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صندوق المتحدة ألسواق الخليج
نشرة اإلصدار
صندوق استثماري ذو نهاية مفتوحة
سعر الوحدة ريال واحد مضافا ً إليها  20بيسة مصاريف إصدار

فترة اإلكتتاب األولية

2011 / 5 / 10Ð 2011 / 4 / 10

(ال ميكن حلملة وحدات الصندوق ممن قاموا باإلكتتاب في فترة اإلكتتاب األولية بإسترداد أو بيع أو حتويل
أو التصرف بوحداتهم بأي شكل من األشكال إال بعد مرور ثالثة أشهر بعد تاريخ إغالق اإلكتتاب األولي)

مدير االصدار

مدير االستثمار

الشركة املتحدة لألوراق املالية
ص.ب ،2566 :الرمز البريدي112 :
سلطنة عُ مان

الشركة املتحدة لألوراق املالية
ص.ب ،2566 :الرمز البريدي112 :
سلطنة عُ مان

بنوك اإلكتتاب
البنك األهلي
ص.ب، 545 :الرمز البريدي116:
سلطنة عمان

البنك الوطني العماني
ص.ب ،751 :الرمز البريدي112 :
سلطنة عمان

بنك عمان العربي
ص.ب، 2010 :الرمز البريدي112 :
سلطنة عمان

مدققوا احلسابات

برايس واتر هاوس كوبرز
ص.ب ،3075 :الرمز البريدي112 :
سلطنة عُ مان

املستشار القانوني

مكتب رجب الكثيري ومعاونوه للمحاماة واالستشارات القانونية
ص.ب ، 3888 :الرمز البريدي112 :
سلطنة عُ مان

احلافظ األمني واداري الصندوق

الشركة اخلليجية حلفظ األوراق املالية
ص.ب ، 1110 :الرمز البريدي114 :
سلطنة عُ مان

حتتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات مت تقدميها حسب متطلبات نشرة إصدار األوراق املالية في السوق األولية الصادر من
الهيئة العامة لسوق املال بسلطنة عُ مان .مت إعتماد نشرة اإلصدار هذه من الهيئة العامة لسوق املال مبوجب القرار اإلداري
رقم خ 2011/11/بتاريخ 2011/3/28مم ومن األمور الواجب التأكيد عليها هنا أن الهيئة العامة لسوق املال ال تعتبر مسؤولة
عن صحة وكفاية املعلومات الواردة في هذه النشرة ،وال تتحمل أي مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة قد تنشأ نتيجة اإلعتماد
على هذه البيانات واملعلومات أو إستخدامها من قبل أي شخص.
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الفصل األول :الصندوق
 .1إشعار هام
الغرض من نشرة اإلصدار هذه هو توفير املعلومات الهامة للمستثمرين احملتملني لصندوق املتحدة ألسواق
اخلليج (ويشار إليه الحقا بـ Çالصندوق  .)Çوحتتوي هذه النشرة على التفاصيل احملددة بشأن عرض الوحدات
لكل شخص على حدة ،حيث ستعتمد كل وحدة عرض بشكل مستقل على املعلومات الوارد ذكرها
في النشرة .كما تهدف هذه النشرة إلى مساعدة املستثمرين على اتخاذ القرارات املناسبه فيما يخص
الوحدات املعروضة.
وتعتبر هذه النشرة مبثابة وثيقة هامة ينبغي قراءتها بتمعن ،وال ينبغي على املستثمرين معاملة محتوى
النشرة بكونها استشارة استثمارية أو ضريبية أو قانونية .كما يجب أخذ عوامل اخملاطرة الوارد ذكرها في
الفصل الرابع من هذه النشرة في االعتبار بغية التوصل إلى اتخاذ قرار استثماري ،حيث ننصح املستثمرين
بضرورة أخذ مشورة مستشاريهم املتخصصني فيما يتعلق بتقييم مخاطر االستثمار قبل الشروع في
تقدمي طلبات االكتتاب أو االسترداد.
يرجى املالحظة أن االستثمار في صناديق االستثمار غير مضمون (إال إذا نص على ذلك صراحة في نشرة
اإلصدار) ،وان قيمة وحدات االستثمار تتغير باستمرار واألداء السابق للصندوق قد أو قد ال يتكرر.
ولقد مت إصدار نشرة االكتتاب هذه من قبل مدير االستثمار (الشركة املتحدة لألوراق املالية ش.م.م) ،والذي
يتولى مسؤولية مطابقة ودقة املعلومات الواردة في النشرة .وتؤمن الشركة املتحدة لألوراق املالية وأعضاء
إدارة الصندوق بأن كافة املعلومات املقدمة تعتبر مهمة للمستثمرين ،وبأنه لم يتم إغفال أية مواد أو
معلومات جوهرية والتي من شأنها جعل نشرة اإلصدار هذه مضلله.
باالضافة إلى ذلك ،لقد مت احلصول على بعض املعلومات الواردة في هذه النشرة من مصادر عامة يعتقد مدير
االستثمار بأنها موثوقة .ومع ذلك ،ال يتحمل مدير الصندوق أو أي شخص آخر أية مسؤولية بخصوص دقة
هذه املعلومات واكتمالها.
عالوة على ذلك ،مت اعتماد نشرة اإلصدار واملوافقة على إنشاء الصندوق من قبل الهيئة العامة لسوق املال،
وسوف تسري عليه القوانني واألحكام املعمول بها في سلطنة عُ مان والهيئة العامة لسوق املال.
و ال تتحمل الهيئة العامة لسوق املال أية مسؤولية عن مدى دقة وكفاية البيانات واملعلومات املقدمة في
هذه النشرة ،كما ال يقع عليها أية التزامات عن اخلسارة الناجتة عن االعتماد على أو استخدام املعلومات
الواردة فيها من قبل أي شخص.
وتعتبر النسخة العربية من هذه النشرة هي النسخة الرسمية املعتمدة ،وفي حالة وجود أي اختالف أو
تعارض بني النسخة العربية واالجنليزية ،يتم حينها اللجوء إلى النسخة املعدة باللغة العربية.
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 .2المصطلحات والتعريفات
النظام األساسي  -هو النظام األساسي للصندوق ،والذي يبني عمليات الصندوق وحقوق وواجبات حاملى
وحدات الصندوق ووظائف إدارة الصندوق ومدير االستثمار ومقدمي اخلدمات.
نشرة اإلصدار  -الوثيقة املقدمة لإلكتتاب األولي.
يوم العمل  -أي يوم تفتح فيه كافة أسواق وبورصات دول مجلس التعاون اخلليجي للتداول.
الهيئة  -الهيئة العامة لسوق املال ،سلطنة عُ مان.
البنك املركزي  -البنك املركزي ال عُ مان ي.
قانون الهيئة العامة لسوق املال  -قانون سوق رأس املال الصادر باملرسوم السلطاني رقم 98/80
و اللوائح والتعليمات املنظمة له.
السوق  -سوق مسقط لألوراق املالية.
األسواق  -أسواق املال في السعودية وعُ مان واإلمارات العربية املتحدة والكويت وقطر والبحرين.
مجلس التعاون اخلليجي  -الدول األعضاء في مجلس التعاون اخلليجي وتشمل حاليا :سلطنة عُ مان
واململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين.
القانون السائد  -القوانني املعمول بها في سلطنة عُ مان.
إدارة الصندوق  -تتألف مبدئيا من األشخاص الواردة تفاصيلهم في الفصل اخلامس من نشرة اإلصدار
هذه ،والذين سيتولون املسؤولية الكاملة لإلشراف على أعمال الصندوق.
احلافظ األمني  -اجلهة املسؤولة عن حفظ موجودات الصندوق بحسب اتفاقية احلفظ األمني.
اتفاقية احلافظ األمني  -االتفاقية املوقعة بني الصندوق (ممثال بأعضاء إدارة الصندوق) واحلافظ األمني.
مدير االستثمار (مدير الصندوق)  -هي اجلهة املسؤولة عن إدارة موجودات الصندوق بحسب إتفاقية إدارة
االستثمار.
اتفاقية إدارة االستثمار  -االتفاقية املوقعة بني الصندوق (ممثال بأعضاء إدارة الصندوق) ومدير االستثمار.
ناقصا جميع التزامات الصندوق وحتتسب وفقا للنمط
صافي قيمة األصول  -اإلجمالي الصافي للموجودات
ً
الوارد في الفصل الثامن من هذه النشرة.
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العماني الواحد من
العماني وهي العملة القانونية لسلطنة عُ مان حيث يتألف الريال ُ
الريال (ريال)  -الريال ُ
1000بيسة.
الصندوق  -صندوق املتحدة ألسواق اخلليج.
الوحدات  -كل وحدة في الصندوق متثل حصة نسبية واحدة غير قابلة للتجزئة.
يوم التقييم  -هو اليوم الذي يقوم فيه إداري الصندوق باحتساب صافي قيمة أصول الصندوق (.)NAV
حملة الوحدات  -حملة وحدات الصندوق أشخاص اعتباريني كانوا أو طبيعيني.
فترة الطرح العام  -الفترة التي تكون فيها وحدات الصندوق معروضة لإلكتتاب بسعر اإلكتتاب األولي من
تاريخ  2011-04-10إلى تاريخ .2011-05-10

