر الصندوق  يبذل سوف  

 عــــوامــــل المخــــــاطــــرة العــــامـــة

  واالقتصاديةالمخاطر السياسية   6.7

 اسية السيعدم اليقين كتلك المتعلقة بالتطورات حاالت بعدد من  الصندوق  قيمة الوحدات والدخل الذي يحققهتتأثر قد 

 األوطان وغيرها منإلى الفائدة وعودة العمالت  أسعار و ضريبيةالحكومية والالسياسات والتغييرات في والدبلوماسية 

مصادرة وتأمين قتصادية في القوانين واللوائح  وخاصة تلك المتعلقة بمخاطر المصادرة ومخاطر واالالسياسية التطورات 

 الملكية األجنبية. مستوىريعات ذات الصلة بشاألصول والتغييرات في القوانين والت

 قتصادية: إل وا السياسية آثار المخاطر كيفية التخفيف من 

  قة نصبيا مقارنة بغيرها من الدول في منط منخفضة التعاون لدول الخليج العربية مجلس في دول  السياسية تعتبر المخاطر   

ً استبعاديمكن  قتصادية عوامل مخاطرة والواإل  السياسية ط. ومع ذلك، تعتبر العوامل سرق األوشال  . ها تماًما

 

 المخاطر القانونية   7.7

 فيهايستثمر تي قد في الدول الالتشريعات تتغير  أنللتغيير. يمكن الصندوق نشاط  تخصع القوانين واللوائح التي تحكم وتنظم 

 لك الدول  .في تالصندوق  ات التي يمتلكهااإلستثمارعلى سلبية  التشريعية آثاراً وربما تكون لهذه التغييرات الصندوق 

 الضريبية المخاطر   8.7

ه قد يكون أن  إالعمان  سلطنةوفقاً للقوانين المعمول بها في الضريبة تثنى من دفع سالنقدية م للسيولة  مسقطبنك صندوق 

 و قوانينالات التي يمتلكها في بلدان أخرى. اإلستثمارمعه الدخل من الصندوق  رائب المحلية للمدى الذي يحققضللعرضة 

كما هو الحال في البلدان الغربية. ولذلك من  واضحةغير  الصندوق فيهايستثمر في الدول التي قد  ضريبيةالالممارسات 

ية وبأثر سعك ثاراً آوقد تكون لهذا التغيير  ضريبيةالمفاهيم الراهنة للممارصات ال أوالحالي للقوانين تفسير يتغير ال أنالمحتمل 

وضع تي لم تلالصندوق  فيهايستثمر في الدول التي قد ضريبة  للعرضة الصندوق  يكون أنرجعي. وتبعاً لذلك، من المحتمل 

 ات.اإلستثماربيع هذه  أوتقييم  أوإجراء في وقت  نشرة أوان إما في تاريخ إعداد هذه الحسبفي ال

  خرى المخاطر األ  9.7

، وبالتالي يجب على الصندوق في اإلستثمارقائمة عوامل المخاطرة المذكورة أعاله جميع المخاطر المرتبطة ب تضمنت ال

لمستثمرين اذات طبيعة طويلة المدى. ولذلك، يجب على  استثمار الصندوق  في اإلستثمار أن عتباراإلاألخذ بعين المستثمرين 

 .لصندوقا الخاصين قبل إتخاذ قرار اإلكتتاب في وحداتمستشاريهم والنصح الالزم من االستشارة المحتملين الحصول على 
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 الثــامــن الفصل

 ـــــريـــبـــــةضال

 صندوق ريبي للضع الضالو  1.8

ر مااستث حساباتها كسيسالصناديق التي يتم تأإيرادات ، تكون (وتعديالته)م 2009/28رقم السلطاني  رسوموفقاً ألحكام الم

لصندوق ا الدخل. ولذلك، يكون الدخل المحقق من قبلضريبة  المال معفية من  سوقلدى الهيئة العامة لتسجيلها ويتم مشترك 

لصندوق ا المحلية للمدى الذي يحقق فيهضريبة  لل عرضة قد يكون  الصندوق أنإال   )عمان سلطنةفي الضريبة معفي من 

 (اته في بلدان أخرىاستثمار الدخل من 

 على حملة الوحدات  الضريبة  2.8

الصندوق  وحدة من وحدات أياسترداد عائدات  أوعلى حملة الوحدات  الصندوق ع األرباح النقدية التي يوزعهاضتخ ال

لد من ب أيفي ضريبة  كانوا خاصعين للإذا  ضريبة  حملة الوحدات لل يخضععمان. ومع ذلك، ربما  سلطنةفي ضريبة  لل

 .الصندوق فيهايستثمر البلدان األخرى التي 

 ماالتاالحتعواقب بشأن الخاصين مستشاريهم المهنية من االستشارةالمحتملين الحصول على المستثمرين يتعين على 

ناهم كس أوقامتهم إ أوطانهم أوالوحدات بموجب قوانين استرداد  أوتحويل  أوشراء  أوعلى اإلكتتاب في الوحدات  ضريبيةال

  .الصندوق سيأسمكان ت أو
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 التـاســــــع الفصل

 كـتــتاب واالستردادإلاإجراءات 

  وليكتتاب األاإل  1.9

 اتالمؤسسوللشركات مفتوح لالأفراد من المواطنين العمانيين وغير العمانيين وكذلك الصندوق  في وحداتاالكتتاب 

 وصناديق التقاعد العمانية وغير العمانية . اإلستثماروصناديق 

    القاصرينطفال كتتاب نيابة عن األاإل 1.1.9

 18ن عاالكتتاب يقل عمره في تاريخ بداية  شخص أي، يتم التعامل مع الصندوق  األولي في وحداتاالكتتاب  غرضل  أ(

 ه قاصر. أنعاماً على 

 نيابة عن أطفاله القاصرين. الصندوق في وحداتاالكتتاب ب فقط لأليجوز  (ب

 خصشآخر غير والد القاصر، فيجب على هذا ال شخصقاصر من قبل  أينيابة عن الصندوق  تم اإلكتتاب في وحداتإذا  ( ج

شراء وال القاصر بالبيعأموال لطات المختصة يخول له التعامل في لساري المفعول صادر من قبل اسإرفاق توكيل قانوني 

 .اإلستثمارو

 وليإستمارات طلب اإلكتتاب األ 2.1.9

 من مكتب أواالكتتاب األولى من فروع بنوك االكتتاب طلب استمارة اإلصدار ونشرة يمكن الحصول على 

 مدير اإلصدار.