 .3ملخص النشرة
املعلومات التالية مستوحاة من النصوص الكاملة لهذه النشرة ويجب أن تقرأ معها .وصندوق املتحدة
ألسواق اخلليج هو صندوق استثماري تأسس حتت بنود قانون رأس املال في سلطنة عُ مان والالئحة التنفيذية
له ،وسيدار حتت التوجيه الكلي ألعضاء إدارة الصندوق.
اسم الصندوق  -صندوق املتحدة ألسواق اخلليج.
عنوان الصندوق  -الشركة املتحدة لألوراق املالية ش.م.م
ص.ب ، 2566 :الرمز البريدي112 :
روي ،سلطنة عُ مان
الشكل القانوني للصندوق  -صندوق ذو نهاية مفتوحة يزاول عمليات االستثمار في أسواق األسهم في دول
مجلس التعاون اخلليجي.
هدف الصندوق  -يهدف الصندوق إلى حتقيق أعلى منو في رأس املال من خالل االستثمار بشكل نشط في
األسهم املدرجة في أسواق املال بدول مجلس التعاون اخلليجي عن طريق بناء محفظة استثمارية متنوعة
واتباع سياسة استثمارية مرنة.
ماني.
العماني
عملة الصندوق  -الريال ُ
ريال).
 2,000,000ريال (مليوني ريال
األدنى2 , :
رأسمال الصندوق  -احلد األدنى
مفتوح.
االقصى :مفتوح
احلد االقصى
(ريال واحد).
واحد).
القيمة األسمية للوحدة  1.000 -ريال (ريال
(عبارة عن القيمة األسمية للوحدة والبالغة ريال واحد ورسوم
سعر اإلصدار األولي للوحدة  1.020 -ريال عبارة
بيسة).
مصاريف االصدار بواقع  20بيسة
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فترة الطرح العام  -من  2011-04-10إلى.2011-05-10
احلد األدنى لالكتتاب  -أثناء فترة الطرح العام:
ً
شامال مصاريف االصدار).
 ( 3,000ثالثة االف) وحدة ( أو ( 3,060ثالثة وستون) رياال
بعد فترة الطرح العام:
( 3,000ثالثة اآلف) ريال قيمة احلد األدنى ألي طلب إكتتاب جديد.
( 1,000ألف )ريال قيمة احلد األدنى ألي طلب إضافي حلملة الوحدات املسجلني.
احلد االقصى لالكتتاب  -مفتوح.
استالم طلبات االكتتاب واالسترداد  -يتم إسترداد الوحدات واإلكتتاب فيها كل يوم عمل.
تقييم الوحدات  -عند نهاية تعامالت يوم االربعاء من كل أسبوع.
مدير االستثمار  -الشركة املتحدة لألوراق املالية ش.م.م.
احلافظ األمني  -الشركة اخلليجية حلفظ األوراق املالية ش.م.ع.م.
اداري الصندوق  -الشركة اخلليجية حلفظ األوراق املالية ش.م.ع.م.
مدقق حسابات الصندوق  -برايس واتر هاوس كوبرز  Ðعُ مان.
مدقق احلسابات اخلارجي ملدير االستثمار  -مور ستيفنس  -عُ مان.
املستشار القانوني  -مكتب رجب الكثيري ومعاونوه للمحاماة واالستشارات القانونية.
بنوك االكتتاب  -البنك الوطني العماني ،وبنك عُ مان العربي والبنك األهلي.
املؤهلون لالستثمار  -الصندوق مفتوح لإلكتتاب أمام جميع املستثمرين من االشخاص الطبيعيني
واإلعتباريني العمانيني وغير العمانيني.
رسوم اإلكتتاب واإلسترداد -
رسوم اإلكتتاب (أو مصاريف االصدار خالل فترة الطرح العام):
• %2من مجموع املبلغ املستثمر( .إلدارة الصندوق أو ملدير اإلستثمار احلق في التنازل عن
رسوم االكتتاب بشكل جزئي أو كلي).
رسوم االسترداد:
• %3في حالة إسترداد الوحدات في غضون ثالثة أشهر من تاريخ الطرح الالحق.
• %0في حالة إسترداد الوحدات بعد ثالثة أشهر من تاريخ الطرح سواء الطرح العام أو الالحق.
•سيحتفظ الصندوق برسوم االسترداد.
•مالحظة :ال ميكن حلملة وحدات الصندوق ممن قاموا باإلكتتاب في فترة الطرح العام بإسترداد
أو بيع أو حتويل أو التصرف بوحداتهم بأي شكل من األشكال إال بعد مرور ثالثة أشهر بعد
فترة إغالق الطرح العام.
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الرسوم االخرى املفروضة على الصندوق
رسوم مدير االستثمار:
•رسوم اإلدارة :يستحق مدير االستثمار رسوم سنوية تعادل  %1من صافي قيمة األصول ،وحتسب
رسوم اإلدارة بشكل أسبوعي وتدفع بشكل شهري.
•رسوم األداء :يستحق مدير اإلستثمار رسوم أداء تعادل  %12على أي عائد سنوي يتجاوز نسبة
 .%10ولن يقوم مدير اإلستثمار بفرض أي رسوم أداء إذا كان اداء الصندوق  %10أو أقل .وحتسب
وتدفع رسوم األداء بشكل سنوي عند نهاية كل سنة مالية.
رسوم احلافظ األمني واداري الصندوق :يستحق احلافظ األمني رسوم سنوية بواقع  %0.175من صافي
قيمة األصول أو مبلغ  20,000ريال عُ ماني أيهما أعلى .كما سيتحمل الصندوق رسوم احلافظ األمني
الفرعي ان وجد وفقا لصافي قيمة األصول احملتفظ بها لديه حسب االتفاقيات املوقعة بني كل من
احلافظ األمني الرئيسي واحلافظ األمني الفرعي .وسيتحمل الصندوق مبلغ  25دوالر امريكي عن كل
عملية حتويل عمالت.
سيتحمل الصندوق املصاريف األخرى الناجمة عن تشغيل الصندوق ،والوارد ذكرها في الفصل
العاشر من هذه النشرة.
طريقة الدفع  -ستتم جميع عمليات الدفع من خالل التحويل املصرفي أو اصدار شيكات.
املؤشر املعياري  -الصندوق يستثمر في جميع أسواق دول مجلس التعاون اخلليجي ويسعى للعائد املطلق،
فلن يكون هناك مؤشر معياري واحد يعتمد عليه .ولكن سيتم تقدمي مؤشرات مختلفة بغرض املقارنة
فقط.
التحليل من األعلى إلى األسفل  - Top-downهو أسلوب التحليل الذي يعتمد على دراسة األوضاع
االقتصادية العامة ومن ثم اختيار البلد ومن ثم السوق ومنه إلى القطاعات املناسبة وبعد ذلك اختيار
الشركات من تلك القطاعات احملددة لالستثمار فيها.
التحليل من القاعدة إلى القمة  - Bottom-Upهو أسلوب التحليل الذي يعتمد على إختيار الشركة
أوال مبقارنة الشركات جميعها ومن ثم اختيار الشركة املناسبة لالستثمار ومن ثم التحقق من أن الشركة
ضمن قطاع مناسب وأنها مدرجة في سوق مناسب وأن العوامل االقتصادية تدعم الصناعة التي تعمل بها
الشركة.
السنة املالية للصندوق  -من  1يناير إلى  31ديسمبر من كل عام  ،اما السنة املالية األولى فتبدأ من تاريخ
إغالق فترة الطرح العام وحتى نهاية  31ديسمبر من نفس العام.
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الفصل الثاني :منطق اإلستثمار
نظرة عامة على دول مجلس التعاون اخلليجي
تأسس مجلس التعاون لدول اخلليج العربية في عام  ،1981ويضم ست دول عربية وهي دولة االمارات العربية
املتحدة ،مملكة البحرين ،واململكة العربية السعودية ،وسلطنة عُ مان  ،ودولة قطر ،ودولة الكويت .وهذه
الدول تشكل معا ً واحدة من االقتصاديات الهامة في العالم بعد األسواق  /االقتصادات الناشئة مثل الصني
والهند واسيا الناشئة .ويبلغ إجمالي الناجت احمللي احلالي للمنطقة حوالي  %1.6من إجمالي الناجت احمللي
العاملي ،كما إن هذه املنطقة متتلك واحده من اكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم .ومتتد دول مجلس
التعاون لدول اخلليج العربي على مساحة  2.67مليون كيلو متر مربع ،ويبلغ عدد سكانها حوالي  39مليون
نسمة ،وبذلك تعتبر نسبة الكثافة السكانية بالنسبة حلجم األرض قليلة وال تتجاوز  13شخص لكل كيلو
متر مربع .
ﻧﻈﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ

نظرة عامة على دول مجلس التعاون اخلليجي
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ
ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﻴﺎ

Turkey
Lebanon
Jordan
Pakistan

India

Kuwàit
Bahrain
UAE
Oman

Qatar

Tunisia
Morocco
Libya

Algeria

Egypt

Saudi Arabia

املصدر :ام.جي.اي ()MGI

نظرة عامة على االقتصاد اخلليجي
منذ ان تأسس مجلس التعاون لدول اخلليج العربي ،شهدت دول اجمللس منوا ً اقتصاديا واضحا ،حيث زاد إجمالي
الناجت احمللي لهذه الدول خمسة أضعاف على مدار الثالث عقود املاضية ليصل من  0.2ترليون دوالر خالل
الثمانينات إلى  1.04ترليون دوالر في عام 2010م ،وعلى الرغم من الدورات االقتصادية املتقلبه اال ان النمو
كان واضحا وقويا ً .ولذلك أصبحت دول اخلليج العربي من املناطق اجلذابة لالستثمار مما ساهم في استدامة
التطور الواضح في املؤشرات االقتصادية لهذه املنطقة.

املصدر :صندوق النقد الدولي
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توقعات بنمو قوي في إجمالي الناجت احمللي
زادت القيمة االسمية للناجت احمللي في دول اخلليج العربي إلى 1.04ترليون دوالر في عام  2010مقارنة مع 0.3
ترليون دوالر في عام  ،2000ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك إلى منو قطاع الصادرات النفطية وغير النفطية
من املنطقة .ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن هذه املنطقة ستشهد معدل منو سنوي حقيقي
متراكم يبلغ  %6.1في الفترة من عام  2010إلى عام  ،2014ويعتبر معدل النمو هذا ثاني أعلى معدل منو
مقارنة بأي منطقة أخرى في العالم ،وينشأ هذا النمو بشكل كبير من عائدات النفط وبرامج التنويع
االقتصادي التي تقوم بها هذه الدول حلفز القطاعات غير النفطية.

ﺁﺳﻴﺎ ﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

8.4%
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ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﳌﺘﺮﺍﻛﻢ ٢٠١٥-٢٠١١
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ﺩﻭﻝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
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ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
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6%

2%

من املتوقع أن يتم احملافظة على النمو االقتصادي القوي خالل السنوات القليلة القادمة حيث ستستفيد
املنطقة من ارتفاع أسعار النفط ،وسوف يزداد هذا التوجه بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب على صادراتها .
احتياطيات الهيدروكربونات :العمود الفقري الرئيسي
متلك دول اخلليج العربي نسبة كبيرة من احتياطيات العالم من الهيدروكربونات حيث تصل احتياطياتها
حوالي  %89من احتياطيات منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .بينما تشكل احتياطيات املنطقة من
الغاز الطبيعي حوالي  %84من إجمالي االحتياطيات في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .وميكن
ترجمة هذا ليكون  %36من احتياطات النفط في العالم حيث تبلغ احتياطات النفط  490مليار برميل
وحوالي  %23من احتياطيات الغاز العاملية ،حيث تبلغ احتياطيات الغاز  490ترليون متر مكعب من الغاز
الطبيعي.
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تأثير أسعار النفط على االقتصاد
من منظور تاريخي ،تأثرت النشاطات االقتصادية في منطقة اخلليج العربي بشكل كبير بحجم اإلنتاج
والعوائد النفطية ،حيث تعتبر عائدات النفط هي احملرك األساسي للنمو االقتصادي .عالوة على ذلك ،فإن
زيادة عائدات القطاعات غير النفطية تساهم أيضا ً في دعم النمو االقتصادي واحملافظة عليه في املستقبل.
وتعود قصة النفط في دول اخلليج العربي إلى الثالثينات من القرن املاضي وحتديدا في عام  1932عندما مت
اكتشاف أول بئر نفط في مملكة البحرين ولكن جاء هذا االكتشاف في وقت كان الطلب على النفط ال
يزال ضعيفا ،ولم يكن العالم يدرك أهمية النفط كسلعة إستراتيجية.
GDP
USD billion
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Soaring 2000s
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Sep 11, 2003 to mid-2008,
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﺴﺒﺐ 2001
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ .ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﲔ
 35ﺇﻟﻰ  125ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ
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1990 - 2000
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Struggling 80s
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ﺗﺬﺑﺬﺏ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺮﺏ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭ
ﺍﻳﺮﺍﻥ
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ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﲔ  16ﺍﻟﻰ  37ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ
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ﺍﳊﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﲔ 12
ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﻲ ﺍﻟﻰ  48ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ

1932

ﰎ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﻭﻫﻰ
ﺍﻭﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ
ﺍﳋﻠﻴﺞ