 وليكتتاب األسعر اإل 3.1.9

 لكل وحدة مكتتب بها. (ر.ع 1 )األولي لاير عماني واحداالكتتاب  سعريبلغ 

 كتتابلإلالحد األدنى  4.1.9

 لاير عماني 1,000مع حد أدنى إضافي الحق لالشتراك بمبلغ و لاير عماني لكل مكتتب  10,000 يبلغ الحد األدنى لالكتتاب 

 ى لالكتتابصالحد األق 5.1.9

 .مستثمر  أيوفقاً للوائح المعمول بها لملكية الوحدات من قبل  أقصى هنالك حد  ليس

  وليكتتاب األلحجم اإلاألدنى الحد  6.1.9

بلغ قيمة طلبات مالم تللمستثمرين  لالكتتاب األولي المستلمة إعادة مبالغ جميع الطلبات ستتم الصندوق تأسيس لن يتم  سوف

 األولي  .االكتتاب لاير عماني كحد أدنى خالل فترة  2,000,000الصحيحة في الوحدات االكتتاب 

 وليفترة االكتتاب األ 7.1.9

ساعات م بنهاية 2012يونيو  21م وتنتهي في يوم 2012مايو  22األولي في الوحدات المطروحة في يوم االكتتاب فترة  تبدأ 

 العادي لبنوك الكتتاب. رسمي الدوام ال
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 كـيـفـيـة االكـتـتـاب فـي الـوحـــدات المـطـــروحــة 8.1.9

ستمارة اصحة وصالحية المعلومات الواردة في  ضمانطلب اكتتابه واستمارة تعبئة بيانات  ليةومسؤيتحمل المكتتب  -1

توفي سلتي تااالكتتاب قبول طلبات بضرورة األولي االكتتاب وتأكيداً على ما تقدم، لقد تم توجيه بنوك  .االكتتابطلب 

 اإلصدار .نشرة الطلب واستمارة عليها في المنصوص فقط جميع المتطلبات 

روط شوإجراءات اإلصدار ونشرة اإلطالع بكل عناية على االكتتاب طلب استمارة يتعين على المكتتب قبل تعبئة  -2

 الواردة فيها.االكتتاب 

وتاريخ  تيفاء جميع بياناتها بما في ذلك الرقم المدنيسالخاصة به بعد ااالكتتاب طلب استمارة ليم سيتعين على المكتتب ت -3

 إلخ . شركة كان المكتتب إذا  التجاري سجل ال شهادةالميالد في حالة المكتتب القاصر ورقم 

الخاصة بهم تاب االكتتمارات طلب سليم اتساألولي االكتتاب يتعين على المكتتبين الذين يتقدمون لالكتتاب خالل فترة  -4

لى اإلصدار ودفع قيمة الوحدات المكتتب بها عنشرة ا في إليهار شالماالكتتاب بنوك  أحدإلى تيفاء جميع بياناتها سبعد إ

تندات والوثائق التي تدعم وتؤكد المعلومات ساإلصدار والتأكد من إرفاق جميع المنشرة عليه في المنصوص النحو 

 تمارة.سالواردة في اال

لصالح  دادسيتم ال أنه يجب أنعن طريق حوالة مصرفية، ف أويك مصرفي شداد قيمة الوحدات المكتتب بها بسفي حالة  -5

 «النقدية للسيولة  مسقطبنك صندوق »

 بـنــــوك االكـتـتـــاب  9.1.9

ة مع قيمة لجميع البيانات المطلوبالمستوفية المكتملة واالكتتاب طلب استالم إستمارات المخول لها االكتتاب فيما يلي بنوك 

 األولي.االكتتاب خالل فترة رسمي الدوام الساعات الوحدات المكتتب بها خالل 
  ش.م.ع.ع مسقطبنك   
  ع.ش.م.ع.بنك صحـــار   
 بنك ظـــفـــار ش.م.ع.ع  

إلصدار قبل انشرة المذكورة في االكتتاب بنوك  أحدإلى الخاصة به االكتتاب طلب استمارة ليم ست ليةومسؤيتحمل المكتتب 

الدوام اعات سليمها بعد تسطلب اكتتاب يتم استمارة  أياألولي. وفي هذه الحالة، يحق للبنك عدم قبول االكتتاب تهاء فترة نإ

 األولي .االكتتاب في تاريخ قفل باب رسمي ال

اءات توفت جميع اإلجرسقد ا اإلستمارة  أنبعد التأكد من االكتتاب طلب  ةتمارساألولي قبول إاالكتتاب يتعين على بنك 

ً للمتطلبات ضكالً وموشالالزمة  ً وفقا اإلصدار. ويجب على البنك بعد ذلك توجيه المكتتب نشرة عليها في المنصوص وعا

 تمارة .سوتعبئة البيانات المطلوبة الناقصة التي يالحظ عدم وجودها في االاإللتزام بضرورة 

 « وليبعد انتهاء فترة االكتتاب األ»االكتتاب الالحق  2.9

صناديق بالهيئة السجل في  الصندوق األولي و بعد قيداالكتتاب تهاء فترة أنبعد الصندوق  في وحداتاالكتتاب يتم فتح باب 

كل مكتتب  ضرورة استيفاء أعاله مع مراعاة  1.9المحتملين المذكورين بالبند المستثمرين المال لجميع فئات  سوقالعامة ل

  أدناه عليها المنصوص المعايير والمتطلبات 

 في وحدات االكتتابمستثمر ويمكن لل اإلستثمارلالكتتاب الالحق من مكتب مدير االكتتاب طلب استمارة يمكن الحصول على  1.2.9

لوحدات بياناتها وتقديمها مع قيمة ااستيفاء واالكتتاب طلب استمارة حيث يجب عليهم تعبئة رسمي يوم عمل  أيفي  الصندوق

االكتتاب لب طاستمارة فقط من خالل تقديم الصندوق  في وحداتاالكتتاب والتحويل. يجوز التسجيل وكيل إلى المكتتب بها 

ً للتعليمات  غرضالمعدة لهذا ال وافق نهائية ما لم تاالكتتاب تكون طلبات  سوفالطلب .استمارة عليها في المنصوص وفقا

 الصندوق     إدارةعليها 

وصافي  عرسالتي تم تخصيصها والح عدد الوحدات ضيوحساب من خالل بيان  للمستثمريناالكتتاب  سعراإلعالن عن سيتم  2.2.9

 التخصيص لحملة إصدارإشعاروالتحويل بالتسجيل وكيل  ( سيقومT+1) صالتخصيوتاريخ  رسومبعد خصم الاالكتتاب مبلغ 

 (. T+2) التخصيصواحد من تاريخ رسمي الوحدات الجديدة خالل يوم عمل بشأن الوحدات 
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لاير  1,000مع حد أدنى إضافي الحق لالشتراك بمبلغ لاير عماني  10,000الصندوق  يبلغ الحد األدني لالكتتاب في وحدات 3.2.9

 . عماني

 االكـتـتـاب الـالحــقإجراءات   3.9

ً الساعة العاشرة والتحويل في تمام التسجيل لوكيل  الصندوق في وحداتاالكتتاب طلبات تسليم يجب  -1 مع  (Tيوم ) صباحا

لساعة العاشرة ابعد  تسلمتعتبر الطلبات التي رسمي. يوم العمل ال نفسقيمة األصول لللحصول على صافي االكتتاب مبلغ 

باحاً في يوم صالساعةالعاشرة بعد استالمه طلب اكتتاب يتم  أيالتالي .رسمي في يوم العمل التسليمها ها قد تم أنصباحاً على 

قد تم تتاب االكطلب  أن أواإلشعار التالي ما لم يكون قد تم التنازل عن فترة رسمي تحويله ليوم العمل السيتم رسمي العمل ال

يوم عمل  أيفي  بالكاملاستيفاؤه طلب اكتتاب لم يتم  أيتحويل مبلغ سيتم , الصندوق إدارةإلغاؤه، وفي كال الحالتين بموافقة 

 .الصندوق  إدارةالتالي مالم يكون قد تم إلغاء الطلب من قبل رسمي يوم العمل الإلى محدد رسمي 

  T+1الوحدات في يوم تخصيص بالصندوق سيقوم  -2

 رأس مالسيرتفع عدد الوحدات المخصصة حيث  حسب  T+1الوحدات في يوم  إصدار والتحويل ب التسجيل وكيل سيقوم  -3

 تبعاً لذلك .الصندوق 

ب كامل الوحدات المكتتتخصيص ه قد تم أنية وذلك للتأكد من عشرثالث وحدات  أقصى ور الوحدات بحد سك إصدار سيتم  -4

 . مستثمر بها لل

 والالحق  وليالوثائق المطلوبة لالكتتاب األ 4.9

  أ عاًماً أو أكثر 18عماني يبلغ من العمر    نسخة من بطاقة إثبات الشخصية .