الطفرة االقتصادية في فترة السبعينات
شهدت دول اخلليج العربي طفرة كبيرة في اقتصادياتها في فترة السبعينات حيث تضاعف إجمالي الناجت
احمللي أربعة أضعاف من  96مليار دوالر امريكي إلى  400مليار دوالر امريكي بسبب زيادة أسعار النفط تسع
مرات من  10دوالر امريكي للبرميل إلى  90دوالر امريكي للبرميل .على الرغم أن عائدات النفط تأثرت
بشكل كبير بسبب حظر تصدير النفط وبسبب التوتر بني العراق وإيران إال أنها استمرت في النمو .على أية
حال فإن دول اخلليج العربي استغلت عائدات النفط بشكل كبير في استيراد احتياجاتها وتنفيذ مشاريع
في البنية التحتية واالستثمار في اخلارج وعلى الرغم من أن فترة االزدهار الكبير استمرت لفترة إال أنها
سرعان ما تالشت بشكل سريع.
أزمة الثمانينات :تأسيس احتاد دول مجلس التعاون اخلليجي لتخفيف حدة األزمة
انخفضت أسعار النفط إلى معدل  30دوالر امريكي للبرميل وهو األمر الذي أدى إلى تراجع في معدالت
النمو االقتصادي الذي حققتها املنطقة خالل فترة السبعينات ،ليتراجع نصيب الفرد من إجمالي الناجت
احمللي في عام  1989إلى  16,800دوالر امريكي من  26,152في عام 1980م .في الفترة من عام  1980إلى عام
 ،1989انخفض إجمالي الناجت احمللي في دول اخلليج العربي بحوالي  %6ليصل إلى  374مليار دوالر أمريكي
وازداد إجمالي الدين إلى  %27من إجمالي الناجت احمللي في عام  1989من  %3في عام  .1980جاء هذا التراجع
في أسعار النفط بسبب تراجع االقتصاد األمريكي وهو األمر الذي أدى إلى انخفاض الطلب على النفط الذي
تزامن مع زيادة اإلمداد من جانب دول غير دول مجلس التعاون اخلليجي .
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تذبذب التسعينات :حرب اخلليج تثير أزمة
خالل العقد األخير من القرن العشرين ،زاد إجمالي الناجت احمللي من  525مليار دوالر كما زاد نصيب الفرد من
الدخل الوطني بنسبة بسيطة ليصل إلى  18,100دوالر امريكي .كذلك تضاعف الدين الكلي لدول اخلليج
العربي من حوالي  41مليار دوالر امريكي إلى  92مليار دوالر امريكي ،حيث كانت معدالت النمو االقتصادي
في دول اخلليج العربي في التسعينات استثنائية ولكن لم تستطع احلفاظ عليها .أما عن أسعار النفط،
فقد تأرجح سعر البرميل للنفط بني  17دوالرا ً و 38دوالرا ً امريكي للبرميل ،ولكن ظلت أسعار النفط عند
املعدالت املنخفضة .أثرت عدة عوامل على معدالت النمو منها حرب اخلليج في  1990و ،1991وتغير
حصص دول منظمة األوبك ،وسد العجز من جانب روسيا ،وزيادة الطلب من دول شرق آسيا.
الوصول إلى الذروة في بداية األلفية اجلديدة :التركيز على النمو االقتصادي
شهدت دول اخلليج العربي منوا اقتصاديا ً كبيرا ً منذ بداية األلفية اجلديدة حيث بلغ معدل النمو السنوي في
إجمالي الناجت احمللي حوالي  %7منذ عام  ،2002وهو تقري ًبا ضعف النمو الذي شوهد بني  1999و .2000في
الوقت ذاته ،حتسن االداء االقتصادي لدول مجلس التعاون اخلليجي بشكل ملحوظ .وعمدت دول اخلليج
العربي إلى زيادة استثمار عائدات النفط في صناديق االستثمار .ومنذ عام  2002مت إعادة استثمار  650مليار
دوالر امريكي من عائدات النفط في اقتصاديات دول اخلليج العربي وهو األمر الذي أدى إلى زيادة االستثمار
احمللي .كذلك وصلت قيمة الصناديق السيادية التي تبلغ قيمتها اآلن ترليون دوالر إلى  1.5ترليون دوالر بني
عامي  2003و 2007كما زادت احتياطيات النقد األجنبي لدى دول اخلليج العربي من  60مليار دوالر إلى 150
مليار دوالر أو  %19من إجمالي الناجت احمللي املشترك .
كما تضاعف نصيب الفرد من إجمالي الناجت احمللي ليصل إلى  24,981دوالر امريكي في عام  2008نتيجة زيادة
أسعار النفط من  35دوالر للبرميل إلى  147دوالر للبرميل بسبب االرتفاع احلاد في معدالت التضخم ،وازدياد
التداول على العقود االجلة للنفط من جانب صناديق التحوط وعدم توفر القدرة لسداد العجز في بعض
البلدان  Ðعلى الرغم من أن متوسط أسعار النفط ظل عند  65.7دوالر .
سعر النفط يعاود الصعود مرة أخرى بسبب تزايد الطلب العاملي على النفط
يعتمد الطلب على النفط على اإلنتاج الصناعي للعالم حيث أن املصانع تعتمد على النفط كمصدر
أساسي للطاقة ،كما تعتمد اقتصاديات دول اخلليج العربي بشكل أو بآخر على عائدات النفط ،وبالتالي فإن
هناك عالقة مباشرة بني النمو االقتصادي العاملي ومنو اقتصاديات دول اخلليج العربي وهذا يجعل دول اخلليج
العربي معرضة للتأثر بالنشاطات االقتصادية العاملية.
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﰋ ﺍﶈﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﳕﻮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ
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املصدر :بنك اوف امريكا ومريلينش ورويترز وبلومبرج
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دول اخلليج العربي تشهد زيادة كبيرة في اإلنتاج بسبب استمرار الزيادة في الطلب على املدى البعيد
تشكل دول اخلليج العربي  %77من مناطق إنتاج النفط في الشرق األوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا
و %60من إنتاج الغاز ،وبالتالي فإن عائدات النفط تعتبر احملرك األساسي للنمو في املنطقة  .تشكل عائدات
النفط وحدها في املتوسط  %73من إجمالي عائدات التصدير و %63من إجمالي العائدات احلكومية و %42من
إجمالي الناجت احمللي خالل الفترة من  2005إلى  .2010ويتم تصدير معظم الصادرات من دول اخلليج العربي
إلى دول آسيا والواليات املتحدة ،ومن املتوقع أن يؤدي استمرار الطلب إلى دعم عائدات النفط في املنطقة
حيث أن التوقعات تشير إلى عدم توفر البدائل الكافية للنفط.

املصدر :جي أر سي

استقرار أسعار النفط  ،ضرورة أساسية
من املتوقع أن تزيد عائدات النفط لدول اخلليج العربي عن أكثر من  5ترليون دوالر امريكي إذا ما استقرت
أسعار النفط فوق  50دوالر للبرميل ،وهو ما يعني زيادة العوائد من إنتاج النفط .تتميز دول اخلليج العربي
على الدول األخرى املنتجة للنفط بانخفاض تكاليف االستكشاف واإلنتاج ونحن نؤكد هنا من جديد على
أهمية استقرار االسعار في استقرار اقتصاديات دول اخلليج العربي.

املصدر MGI :واملوازنات اخلليجية

وفقا ملا ذكره ماكنزي فإن متوسط سعر البرميل من املتوقع ان يكون فوق  50دوالر من العشرة إلى اخلمسة
عشر سنة القادمة ،وأسعار النفط ستتأرجح بني  30و 100دوالر للبرميل ،ومن املتوقع أن تبلغ عائدات دول
اخلليج العربي  8.8ترليون دوالر على أساس تراكمي ويعتمد ذلك على العرض والطلب وفق ما حتدده منظمة
أوبك.
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رصيد احلساب اجلاري في منو مستمر
حتاول دول اخلليج العربي احلد من االعتماد على العائدات املتحققة من صادرات قطاع النفط حتى تضمن
استقرار اقتصادياتها ،وقد انخفضت فوائض احلساب اجلاري إلى  %16.5من إجمالي الناجت احمللي في عام 2010
مقارنة مع  %7.9من إجمالي الناجت احمللي في عام  .2009وقد جاء هذا االنخفاض بسبب انخفاض الدخل من
بيع النفط باالضافة إلى زيادة نسبة التذبذب في سعر صرف الدوالر  .كذلك يرجع سبب االنخفاض في
احلساب اجلاري بشكل رئيسي إلى تراجع الطلب على النفط وخفض املعروض.

املصدر :صندوق النقد الدولي

الرصيد املالي إلى الناجت احمللي تأثر في عام  :2009ولكن متماسك
انخفض الرصيد املالي لدول اخلليج العربي بشكل كبير متأثرًا مبا حدث من تصحيح في قطاع البنوك
والعقارات بدولة اإلمارات والكويت .رغم اإلنخفاض في أسعار النفط والتقيد بحجم محدد للتصدير كما
هو مقرر عن طريق منظمة اوبك ،وارتفاع اجمالي املصروفات احلكومية خالل عام  ،2010بلغ العجز في امليزان
التجاري ب  %1.5من اجمالي الدخل احمللي فقط لدول اخلليج مجتمعة .كما إن اجمالي الدخل احمللي سجل
انخفاضا بالقيمة احلقيقية ،ولكن سياسة التنوع االقتصادي التي سلكتها دول املنطقة ساعدت من خالل
ً
توفير دخل غير نفطي جيد خالل العام.

املصدر :صندوق النقد الدولي وSFG

صندوق استثماري ذو نهاية مفتوحة

تغير احملركات األساسية لالقتصاد اخلليجي :سياسة التنوع االقتصادي بالتركيز على القطاعات غير النفطية
توقعات منو الدخل احمللي خالل الفنرة القادمة سيحفز دخل الفرد في هذه املنطقة مما سيعزز القوة الشرائية
وامليل االستهالكي ،وبالتالي زيادة االنفاق .وقد رأينا معظم االقتصاديني ينبهون اعتماد دول مجلس التعاون
مدعوما بزيادة االنفاق ،اصبح هو اآلخر الع ًبا
على النفط بشكل اساسي ،ولكن القطاع الغير نفطي
ً
اساسيا في االقتصاد الوطني لدول املنطقة.
ً

املصدر :صندوق النقد الدولي وEUI

منو سكاني يفوق معدل النمو العاملي :محرك اساسي لنمو القطاعات غير النفطية
يبلغ عدد سكان دول اخلليج العربي حوالي  40مليون نسمة ومن املتوقع أن يصل معدل النمو إلى  %2.6في
العام على مدى العشر السنوات القادمة ،ليصل عدد السكان إلى  52مليون في عام  2020وهو ما يزيد عن
املعدالت العاملية التي تبلغ  ،%1.2وفقا ملا ذكرته وحدة املعلومات األوروبية  .EIUومن املالحظ زيادة في نسبة
فئة الشباب في سن العمل من اجمالي عدد السكان وامليل االستهالكي وبالتالي زيادة االستهالك واإلنفاق.
كما تتمتع دول مجلس التعاون مبعدالت دخل عالية مقارنة باملناطق االخرى .وقد زاد نصيب الفرد مبعدل منو
سنوي بلغ %7.5خالل الفترة من عام  2000إلى عام  2010ليصل إلى  23.957دوالرا ً في عام  2010من 11,632
دعما للقوة الشرائية لبلدان اخلليج .يعتبر نصيب الفرد من إجمالي الناجت احمللي
دوالرًا عام  2000مما اضفى ً
في دول اخلليج العربي في املرتبة السابع والعشرين عامليا متفوقا ً بذلك على عدد من االقتصاديات املتقدمة.

املصدر :البنك الدول
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اإلنفاق احلكومي :احملرك األساسي للنمو االقتصادي
من املتوقع أن تشهد دول اخلليج العربي تغيرات كبيرة في برامج االستثمار مع تركيز معظم دول اخلليج على
ميزانيات تعطي األولوية ملشاريع البنية التحتية .على سبيل املثال ،تخطط اململكة العربية السعودية
إلنفاق حوالي 380مليار على مشاريع البنية التحتية خالل اخلمس سنوات القادمة .ونرى بأن دول اخلليج
العربي على طريق التعافي خاصة مع زيادة اإلنفاق احلكومي في معظم دول املنطقة.
ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻓﻲ ﺍﳌﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﳋﻠﻴﺞ
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املصدرMEED :

البدء في املشاريع املتوقفة بعد حتسن اإلنفاق احلكومي
شهدت دول اخلليج العربي تراجع اإلنفاق احلكومي حيث مت وقف العمل بشكل مؤقت في  %20من املشاريع
اخملطط لها بسبب األزمة االقتصادية العاملية وما صحبها من صعوبة في توفير التمويل املطلوب .ولكن من
خصوصا مع حتسن السيولة واستمرار برامج اإلنفاق احلكومي.
املتوقع ان يتحسن الوضع السابق
ً

املصدرMEED :

نحن نرى بأن دولة اإلمارات العربية املتحدة ميكن أن تقوم بإبطاء العمل في بعض املشاريع خالل األمد القصير
التي يجري العمل بها لعدم وضوح موقف ديون دبي .بالنسبة للسعودية وقطر فإن الوضع ال يزال في اجلانب
اإليجابي خاصة إذا ما أخذنا في االعتبار صغر حجم اإللغاءات التي متت ولذلك من املتوقع أن تستأنف العمل

صندوق استثماري ذو نهاية مفتوحة

في املشاريع احلالية.
دول اخلليج العربي معرضة بشكل أقل إلى مخاطر السيولة
مقارنة بالدول املتطورة ،فإن نسبة الدين إلى إجمالي الناجت احمللي في دول اخلليج العربي تعتبر منخفضة،
وهو ما يعني أنها معرضة خملاطر أقل .على أية حال فإن أزمة ديون دبي العاملية ألقت بظالل قامتة على النمو
االقتصادي في دول اخلليج العربي ونحن نرى بأن حكومة اإلمارات مبساعد أبوظبي من شأنها أن تسهل من
حدة أزمة دبي وتسرع عملية التعافي االقتصادي في دبي.

املصدر :بلومبرج وBMI

تعتبر نسبة الدين إلى نسبة إجمالي الناجت احمللي في دول اخلليج العربي منخفضة وهو األمر الذي يؤدي إلى
التصنيف السيادي العالي الذي تتمتع به دول اخلليج ،مما يعزز ثقة املستثمرين في هذه األسواق .وعلى الرغم
من أزمة دبي ،فإن األسواق اخلليجية األخرى حصلت على تصنيف جيد من وكاالت التصنيف االئتماني ونحن
نرى بأن دول اخلليج العربي لديها مخاطر منخفضة على املدى البعيد ،وهو أحد العوامل األساسية خلف
إقبال املستثمرين على االستثمار في املنطقة.
النظرة املستقبلية
من املتوقع أن يتحسن إجمالي الناجت احمللي العاملي في عام  2011على خلفية النمو الكبير لالقتصاديات
املتطورة في آسيا ودول اخلليج العربي .نحن نرى بأن دول اخلليج العربي ال تزال لديها القدرة واإلمكانية
للتفوق في األداء مقارنة باألسواق االخرى حيث بدأ الركود متأخرًا .من الناحية التاريخية فقد حسنت دول
اخلليج العربي من إنفاقها بعد عام كامل من ارتفاع أسعار النفط ونحن نتوقع أن يكون اإلنفاق احلكومي
في عام  2011م مبستويات أعلى بناءا على ارتداد أسعار البترول باجتاه ارتفاع إضافي بنسبة  %15خالل
2010م ،مما سينعكس ايجابًا على جميع القطاعات.