نسخة من جواز السفر أو بطاقة إثبات الشخصية  أو 

  رخصة القيادة.

 عاماً أو 18عمانية تبلغ من العمر 

 أكثر 

 ب

 

  ج المواطنين غير العمانيين  نسخة من جواز السفر أو بطاقة اإلقامة.

نسخة من شهادة الميالد والبطاقة الشخصية  أو جواز 

  السفر للوالد أو ولي األمر.

 18القاصرين الذين تقل اأعمارهم عن 

 ً  عاما

 د

 

شهادة السجل التجاري أو ما يعادلها في نسخة من 

  الخارج.

 الشركات 

 والمؤسسات

 ه

 

  و السلطات وصناديق التقاعد  أسيس.سوم أو قرار التنسخة من مر

عات األرباح النقدية والتوزييداع المصرفي إلالحساب المصرفي وتقديم ما يثبت حسابه يتعين على مقدم الطلب ذكر رقم 

 .اإلستثمار/مدير الصندوق  الالحق المعتمدة من قبلاالكتتاب طلب استمارة األخرى المبينة في 

 طـلــبـات االكـتــتــابرفض   5.9

 التالية:حاالت الوالتحويل في التسجيل من قبل وكيل  أدناهالمذكورة االكتتاب جميع طلبات  رفضسيتم 

 اإلصدار.رة نشعليها في المنصوص للشروط لم يتم دفع قيمة الوحدات المكتتب بها في الطلب وفقاً إذا   -1

من  سببألي  شيكهذا ال رفضمصرفي وتم  شيكتم دفع قيمة الوحدات المكتتب بها عن طريق إذا   -2

 .األسباب

 واحد. اسممن أكثر االكتتاب طلب  تضمنإذا   -3

الوثائق اق إرفلم يتم  أو اإلستمارة جميع المتطلبات المطلوبة الواردة في االكتتاب طلب استمارة  تستوفلم إذا   -4

 طلب الكتتاب.استمارة المطلوبة مع  المستندات و

 اإلصدار.ة نشرعليها في المنصوص اً من المتطلبات المطلوبة أياالكتتاب طلب استمارة  تستوفلم إذا   -5
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تاب االكتالالحقة لفترة  اإلكتتابات من قيمة صافي قيمة األصول خالل فترة  %10فـي حالة التقدم بطلب اكتتاب يزيد على  -6

 /قبول الطلب.رفضبالحق في  اإلستثماراألولي يحتفظ مدير 

 االســـــترداد   6.9

رسمي. يوم عمل  أينقدية في أموال الوحدات مقابل استرداد يومياً. هذا، ويجوز االسترداد  عروضالصندوق  يقدم سوف

جب .  يغرضالمعدة لهذا الاالسترداد طلب استمارة قيمة الوحدات تعبئة استرداد يجب على حاملي الوحدات الراغبين في 

 ضمان   تسلم نأصندوق لل سبقإذا  ) الفاكسعبر إرسالها  أوويجوز تقديم هذه الطلبات خطياً صندوق للاالسترداد طلبات تسليم 

 سوفصباحاً.   حاديةال الساعةقبل رسمي يوم عمل  أيوالتحويل في التسجيل وكيل إلى  الفاكس(بتعليمات  مكتمل فيما يتصل

رسمي لتلمة في يوم العمل اسها طلبات مأنصباحاً على لحادية عشر ا الساعةبعد إستالمها التي يتم االسترداد تعتبر طلبات 

التسجيل  اً جميع تفاصيلتضمنيكون م أنشريطة  الصندوق  إلىاالسترداد طلب تسليم التالي. ولكي يكون األمر فعاًل، يجب 

 فيه.االسترداد عائدات إيداع المصرفي بهدف الحساب وعدد الوحدات المقصود بيعها وتفاصيل 

التحويل إبالغ والتسجيل ه يجب على وكيل أنرداد، فستمتطلباته لال استيفاء ه لم يتم أنوالتحويل بالتسجيل وكيل  أىإذا  إرت

 أنفاده ماالسترداد أمر استالم التالي من رسمي أقصاه نهاية يوم العمل البذلك في موعد االسترداد أمر الذي تقدم بمستثمر ال

 أوتكمالها سئ من التفصيل اإلجراءات التي يجب اشح بضيو أنتيفاؤها، كما يجب عليه سلم يتم استرداد متطلبات الوكيل لال

 .مستثمروالوثائق المطلوب تقديمها من قبل ال المستندات 

 عليه أعاله.المنصوص والتحويل على النحو التسجيل لوكيل االسترداد طلبات تسليم يجب 

تثناء إسب قالصندو قيمة الوحدات التي يمتلكها فياسترداد في مستثمر ال تعليق حقصندوق يجوز لل ال

 ت:الحاال

 .الصندوق أصولبالمائة على األقل من إجمالي  51راق مالية تمثل أوألي فترة تم خاللها تعليق التداول على  -1

 .صندوق للاألساسي وح في النظام ضعليها بو صمنصوأحكام  أووفقاً ألي قيود  -2

 المال . سوقتثنائية تكون قد وافقت عليها الهيئة العامة لسفي ظروف إ -3

إلعالن عن المال وا سوقالهيئة العامة لإلى االسترداد تعليق عار إشال سه يجب عليه إرأنفاالسترداد بتعليق الصندوق  قامإذا  

 التالي بعد تاريخ التعليق.رسمي تتجاوز يوم العمل ال ذلك التعليق خالل فترة ال

 االســـــترداد إجراءات   7.9

 الواردة أعاله .جراءات تالمها وفقاً لإلسالتي تم ااالسترداد طلبات إجراءات والتحويل بتكملة التسجيل يقوم وكيل  أ(

 (T+1) ليالتارسمي في يوم العمل المستثمر قيمة الوحدات المصتردة للدفع صندوق يجوز لل (ب

 ســعـــر االســــترداد   8.9

عليه  المنصوصذات الصلة على النحو رسمي بناءاً على صافي قيمة األصول في يوم العمل الاالسترداد  سعرتحديد سيتم 

 .6.9في البند 

 الســــنـوي اإلفصاح  9.9

 دارإصالوحدات وذلك من خالل استرداد عن اإلجراءات التي ينبغي إتباعها إلصدار و سنوياً باإلفصاح الصندوق سيقوم 

الكتتاب ايجب تقديمها فيما يتعلق بطلبات أخرى  ومستنداتوثائق  أيواالسترداد وإجراءات االكتتاب ح ضبيان موجز يو