املصدر CUK :وصندوق النقد الدولي
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نحن نرى بأن توقعات النمو االقتصادي العاملي جيدة مع تبدد اخملاوف احمليطة مبعظم االقتصاديات واألسواق.
وقد ساعد الوصول إلى ذلك برامج اإلنفاق احلكومي والتعافي املتوقع في التجارة العاملية والصادرات .على أية
حال فإن وتيرة االزدهار لن تكون بنفس الدرجة التي كانت عليها في فترة االنتعاش االقتصادي التي سبقت
األزمة االقتصادية األخيرة ،ومع ذلك فإننا نرى بأن هذه فرصة جيدة للمستثمرين في األسواق املالية في ظل
وجود تقييمات جذابة على الرغم من وجود بعض القيود االئتمانية وصعوبة في احلصول على التمويل.
نظرة عامة على األسواق املالية في دول اخلليج العربي
لدى دول اخلليج العربي سبع أسواق لألسهم منها سوقني في دولة اإلمارات العربية املمتحدة في كل من أبو
ظبي ودبي وهذه األسواق تشكل أساس األسواق املالية في دول اخلليج العربي ،ومعظمها تأسس منذ عشر
سنوات أو أكثر.

املصدر :بلومبرج وداتاسترمي وأبحاث املتحدة

أبرز مالمح األسواق في دول اخلليج العربي
حاليا ،كما إن 21
شركة
622
العربي
اخلليج
دول
في
السبعة
األسهم
يبلغ عدد الشركات املدرجة في أسواق
ً
 %من الشركات لديها قيمة سوقية تزيد عن  1مليار دوالر ،و %27من الشركات لديها قيم سوقية تزيد عن
 500مليون دوالر .وتبلغ اجمالي القيمة السوقية لهذه الشركات مجتمعة  646مليار دوالر ومتثل  %65من
إجمالي الناجت احمللي للمنطقة ،مما يخلق فرص كبيرة ملزيد من التوسع باملقارنة بالقيمة السوقية إلى حجم
الناجت احمللي للسوق األمريكية مثال ً،والذي يصل إلى  . %121كذلك تتمتع األسواق اخلليجية بوجود سيولة
جيدة حيث يتم تداول أكثر من  1.1مرة من القيمة السوقية كل عام .وتبقى أسس السوق متينة من حيث
عمليات التقييم واجتاهات العوائد املستدامة.
دول اخلليج العربي حتقق عوائد جذابة على مدى العشر سنوات املاضية باستثناء  2006و2008
شهدت أسواق األسهم في دول اخلليج العربي عوائد ايجابية في الفترة من  2010 -2000على الرغم من
فقاعة  2006وأزمة االئتمان في عام  ،2008ولكنها استعادت توازنها بسرعة في عام  2007وعام  2009م .
نحن نرى بأن أسواق اخلليج العربي تستجيب لالجتاهات العاملية ،كما انها لم تتعافى بشكل جيد عام ،2009
ونرى بأن التعافي قد بدأ منذ مطلع عام  2011م ،مما يولد فرص استثمارية.

املصدر :مواقع اسواق املال

صندوق استثماري ذو نهاية مفتوحة

األزمة املالية أثرت على قيم واحجام التداول في عام ، 2009ولكن األسواق قوية جوهريًا
شهدت دول اخلليج العربي تراجع في العائدات بسبب انخفاض السيولة ،وعدم وضوح الرؤية بشأن االقتصاد
العاملي ،وهو األمر الذي حال دون استثمار املستثمرين في أسواق املال في املنطقة  .يوفر السيناريو احلالي
فرص استثمار جيدة للمستثمرين قبل أن تستعيد األسواق املالية كامل عافيتها.

املصدر :بلومبرج وأبحاث املتحدة

انخفضت احجام التداول عام  2009و 2010الدنى معدل لها خالل السنوات الست األخيرة بسبب ضعف
اقبال املستثمرين ،ونحن نرى بأن السوق سوف يستعيد نشاطه كما يشير الرسم البياني اعاله والذي يوضح
عوائد مؤشر مورجان ستانلي ألسواق اخلليج .كما أن مؤشر مورجان ستانلي ألسواق اخلليج لم يشهد
تذبذات مبكرة عندما انفجرت األزمة في األسواق اإلمريكية .وأدى انهيار البنوك بسبب األزمة املالية العاملية
وانخفاض اسعار النفظ إلى نقص في االئتمان في دول اخلليج العربي.
االرتباط بني أداء أسواق اخلليج العربي واألسواق األخرى ال يزال ضعيفا ً
كان اداء اسواق اخلليج ضعيفا عام 2008مم بسبب تأثير األزمة املالية العاملية التي تزامنت مع بعض الهزات
التي تعرضت لها املنطقة بسبب أزمات مثل ديون دبي وتعثر مجموعتي سعد والقصيبي وتعرض بعض
البنوك إلى أزمة الرهن العقاري عالي اخملاطر وزيادة اخملصصات البنكية ملثل هذه األمور .من املتوقع أن تبدأ
أسواق دول اخلليج العربي في االنفصال عن األسواق األخرى والتركيز على األداء االقتصادي األساسي وهو األمر
الذي سينعكس ايجابًا على األسواق  .على الرغم من أن االرتباط بني أسواق اخلليج العربي وبني األسواق
العاملية كان ضعيفً ا ،إال إن األسواق اخلليجية لم تكن في مأمن من األزمة األخيرة.
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انخفاض التقييمات مقارنة مع االقتصاديات األخرى الواعدة ،فرص في أسواق اخلليج
كان مكرر األرباح (السعر/العائد) في دول اخلليج العربي األرخص ويترواح بني  18-17مرة خالل الست
سنوات املاضية .في املقابل كانت األسواق األخرى تتداول على نفس املعدالت عدا في عام  2009حيث كانت
االرتباطات أقل بسبب تسويات السوق على حسب األداء االقتصادي  .كذلك فقد كانت سوقا دبي والكويت
خير مثالني على هذا االرتباط الذي أدى إلى زيادة في تقديرات العائد على االستثمار خالل عام .2009

املصدر :بلومبرج وجلف بيس وأبحاث املتحدة

نحن نرى بأن التقييمات وصلت إلى القاع ،ومن املتوقع أن حتدث عملية استعادة توازن مرة أخرى في أسواق
اخلليج العربي .ويصل مكرر األرباح  11-10مرة مع زيادة النمو في العائد على السهم إلى  %18في عام 2011
بينما يصل مكرر القيمة الدفترية  1.6مرة ،وهو أقل مقارنة مع األسواق األخرى .
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معدالت النمو في العوائد في أسواق اخلليج العربي تثير التفاؤل لعام 2011
شهدت أسواق دول اخلليج العربي تذبذبا ً في عوائد الشركات وبخاصة البنوك وشركات التطوير العقاري مما
اثر سل ًبا على القطاعات األخرى .من الناحية التاريخية فقد شهدت دول اخلليج العربي عوائد جيدة وأثبت
عام  2007أنه عام الرخاء واالزدهار .نحن نرى حتسن في عوائد الشركات مدفوعة بشكل رئيسي بقطاعات
البنية التحتية بسبب زيادة اإلنفاق احلكومي وقطاعات التجزئة بسبب ارتفاع اإلنفاق االستهالكي .كذلك
فإن بعض القطاعات الرئيسية في دول اخلليج العربي تبدوا واعدة وإلى حد ما أرخص مقارنة باألسواق األخرى
ونرى كذلك بأن قطاعات مثل البنوك وشركات العقارات سوف حتقق عوائد ايجابية على املدى البعيد بالرغم
من اخملاوف احلالية من األداء االقتصادي العام للمنطقة.

املصدر :بلومبرج وابحاث املتحدة
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الفصل الثالث :استراتيجية
اإلستثمار
 .1الهدف:
يهدف الصندوق إلى حتقيق أعلى منو في رأس املال من خالل االستثمار بشكل نشط في األسهم املدرجة
في أسواق املال بدول مجلس التعاون اخلليجي عن طريق بناء محفظة استثمارية متنوعة واتباع سياسة
استثمارية مرنة.

 .2اإلستراتيجية:
سيعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة ،تستثمر بشكل فعال في أسواق األسهم في دول مجلس
التعاون اخلليجي لتحقيق منو في رأس املال عبر التحليل األساسي املبني على دراسة الشركات دراسة
متعمقة تعتمد على البحوث والتحاليل ،وكذلك بتوظيف التحليل الفني بغية االستفادة من توقيت
الدخول واخلروج من االستثمار .عالوة على ذلك ،سيقوم الصندوق بتوظيف طريقة Èالتحليل من األعلى
وايضا طريقة Èالتحليل من القاعدة إلى القمة  ،)Bottom-up( Çحيث
إلى األسفل )Top-down( Ç
ً
سيهدف من خالل Èالتحليل من األعلى إلى األسفل  Çإلى االستفادة من فرص االستثمار املوجودة في كل
دولة ،في حني سيتم الحقا توظيف Èطريقة التحليل من القاعدة إلى القمة  Çبغية حتديد األسهم احملتملة
ذات العوائد املغرية .ويؤمن مدير االستثمار بأن هذه الطريقة ستوفر اكبر عائد ممكن في حني ستظل نسبة
اخملاطرة في مستويات مقبولة.

 .3ارشادات االستثمار:
يعمل صندوق املتحدة ألسواق اخلليج على تبني تعليمات وتوجيهات لتخصيص املوجودات عن طريق
Èالتحليل من األعلى إلى األسفل  Çلضمان توفير محفظة متنوعة بشكل جيد في أسواق دول مجلس
التعاون اخلليجي ،حيث سيتم تخصيص موجودات الصندوق في األسواق اخلليجية استنادًا إلى توقعات
االقتصاد الكلي .ولضمان توفير محفظة متنوعة ،سيقوم الصندوق باالستثمار بشكل أساسي في جميع
فرصا استثمارية فريدة.
أسواق اخلليج .ويؤمن مدير االستثمار بأن أسواق دول مجلس التعاون اخلليجي توفر ً
و لضمان انشاء محفظة متنوعة بشكل جيد ،والتقليل من اخملاطر املترتبة ،لن تتجاوز نسبة االستثمار في
أي سوق من أسواق اخلليج نسبة  %35من إجمالي حجم احملفظة .وسيصنف الصندوق سوقي أبوظبي ودبي
كسوقني مختلفني وميكنه االستثمار بنسبة قد تصل إلى  %35من إجمالي قيمة الصندوق في أي من
هذين السوقني .عالوة على ذلك ،يجوز لصندوق املتحدة ألسواق اخلليج استثمار النقد الفائض املتوفر في
االيداعات البنكية واألوراق املالية ذات الدخل الثابت والسيولة العالية .وميكن للصندوق اإلحتفاظ بنسبة
كبيرة من النقد في أي وقت ،حيث سيتبنى الصندوق سياسة ديناميكية في إدارة احملفظة وذلك لتحقيق
أعلى العوائد مع السيطرة على معدالت اخملاطرة.
وفي حالة زيادة القيمة السوقية لالستثمارات في أي سوق عن النسبة احملددة اعاله ،سيتعني عندئذ أن
يضع صندوق املتحدة ألسواق اخلليج في االعتبار توجيهات تخصيص املوجودات في كافة القرارات اإلضافية
لالستثمار ،بيد أنه لن يعمل تلقائيا على إعادة تخصيص األموال إذا كان مدير االستثمار يؤمن بأن هذا اإلجراء
سيتسبب في إحداث نتائج عكسية على ربحية الصندوق.
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و سيعمل مدير االستثمار على إدارة احملفظة بطريقة ديناميكية لإلستفادة من الفرص وللتقليل من
اخلسائر .وباتباع Èطريقة التحليل من القاعدة إلى القمة  Çيسعى مدير االستثمار إلى ضمان توزيع احملفظة
على القطاعات والشركات ذات العوائد املغرية بناء على توقعات النمو .ويعمد الصندوق بصفة مستمرة
إلى البحث عن الشركات التي تشير التحاليل األساسية لها إلى إمكانية حتقيق عوائد مجزية مع مرور
الوقت .وكما يؤمن مدير االستثمار بأنه في حالة كون التحاليل األساسية لهذه الشركات ثابتة وراسخة،
فان العوائد اجملزية حتما سوف تتحقق ،فضال عن أن تبني Èطريقة التحليل من القاعدة إلى القمة  Çسيتيح
للصندوق الفرصة الستغالل أي سوء تسعير لألسهم في األسواق لتحقيق اكبر عوائد ممكنة.

 .4قيود االستثمار:
تخضع عملية استثمار موجودات الصندوق لقيود معينة ،وقد قامت إدارة الصندوق بتحديد القيود األولية
التالية:
•
•
•

ال يجوز للصندوق متلك نسبة تزيد عن  %10من األوراق املالية ألي مصدر.
أال تزيد استثمارات الصندوق في االوراق املالية الصادرة عن مصدر واحد عن  %10من صافي قيمة
أصول الصندوق.
ال يجوز للصندوق اقتراض اكثر من  %10من صافي قيمة اصوله.

وسوف يلتزم الصندوق كذلك بكافة القيود اإلضافية التي تفرضها الهيئة العامة لسوق املال.

 .5سياسة توزيع األرباح:
سيعمد الصندوق إلى توزيع ارباح دورية على املستثمرين .وفي حال حتقيق الصندوق اداء سنوي يتجاوز ،%10
سيقوم الصندوق بتوزيع أرباح نقدية ال تقل عن  %30من صافي األرباح السنوية.
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الفصل الرابع :عوامل المخاطرة
ال تقوم أي جهة حكومية أو خاصة بالتأمني على االستثمار في هذا الصندوق ،إذ أنه من املعروف بأن االستثمار
في أي صندوق استثماري يشتمل على اخملاطرة مبا في ذلك اخملاطرة بأن تستلم عائدا ضئيال ً أو ال تستلم أي
عائد لقاء استثمارك واخملاطرة بأنه من املمكن أن تخسر جزء أو كل نقودك املستثمرة .عليه ،وقبل الشروع
في االستثمار ،يتوجب على املستثمرين تقييم اخملاطر املرتبطة باستثماراتهم بشكل دقيق ،ونوضح فيما
يلي اخملاطر الرئيسية التي يتوجب على املستثمرين مراعاتها عند اإلقدام على االستثمار في الصندوق:

 .1المخاطر المرتبطة بالعملة:

العماني ،وسيقوم مدير االستثمار بتقييم وحدات الصندوق
العملة املستخدمة من قبل الصندوق هي الريال ُ
العماني .وتتضمن مخاطر العملة في اخلطر املتعلق
وإصدار وإسترداد الوحدات وإعداد التقارير بالريال ُ
بالتذبذبات العكسية التي تنتج عن التغيرات في اسعار صرف العمالت.
طرق احلد من اخملاطر املتعلقة بالعملة :تعتمد عمالت دول مجلس التعاون اخلليجي على نظام سعر صرف
ثابت يستند إلى سعر الدوالر باستثناء الدينار الكويتي الذي يعتمد في صرفه على سلة من العمالت.
وعليه فال ميكن إعتبار اخملاطر املتعلقة بالعملة كمخاطر اساسية.