 .واإلسترداد
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 ــرشالــعــا الفصل

 الــوحــــداتمـلــكــيـة 

 حــقــوق حـمـلـة الــوحـــدات   1.10

تفاصيل كاملة عن حملة الوحدات بما  تضمني أنوالذي يجب  الصندوق لحملة وحداتسجل باإلحتفاظ التسجيل يجب على وكيل 

بالحقوق التالية ل. يتمتع جميع حملة الوحدات سلسوالعنوان وعدد الوحدات المملوكة والرقم المت والجنسية االسم في ذلك 

 المتالزمة لملكية الوحدات:

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

 إدارة ما تقررهحسب األرباح النقدية التي قد يتم توزيعها على حملة الوحدات من وقت آلخر  نسبةأ ضالحق في قب (ب

 .الصندوق

 .الصندوق    عند حل وتصفيةالصندوق  أصولفي توزيع  اإلشتراكالحق في ( ج 

وبيان التدفقات النقدية وجميع الدفاتر المالية الخسائر األرباح وحساب نوية وسالحق في اإلطالع على الميزانية ال (د

 وق.ندصجالت ذات الصلة بالساألخرى والالمحاسبية و

 الوحدات والتصويت فيها .اجتماعات حملة حضور الدعوات واستالم الحق في  (هـ

ذا  إ اإلستثمارمدير  أوالصندوق   إدارة أوفي اجتماعات حملة الوحدات إتخاذه قرار يتم  أيالحق في التقدم بطلب إبطال   (و

 اإلصدار.نشرة عليها في المنصوص حكام لأل أوعمان  سلطنةكان ذلك القرار مخالفا للقانون في 

 نيابة عن حملة الوحدات.الحسابات ومراقبي  اإلستثمارومدير  الصندوق  إدارةاة ضالحق في مقا (ز

الصندوق  إدارةإلى تقديم طلب الصندوق   وحدات إجماليبالمائة على األقل من  5يجوز لحملة الوحدات الذين يمتلكون  (ح 

دم يخ كان القرار الإذا  الحال ، حسب الجمعية العامة لحملة الوحدات، ب أوالصندوق  إدارةقرار تتخذه  أيبوقف العمل ب

خاذ القرار لها اإتيتسنى الجهة التي أصدرت القرار حتى  نفسإلى تثمرين. يجب تقديم الطلب سالم أوالصندوق  مصلحة

 باً.سما تراه مناحسب هذا الطلب  رفض أوه ويجوز لتلك الجهة قبول أنشب المناسب

 حــدود المسوؤلية 2.10

لى فقط في حدود اإللتزامات المترتبة ع الصندوق المترتبة علىباإللتزامات حملة الوحدات فيما يتعلق  ليةومسؤتقتصر 

مبلغ إصافي يزيد عن إلتزاماته تجاه الوحدات التي يمتلكها  أييكون حامل الوحدات ملزماً بدفع  الوحدات التي يمتلكونها .ال

مل حامل لن يتح سوفيتم دفع قيمة الوحدات المكتتب بها بالكامل ، أنبمجرد . الصندوق  تزامات المترتبة علىلاالأداء ب أو

 .ندوق الص المترتبة على  اإللتزامات أوطرف فيما يتعلق بملكيته للوحدات  أيتجاه  إضافيةمالية  ليةومسؤة أيالوحدات 

  الصندوق     أصولملكية  3.10

وحدات عدد ال إجماليمن  نسبةاوي ستالصندوق  كل وحدة حصة  فيبالتكافل وتمثل ملكية الصندوق  يمتلك حملة الوحدات

بنك مسقط اهمين في سالم أحديصبح حامل الوحدات  التي يمتلكها حامل الوحدات المعني .ال الصندوق   المصدرة ب

 مسقطنك بأصول منفصل عن بشكل   الصندوق أصولب اإلحتفاظ يتم  سوف .الصندوق بحكم ملكيته للوحدات فيش.م.ع.ع 

 ليةوؤمستكون الملكية خاصعة لحدود ال) خسائره ناقص الصندوق ش م ع ع. يكون حملة الوحدات مالكين بالتكافل ألرباح

 (. المبينة أعاله

 المصروفات  4.10

وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية وقد تتغير رأس المال  أومن الدخل الصندوق تشغيل  مصروفات تصيير و سداديجوز 

 وقت ومن حين آلخر وفقا لتلك المعايير. أيالمعاملة في 

 التصويتحــقــوق   5.10

له  أن أياجتماع من اجتماعات حملة الوحدات عن كل وحدة يمتلكها ، أييحق لكل حامل وحدات التمتع بصوت واحد في 

 .الصندوق    عدد أصوات يعادل عدد الوحدات التي يمتلكها في
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 (الجمعية العامة) اجتماعات حملة الوحدات 6.10

 من جميع حملة الوحدات. يتألف أنويجب  الصندوق فيسلطة أعلى تعتبر الجمعية العامة لحملة الوحدات  -

الجمعية العامة  ويحق له التمتع بصوت واحد حضور مكتوباً،  تفويضاً وكيله الذي يحمل  أويجوز لكل حامل وحدات ، -

 .الصندوق    يمتلكها فياستثمارية مقابل كل وحدة 

 األساسييتم عقد اجتماعات الجمعية العامة العادية وفقاً ألحكام النظام  أنيجب  -

 ماعاإلجتفي الدعوة لعقد هذا الصندوق  إدارة فشلتإذا  جتماع الجمعية العامة العادية الدعوة إل اإلستثماريجوز لمدير  -

اً قانونياً ما لم يحتوي على جدول األعمال. يجب إعالناجتماع الجمعيات العامة العادية حضور الدعوة ل إعالنيكون  .ال

 سوقمن الهيئة العامة لمسبقة اجتماع الجمعية العامة العادية، بعد الحصول على موافقة حضور الدعوة ل إعالن نشر

ة العامة إجتماع الجمعيحضور الدعوة ل إعالن إرسالتين يوميتين على األقل وليومين متتاليين. يجب المال، في صحيف

لك قبل تالم وذسمن يمثله بعد اأخذ توقيعه كإقرار منه باإلإلى  أوله باليد  تسليمه أوبالبريدي العادي مستثمر الإلى 

جتماع وجدول األعمال االحضور بتفويض الاستمارة جنب مع إلى جنباً  اإلجتماعبوعين على األقل من تاريخ عقد إس

 . اإلجتماعتها والتداول حولها في شمناق ستتمالتي المستندات والمذكرات و

 راإلستثماإعداده من قبل مدير يتم  أناجتماع الجمعية العامة العادية ويجوز أعمال إعداد جدول الصندوق  إدارةيجب على  -

كذلك على  اإلجتماعأعمال تمل جدول شي أن. يجب اإلستثمارصادرة من قبل مدير  اإلجتماعحضور كانت الدعوة لإذا  

تسليم يتم  أنشريطة  الصندوق  رأس مالبالمائة على األقل من وحدات  5يمتلك مستثمر  أيالمقترحات المقدمة من قبل 

 .اإلجتماعحضور الوحدات لحملة إلى الدعوة  إرسالين على األقل من تاريخ أسبوعتلك المقترحات قبل 

 .اإلجتماعأعمال غير مدرجة في جدول  مسائل أيينظر اجتماع الجمعية العامة في  ال أنيجب  -

انين العام بدون التقيد بالقو اإلجتماععقد الصندوق  ونهم، الذين يمتلكون جميع وحداتضتثمرين، ومن يفوسيجوز للم -

 اإلجتماع مسؤليات ضمنقرارات تقع  أي. يجوز لالجتماع إتخاذ اإلجتماععليها التي تحكم عقد مثل هذا المنصوص 

 العام لحملة الوحدات.

بالمائة على األقل  50، يمثلون يفوضونهممن  أو، مستثمرين اإلجتماع حضرإذا  يكون اجتماع الجمعية العامة قانونياً  -

 بالصندوق. من الوحدات القائمة 

يخ واحد من تار شهرجتماع عام ثاني خالل لم يكتمل النصاب القانوني المطلوب لعقد الجمعية العامة، تتم الدعوة إلإذا   -

من  واحد على األقل أسبوعالثاني في الصحف اليومية قبل  اإلجتماعحضور الدعوة ل نشرالجمعية العامة األولى. يجب 

 . اإلجتماعتاريخ عقد 

 ور.ضالح نسبةالثاني قانوني بصرف النظر عن  يكون اجتماع الجمعية العامة

 التالية: المسائل يتم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للبت في  -

 .الصندوق أعضاء إدارةانتخاب   أ(            

ً  اإلستثماريراه مدير  أو الصندوق إدارةآخر تراه  غرضألي  ب(  .مناسبا

وائح الل أووفقاً للقانون  أوذلك الصندوق   تطلبت مصلحةإذا  يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لحملة الوحدات  -

رأس من وحدات أكثر  أوبالمائة على األقل  10يمتلكون أكثر  أوواحد مستثمر من قبل  اإلجتماععند الطلب لعقد ذلك  أو

 .الصندوق مال

الحاالت حالة من  أيتتم الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لحملة الوحدات في  أنعالوة على ما تقدم، يجب 

 التالية: 

 األساسيتعديل النظام  •



 

|  35  | 

 .للصندوق الرئيسة ية اإلستثمارتغيير األهداف  •

 اإلستردادصافي قيمة  أوصافي قيمة األصول حساب قات أوتغيير  •

 اإلسترداد.على  المفروضةالقيود  أومواعيد  تخفيض •

 تحويل أوكيان آخر إلى الصندوق  أصولتحويل جزء من  أوندماج المثال االسبيل على الصندوق وضع تغيير  •

 آخر. غرض أي أوالصندوق 

 .الصندوق  حل وتصفية •

 ،يفوضونهممن  أو، مستثمرين اإلجتماع حضرإذا  يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية لحملة الوحدات قانونياً  -

 . الصندوق بالمائة على األقل من وحدات 60يمثلون 

 جتماع عام غير عادي ثاني خاللالعام غير العادي، تتم الدعوة ال اإلجتماعلم يكتمل النصاب القانوني المطلوب لعقد إذا   -

الثاني في الصحف اليومية  اإلجتماعحضور الدعوة ل نشرالعام غير العادي األول. يجب  اإلجتماعواحد من تاريخ  شهر

ي العام غير العادي الثان اإلجتماع. يكتمل النصاب القانوني لعقد اإلجتماعواحد على األقل من تاريخ عقد  أسبوعقبل 

 .الصندوق  بالمائة على األقل من وحدات 50يمتلكون  مستثمرينحضور ب

مجلس  ضوعتثناء القرارات المتعلقة بإقالة اسباألغلبية المطلقة بيتم إتخاذ قرارات الجمعية العامة العادية لحملة الوحدات  -

بالمائة على األقل من الوحدات القائمة  75بموافقة حملة وحدات يمتلكون ( لبية خاصةاغ)والتي تتطلب الصندوق  إدارة

 .صندوق(بال

  .يتم إتخاذ قرارات الجمعية العامة غير العادية باألغلبية المطلقة -

في حالة دعوة الجمعية من قبله و غياب  اإلستثمارمدير  أونائبه  أوالصندوق  إدارةرئيس اجتماع الجمعية العامة  رأسي -

لقرارات ت و اإجتماعها يثبت فيه المداوال حضرر يقوم بتحرير مسأمين وتعين الجمعية  ونائبهالصندوق  إدارة رئيس  

 .رحضحق اإلطالع على هذا المالمستثمرين و نتيجة التصويت عليها.و يكون ألي من  المقترحة

ت والقرارات واألصوات. يحق لكل حامل بما في ذلك المداوال حضركرتيراً له إلعداد المس اإلجتماعيعين  أنيجب  -

 . اإلجتماع حضراإلطالع على مالصندوق  وحدات ب

د من أكمراقبة اإلجراءات المتبعة وللتل ات العامةاإلجتماعجميع حضور مراقب ل إرسالالمال  سوقيجوز للهيئة العامة ل -

 عشرة خمسالمال خالل  سوقالهيئة العامة لإلى  اإلجتماع حضرم إرسالالقرارات يتم إتخاذها وفقاً للقانون. يجب  أن

لحسابات اومراقب  اإلجتماعرئيس كرتير واعتماده من قبل سوذلك بعد التوقيع عليه من قبل ال اإلجتماعيوماً من تاريخ 

 ار القانوني .شتسوالم
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 شرالحــادي عـ الفصل

 األصولقـيـمــة ا صافيحــسـاب 

 صولقـيـمـة األ صافيحــسـاب   1.11

 على عدد وحدات اإلصدار.مقسوم هوصافي قيمة األصول  الصندوق أصولصافي قيمة 

 رسومبما في ذلك ال)الصندوق  التزامات ناقص  (تحقسبما في ذلك الدخل الم)الصندوق  أصولصافي قيمة األصول هو قيمة 

 (.الحال حسب غير المحتملة ب إللتزاماتتحقة ومخصصات امسوالمصروفات ال

 وفقا لما يلي:الصندوق  إدارةمن قبل الصندوق  التزامات و أصوليتم تحديد قيمة 

 على ما يلي:الصندوق  أصول تشمل  أ(

 .المستحقةوالديون والودائع وتحت الطلب بما في ذلك األرباح الصندوق  جميع األموال النقدية ب •

 الدائنة.الحسابات ات اإلذنية وسندات عند الطلب والسندوالالكمبياالت جميع  •

 غير الوحدات وحقوق الوحدات.الصندوق  متعاقد عليها نيابة عن أوجميع األوراق المالية المملوكة  •

 .للصندوق ات مربحة مملوكة راستثما أيعلى  المستحقةجميع األرباح  •

 .للصندوق ات األخرى المملوكة اإلستثمارجميع  •

طبيعة بما في ذلك المصروفات المدفوعة مقدماً  أينوع وذات  أيمن صندوق جميع األصول األخرى المملوكة لل •

 .الصندوق إدارةالمقيمة والمحددة من وقت آلخر من قبل 

 صندوقال إدارةخالل الفترة التي قد تقررها رسملتها أو إطفاؤها قد تتم  الصندوق التزامات على أومصروفات  أي (ب

غ عدم إطفاء المبل أو (فترة من هذه الفترات أيقصير ت أوتقرر تمديد  أنمن وقت آلخر الصندوق  يجوز إلدارة)

 .الصندوق أصولوقت أصالً من  أيفي الصندوق  إدارةالذي تعتبره 

 على النحو التالي: الصندوق  أصوليتم تقييم  (ج

 ية.سوقالمال بناء على قيمتها الأسواق يتم تقييم األوراق المالية المدرجة في  •

 نأ الدائنة وفق للتكلفة و الفوائد المتراكمةالحسابات يتم تقييم األموال النقدية و األوراق المالية غير المدرجة و  •

 وجدت.

دلة المذكورة أعاله، بناءاً على قيمتها العاجراءات تقييمها وفقاً لإل، لم يتم للصندوق مملوكة أصول  أيتقييم سيتم  •

 وفقاً لمعايير التقييم الدولية المقبولة عموماً.

باعتماد الصندوق  إدارةقامت إذا   أوحالة تكون فيها قيمة معينة غير موؤكدة على النحو الوارد أعاله  أيوفي  •

 إلستثماراالمعني، تعتمد في هذه الحالة طريقة لتقييم لإلستثمار القيمة العادلة تعكس للتقييم أفضل أخرى طريقة 

 ل.ضب واألفسها، في اعتقادها وتقديرها المطلق، األنأنما تراها اإلدارة حسب المعني 

يكون ندوق صمملوك لل استثمار  أيمين ضتسيتم  على الرغم مما تقدم، في الوقت الذي يجري فيه تقييم األصول، •

 يابة عنه صافي المبلغ المدين نأنباعتبار  الصندوق  قد تم التعاقد على تحقيقه في األصول نيابة عن أوقد تحقق 

ما  لم يتم دفع المبلغ المدين حتى وقتإذا  ،الصندوق  إدارةتقوم  أنشريطة   اإلستثمارفيما يتعلق بذلك الصندوق 

ً مناسما تراه  حسب المخصصات لذلك وضع األصول، ببعد الوقت الذي يجري فيه تقييم  المستقبلفي   . با



 

|  37  | 

 اإلصدار ملزم للجميع .نشرة وفقاً ألحكام  إجراؤهتقييم يتم  أييكون  •

قرره بما في ذلك المبلغ الذي تالصندوق  جميع التزامات تضمنها تأنالتي يتم تحديدها تعتبر الصندوق  التزامات •

لة الممث  اإللتزامات باستثناءطبيعتها  أومقابل اإللتزامات المحتملة مهما كان نوعها  صكمخص الصندوق إدارة

 أيحساب تقوم ب أنالصندوق  يجوز إلدارةلتزامات، اإلمقابل هذه  المخصص بالوحدات. عند تحديد المبلغ 

ً أخرى فترات  أي أو سنوياً مبلغ مقدر  أساسالتزامات على  فترة.  يأخالل متساوية نسبةب مستحقوكمبلغ  مسبقا

 يومياً.    اإللتزاماتتجميع هذه سيتم وحيثما كان منطبقاً، 

لها  ما تقرره كما يجوز حسب التلقائي  التسعيرتعتمد على خدمات  أن الصندوق صافي قيمة األصول، يجوز إلدارةحساب ل

آخرين.  وفي هذه  وسطاء أي أو سوقصناع ال أوالوسطاء  أومعينة  تسعير ت خدمات معلومات توفرها وكاال استخدام

 ةخسار أيعن  لةومسؤالمقصود، قصير الت أويم س، في غياب اإلهمال الجالصندوق  إدارةتكون على  ال أنالظروف، يجب 

كالء من و أيمعلومات غير دقيقة مقدمة لها من قبل  أيفي حكمها على   الصندوق إدارةكنتيجة لعتماد الصندوق  لهايتعرض 

صافي حساب ل الصندوق يط آخر. عالوة على ذلك، يجوز إلدارةسو أي أو سوقصناع ال أوالوسطاء  أو التسعيرخدمات 

من  كان سواء المقدمة  التسعيرالمعقولة للتحقق من معلومات  مساعيه  إلستعمال  اإلستثمارتوجه مدير  أنقيمة األصول 

عملياً  وأيكون ممكناً  ه في ظروف معينة قد الأنالعلم بالمستثمرين ذي صلة وعلى  شخص أي أونفسه  اإلستثمارقبل مدير 

دوق الصن لهايتعرض  خسارة أي ليةومسؤ  الصندوق إدارةتتحمل  التحقق من مثل هذه المعلومات. وفي مثل هذه الظروف ،ال

 صافي قيمة األصول ناتج عن عدم دقة هذه المعلومات.حساب خطأ في  أيبسبب 

في قيمة صاحساب في  (معايير التقارير المالية الدولية)المحاسبية ات ستطبيق معايير الممارسيتم ،الحاالت وفي جميع 

 األصول.

 صولقـيـمـة األ صافيتعـلـيـق تحــديـد   2.11

الحاالت جزء منها في  أي أوتعليق تحديد صافي قيمة األصول لكامل الفترة  الصندوق يجوز إلدارة

 التالية:

ت ااإلستثمارلتأكد من قيمة افي  الصندوق إدارةعادة من قبل  تستخدمائل التي سيلة من الوسو أيحدوث عطل في  -1

 .للصندوقالمملوكة 

 الصندوق إدارةما تراه  حسب صندوق ات المملوكة للاإلستثمارآخر يكون معه التأكد من قيمة جزء كبير من  سبب أي -2

 غير ممكن على نحو معقول.أمر 

التصرف فيها غير معقول من  أوات اإلستثمار، تحقيق الصندوق إدارةها، من وجهة نظر سببأصبح ب ظروف خروج -3

 غير عادل لتحديد قيمة صافي األصول . أوالناحية العملية 

رداد است أوبيع  أواإلصدار  أوات اإلستثمار، سدادفي  أوفي تحقيق ، تشاركقد  أو تشارك سوفتحويل األموال التي  -4

 الصرف العادية   إشعار ب أو، دون حدوث تأخير غير مبرر الصندوق  إدارةيمكن تنفيذها، من وجهة نظر  الوحدات ال

يتم  وفسألي فترة يكون قد تم خاللها تعليق تحديد صافي قيمة األصول .االسترداد في الوحدات واالكتتاب يتم تعليق  سوف

تها فترة من فترات هذا التعليق بإحال أيتالمها خالل سه قد تم اأناعتبرت ب أوتالمها ساكتتابات تم ا أوطلبات  أيالتعامل مع 

يتم إبالغ جميع أصحاب  أنشريطة  التعليق ذات الصلة حاالت جميع  أوهاء حالة التعليق أنيلي رسمي ل يوم عمل أوإلى 

 .رسمي العمل الالطلبات ذات الصلة قبل يوم سحب التعليق وإعطاءهم فرصة لحاالت أوالطلبات بحالة 

 عالنواإل النشر  3.11

مي رسراق المالية وحملة الوحدات بصافي قيمة األصول للوحدة الواحدة في كل يوم عمل ولأل مسقط سوقيتم إبالغ  سوف

يكون صافي قيمة األصول للوحدة الواحدة متاح  سوفراق المالية .ولأل مسقط سوقه على الموقع اإللكتروني لنشرمن خالل 

 الطلب. طريق ،عن اإلستثماراً لمدير ضأي
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 ـــرشالـثــانـي عـ الفصل

 الـتــنــظـــيــمـــي طاراإل

 لطنةسالتنــفـــيذية وجمــيع القوانين األخرى المعمول بها فــي الئحتها ورأس المال  سوقألحكام قانون الصندوق  يخضع سوف

 عــمـــــان .

 . المال رأس سوقبموجب الالئحة التنفيذية لقانون  مسقطملحق ببنك  استثماريصندوق هو الصندوق  

 عـشـــرالـثــالــث  الفصل     

  للصندوقالـنــظــام األســـاســي 

 تقدير، على المعلومات التالية: أقل ، على للصندوق يحتوي النظام األساسي 

 (مفتوح أومغلق صندوق )صندوق القانوني لل الشكل -1

 الصندوق    اسم -2

 الصندوق    رأس مال -3

 الصندوق    عملة -4

 الصندوق    إدارة تشكيل -5

 للصندوق ية اإلستثماراألهداف  -6

 الصندوق    وحداتسترداد وا إصدار كيفية  -7

 االسترداد قات أو -8

  الصندوق     حل وتصفية -9

 .للصندوقالمالية  السنةبداية ونهاية  -10

  .اإلستثمار لإلطالع بمكتب مديرمتوفرة ومتاحة صندوق للاألساسي من النظام  نسخة
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 عـشـــرالـرابـــــع  الفصل

 للصندوق الحــســابــات والســيـاســـات المحــاسـبـيــة 

  الســيـاســـات الـعــامـــة 1.14

 .اإلستثمارومدير بنك مسقط ش.م.ع.ع عن مستقلة مالية  ليةومسؤصندوق تكون لل سوف -

 يابة عننيداع واإلسحب الألغراض من قبل الحافظ األمين صندوق للمستقل مصرفي منفصل وحساب يتم فتح  سوف -

 . الصندوق    

يتم  أنيجب ومستقل األخرى، ككيان الصفقات وجميع شراء ، فيما يتصل بجميع صفقات البيع والالصندوق يجب معاملة -

ف ذات جميع التكالي سداديجب الشراء. صفقات حاالت في حسابه صفقات البيع والخصم من حاالت في حسابه الدفع ل

 .الصندوق    أصولمن مباشرة  الصندوق   الصلة ب

يتم  أن ويجببنك مسقط ش.م.ع.ع  سجالت عن مستقل بشكل  صندوق للالمحاسبية  بالسجالت اإلحتفاظ يتم  أنيجب  -

لطة سمن قبل الهيئة اإلدارية. تكون للهيئة اإلدارية  مرخصين  أومعتمدين  حساباتالتدقيق عليها من قبل مراقبي 

ين المال بتعي سوقالهيئة العامة لإبالغ يتم  أنيجب . الصندوق خالل عمر  الصندوق حساباتتغيير مراقبي  أوعزل 

 .صندوق للالحسابات مراقبي 

من كل  مبرديس شهريناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من  شهرفي اليوم األول من صندوق المالية لل السنة تبدأ  -

 عام.

 السياسات المحاسبية    2.14

 مان  .ع سلطنةلمعايير التقارير المالية الدولية والمعايير التي يتطلبها القانون في الصندوق  حساباتتخصع  أنيجب 

  الصندوق     ونفقاتإيرادات   3.14

 من بنود الدخل التالية: إيرادات الصندوقتتكون 

 .الصندوق    األرباح المحققة كنتيجة للتعامل في األوراق المالية نيابة عن -1

 أصول استثمار وتكون ناتجة من الصندوق  بمباشرة ذات عالقة أخرى إيرادات  أي -2

 .الصندوق

 من بنود الصرف التالية: الصندوق تتكون نفقات

 للصندوق األولي تأسيس تكاليف ال -1

 ةنشرمن هذه الالسادس بالفصل الموضحة  رسومال -2

 الحسابات التدقيق ومراجعة  رسوموالمحاسبية  بالسجالت المصروفات ذات الصلة  -3

 .الصندوق األوراق المالية المملوكة من قبلشراء البنكية المدفوعة عن بيع و رسوماطة المعتادة والسعمولة الو -4

 .الصندوق دخل أوأصول ة على مستحقكانت  سواء  بالضرائبذات الصلة الصندوق  جميع التزامات -5

 .الصندوق أصولالواجبات فيما يتعلق بأداء الحقوق و ممارسةنفقات ذات صلة ب أي -6

وتقييم صافي قيمة األصول  والسنوية وتوزيع اإلعالنات العامة والتقارير الفصلية  نشرتكاليف إعداد وطباعة و -7

مطلوبة بموجب القوانين واللوائح  أوبها  مسموحوثائق قد تكون  أوأخرى تقارير  أيو األسعاروقوائم الحسابات و

 مع حملة الوحدات.أخرى ائل اتصال وتواصل سو أيعمان و سلطنةالمعمول بها في 

 تفاويض وشهادات   أيتكاليف طباعة  -8
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 .الصندوق    متكبدة كنتيجة للتعامل في األوراق المالية نيابة عنخسائر  أي -9

 .السجالت المحاسبيةتكاليف حفظ  -10

تعاميم الطرح والتسجيل بما في ذلك بيانات  الصندوق المتعلقة بالرسمية المستندات تكاليف إعداد وحفظ جميع الوثائق و -11

 طرح الوحدات. أوالصندوق  لطات علىسلطات التي لديها سمع جميع ال

 اجتماع من اجتماعات حملة الوحدات. أيتكاليف عقد  -12

 القانونية. رسومال -13

 .الصندوق إدارة رسوم -14

 بالصندوق. مباشرةذات صلة أخرى نفقات  أي -15

 التقارير والحسابات   4.14

 من كل عام. ديسمبر شهريناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من  شهرفي اليوم األول من صندوق المالية لل السنة تبدأ 

 أيوالخسائر األرباح وحساب مالية، بإعداد الميزانية العمومية و سنةيوماً من نهاية كل  60المدير اإلداري، خالل سيقوم 

 إرسالتم سي .مستقل حساباتوالمصروفات تكون مدققة ومراجعة من قبل مراقب يرادات تفصيلية عن بنود اإلأخرى بيانات 

 مالية. سنةيوماً من نهاية كل  60راق المالية و حملة الوحدات بالبريد خالل ولأل مسقط سوقإلى صندوق المدققة للالحسابات 

 ها فينشروصندوق نوية غير مدققة للسربع  حساباتمالية بإعداد  سنةيوماً من نهاية كل ربع  30اإلداري، خالل سيقوم 

التقارير  نشري باإلدارسيقوم على ذلك ، اهما على األقل باللغة العربية لمرتين متتاليتين. عالوةأحدصحيفتين يوميتين تكون 

راق ولأل طمسق سوقال اإللكتروني التابع لسعبر نظام اإلر سوقموقع الإلى  إرسالهانوية في الصحف.  و سنوية وربع السال

  المالية وذلك خالل المهلة القانونية المحددة .
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 عـشـــرالخــامـــس  الفصل

  الصندوق    تصفية حــل و

 من سببألي الصندوق  تقدم مقترحا لحملة الوحدات في الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية أنالصندوق  يجوز إلدارة

 التالية: األسباب

 .الصندوق انتهاء عمر -1

 اإلصدار.نشرة واألساسي النظام أحكام من أجلها بموجب  الصندوق سسجاز األهداف التي تأأن -2

 لاير عماني.  500,000من أقل إلى  الصندوق صافي قيمة األصول ب انخفاض -3

 شرعي. سبب أيبدون  أنشطتهعن تنفيذ الصندوق  توقف -4

ير أصبحت عالية بصورة غ قد المستثمرون الحد الذي تكون عنده المصروفات التي تكبدها إلى صافي قيمة األصول  انخفاض -5

 معقولة.

 .الصندوق عند تقديم مدير اإلصدار مقترح بحل وتصفية -6

 .الصندوق المال حل وتصفية سوقالعامة لعند طلب الهيئة  -7

صـفي وعملية الم رسومبما في ذلك تعيين المصفي وتحــديـــد الصندوق  ي بحل وتصفيةضتصدر قراراً يق أنيجوز للجمعية العامة 

 التصفية.

 ومقدمي الخدمات فور تعيين المصفي . الصندوق إدارةلطات ستنتهي 

لغ المتبقي من توزيع المبسيتم وتصفيته .الصندوق   مصروفات حل سدادبعد الصندوق  التزامات سدادعائدات التصفية في  تستخدم

 ب.سو التنا نسبةال أساسعلى حملة الوحدات على  الصندوق تصفية
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 عـشـــرالســادس  الفصل

 الــتــعـــهــــدات

 بـنــك مـســقـط للـسـيـولة النـقــديـة صندوق  ال: أو 

 مجتمعين ومنفردين يتعهدون بما يلي:الصندوق  أعضاء إدارة أن           

هي معلومات كاملة وصحيحة وصائبة، وقد تم أخذ العناية الواجبة للتأكد من عدم نشرة المعلومات المقدمة في هذه ال أن 

 .مظللة اإلصدار نشرة عبارة مذكورة في  أيجعل إلى ها معلومات هامة يؤدي حذف أوة حقائق أيوجود 

 عامة الصادرة من الهيئة الالتشريعات اه وضواللوائح والتعليمات الصادرة بمقترأس المال  سوققانون أحكام بجميع اإللتزام  

 .اإلستثمارالمال واللوائح الخاصة بصناديق  سوقل

 : الصندوق اإلصدار بالنيابة عننشرة ون لتوقيع ضالمفوالصندوق  أعضاء إدارةاء سمأ

 سماال التوقيع

 الرئيس التنفيذي  -عبدهللا المعمريل / اضالف 

 نائب الرئيس  -مصبح المطيري/  الفاضل 

 اإلصدار مـديـــر  ثانياً:  

التنفيذية و التعليمات و لئحته رأس المال  سوقمن قانون  (3 ) المادةأحكام المنوطة بنا بموجب  مسؤلياتالإلى استنادًا 

نشرة المال ، لقد قمنا بمراجعة كل الوثائق ذات العالقة و المواد األخرى الالزمة ألعداد  سوقالصادرة من الهيئة العامة ل

 .النقدية للسيولة  مسقطبنك صندوق اإلصدار المتعلقة بطرح وحدات 

اإلصدار و الذين قد أكدوا على عدم نشرة صحة المعلومات الواردة في  ليةومسؤش.م.م.ع  مسقطبنك  إدارةمجلس يتحمل 

 .مضلالجعل التعميم إلى يؤدي حذفها  أنمعلومات جوهرية منه يمكن  أيحذف 

 افنا.رشإعدادها تحت إاإلصدار التي تم نشرة نا قد بذلنا العناية الواجبة التي تتطلبها المهنة فيما يتعلق بأننؤكد ب

 نــؤكـد عـلى مـا يـلـي : 

ة في تضمنة و المالنقدي للسيولة  مسقطبنك صندوق البيانات الواردة ل أن تضمنالعناية الواجبة و المعقولة التي بإتخاذ لقد قمنا 

 األخرى المتعلقة بالطرح . المستندات اإلصدار تتفق مع الحقائق الواردة و الوثائق و المواد و نشرة 

معلومات جوهرية و لم يحذف منها  أيلم يخف  الصندوق نإف. الصندوق إطالعنا و المعلومات المتوفرة لدينا من حسب على 

 . نشرة مظللة جعل الإلى ؤدي حذفها ي أنة معلومات هامة يمكن أي

س رأ سوقعليها في قانون المنصوص اإلفصاح شروط اإلصدار و الطرح المتعلق بها يتفق مع جميع قواعد و نشرة  أن

ما اإلصدار المعمول به لدى الهيئة كنشرة و تعديالته و نموذج رأس المال  سوقو تعديالته و الالئحة التنفيذية لقانون المال 

 المال . سوقو الصادرة عن الهيئة العامة ل اإلستثمارالمختصة بصناديق رأس المال  سوقو المنظمة لالتشريعات تتفق مع 

اللغة  إلىالرسمية و ترجمتها غير ) اإلصدار و المقدمة باللغة العربية نشرة ها في ضالبيانات و المعلومات التي تم عر أن

عدمه  وأ اإلستثمارحول  المناسبعلى اتخاذ القرار مستثمر اعدة السإطالعنا لم حسب صحيحة و عادلة و كافية  (اإلنجليزية

 احاإلفصشروط في الوحدات المطروحة لالكتتاب من خاللها طبقا لقواعد و 

 بنك مسقط ص.م.م.ع: 

 التوقيع و الختم 
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 ـار الـقــانــونـي شالمـسـتــثالثاً: 

ن و القوانيأحكام طرح الوحدات تتفق مع بشأن كافة اإلجراءات المتخذة  أنب أدناه ه اسمالقانوني المبين  المستشار يؤكد 

لبات اها و متطضو اللوائح و التعليمات الصادرة بمقترأس المال  سوقو قانون الصندوق نشاط  ذات العالقة بالتشريعات 

و القرارات المتخذة صندوق للاألساسي اإلصدار المعمول بها لدى الهيئة و النظام نشرة الوحدات و نموذج  إصدار شروط 

باشرة مالالزمة لالرسمية و الموافقات  صقد حصل على كافة التراخي  الصندوق أنو المستثمرين من الجمعية العامة و لجنة 

 .أنشطته

 ركاهشور جمال وصالبوسعيدي من

  التوقيع و الختم 
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 مـقــــــدمــــوا الخـــــــدمـــات

 ســتـثــمـــار مـديــــر اإل

 األصول إدارةدائرة 

 ش م ع ع مسقطبنك 

 24768603 968+هاتف: 

، الرمز البريدي 134بريد رقم صندوق 

 عمان سلطنةروي ،112

E-mail: assetmanagement@bankmuscat.com 

 داريالمـــديـــر اإل

 ش م ع ع مسقطبنك 

 24768603 968+هاتف: 

، الرمز البريدي 134بريد رقم صندوق 

 عمان سلطنةروي ،112

E-mail: assetmanagement@bankmuscat.com 

 الحـــافـــظ االأمــــين

 ش م ع ع مسقطبنك 

 24768603 968+هاتف: 

، الرمز البريدي 134بريد رقم صندوق 

 عمان سلطنةروي ،112

E-mail: assetmanagement@bankmuscat.com 

 وكـيــل التسـجــيـــل والتـحـــويــل

 المحدودة شيركارفـي كمبيوتر شركة 

 بنجارا10كارفـي، بالزا رقم  شارع

 الهند   034 500أباد هيل، هيدر