 .2المخاطر المرتبطة بالسيولة:

و هي اخملاطر املتعلقة باخلروج من املراكز االستثمارية كاخلروج من سوق معني أو من شركة معينة عندما
تكون عملية تصفية املركز صعبة ج ًدا ،مما قد يؤثر على سهولة عملية اإلسترداد .وتعتبر أسواق دول مجلس
التعاون اخلليجي أقل سيولة من أسواق الدول املتطورة.

طرق احلد من اخملاطر املرتبطة بالسيولة :سوف يخصص الصندوق اجلزء األكبر من إجمالي احملفظة
علما بأنه في حاالت السوق اإلعتيادية ،لن تكون
االستثمارية في األسواق والشركات ذات السيولة العاليةً ،
هذه اخملاطر اساسية.

 .3المخاطر المرتبطة باألسواق:

تعتبر أسواق األسهم أسواقا حساسة ومتغيرة وميكن أن تنخفض أو ترتفع بحدة استجابة للتطورات
السياسية واالقتصادية والتنظيمية وغيرها ،ولذا فإن اسعار الوحدات قد تتذبذب بنا ًء على ذلك .ويؤثر هذا
بدوره على عملية التقييم جلزء من أو لكل موجودات الصندوق.
طرق احلد من اخملاطر املرتبطة باألسواق :ال يتعلق هذا النوع من اخملاطر بالصناديق االستثمارية فحسب،
بل يشمل أي استثمار .وللحد من اخملاطر املرتبطة باألسواق ،سيقوم مدير االستثمار بدراسة الشركات
واف قبل الشروع في أي عملية استثمار.
املستهدفة وحتليلها بشكل ٍ

 .4المخاطر المرتبطة بمدير االستثمار:

تتمثل اخملاطر املرتبطة مبدير االستثمار في احتمالية عدم مقدرة مدير االستثمار على تنفيذ إستراتيجية
الصندوق واإليفاء باألهداف املنشودة ،أو وجود أي تضارب في املصالح.
طرق احلد من اخملاطر املرتبطة مبدير االستثمار :تتمتع الشركة املتحدة لألوراق املالية بخبرة واسعة في
إدارة االستثمارات وتقدمي االستشارات االستثمارية في األسواق احمللية واإلقليمية ،إذ تقوم الشركة بإدارة
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استثمارات كبيرة لعمالئها ،وقد حققت اداء يفوق بكثير من املؤشرات املعيارية كما ورد في الفصل السادس
من هذه النشرة .كما سيقوم مدير االستثمار بادراة الصندوق بشكل عادل ومهني ،وسيقوم بتخصيص فريق
عمل مؤهل إلدارة الصندوق.

 .5عوامل المخاطرة األخرى:

قد يكون هنالك مخاطر أخرى مرتبطة بالقضايا السياسية االقتصادية ومبقدمي اخلدمة كاحلافظ األمني
واملدقق...الخ .وقد تختلف عوامل اخملاطرة باختالف املستثمرين.

طرق احلد من عوامل اخملاطرة األخرى :سيعمل مدير االستثمار وإدارة الصندوق على جتنيب الصندوق أي
مخاطر بإتباع افضل الطرق املنهجية إلدارة اخملاطر ،كما سيعمل الصندوق بادراة املوجودات بشكل نشط
يحد من أي مخاطر قد يتعرض لها.
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الفصل الخامس :إدارة الصندوق
يتولى إدارة الصندوق واألشراف على اعماله جلنة إدارة الصندوق ،والتي تنتخب من اجلمعية العامة وفق ما
ينص عليه النظام األساسي للصندوق .وتتولى إدارة الصندوق مسؤولية اإلشراف ومراقبة مدير االستثمار
ومقدمي اخلدمات اآلخرين وضمان حتقيق أفضل املصالح للصندوق وحاملي الوحدات .ويعتبر أعضاء إدارة
الصندوق مسؤولني امام املستثمرين من حملة وحدات الصندوق وامام الهيئة.

مـهــام إدارة الـصــنــدوق:

يجب على إدارة الصندوق القيام مبهام الرقابة واإلشراف على أعمال الصندوق ،وتتمثل هذه املهام في:
 .1تقييم االداء االستثماري للصندوق مع أداء صناديق مماثلة أو أي مؤشر معياري آخر بغرض املقارنة
آخذين بعني اإلعتبار األهداف االستثمارية.
 .2التحقق من التزام الصندوق بنشرة اإلصدار وبنظامه األساسي وباملتطلبات القانونية.
 .3تقييم اداء مدير االستثمار وغيره من مقدمي اخلدمة.
 .4التأكد من كفاية انظمة الصندوق في احملافظة على اصوله ،باإلضافة إلى التأكد من وجود
ضوابط محاسبية داخلية جيدة.
 .5الوقوف على مدى كفاية أنظمة وضوابط مدير االستثمار لضمان اإللتزام بأنه يعمل لتحقيق
مصلحة الصندوق واملستثمرين.
 .6جتنب تضارب املصالح ،والتأكد من كفاية اإلجراءات التي يتم اتخاذها لضمان ازالة حاالت تضارب
املصالح مبا يحقق مصلحة الصندوق واملستثمرين.
 .7التأكد من وجود فصل في املهام عندما تعمل شركة واحدة كمقدم خدمة ألكثر من صندوق.
 .8املوافقة على التعامالت التي تتم مع اطراف ذات العالقة واالفصاح عنها.
 .9اعتماد التقارير السنوية والبيانات املالية وغيرها من املعلومات واالفصاح عنها للجمهور
وللمستثمرين لضمان ان عملية االفصاح عادلة وليست مضللة ،وتتم في موعدها بشفافية
تامة.
 .10تعيني واقالة مقدمي اخلدمات وحتديد اتعابهم.
 .11اتخاذ القرارات اخلاصة بتوزيعات االرباح.

و يجب ان يتحقق في عضو إدارة الصندوق ما يلي:

 .1أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة.
 .2أال يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالسجن في جناية أو بعقوبة في جرمية مخلة بالشرف
أو األمانة أو في إحدى اجلرائم املنصوص عليها في قانون سوق رأس املال أو في قانون الشركات
التجارية أو في قانون التجارة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
 .3أال يكون قد صدر ضده حكم بإشهار إفالسه.

إدارة الصندوق األولية:

هذا وسيتم تعيني اول إدارة للصندوق من قبل مدير اإلستثمار ملدة ال تزيد عن عام اعتبارا من تاريخ تسجيل
الصندوق ،وميكن إلدارة الصندوق األولية ان تترشح مرة اخرى من خالل اجتماع اجلمعية العامة للصندوق .
ويتعني انتخاب كافة أعضاء إدارة الصندوق في اجتماع اجلمعية العمومية.
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أعضاء إدارة الصندوق:

ستتألف إدارة الصندوق األولية من اآلتية اسماؤهم:

الفاضل مصطفى بن أحمد بن سلمان -الرئيس
يشغل مصطفى منصب الرئيس التنفيذي في الشركة املتحدة لألوراق املالية وهو احد مؤسسي الشركة،
عاما في مجاالت مرتبطة
وميلك الفاضل مصطفى بن أحمد بن سلمان سجال ً حافال ً من اخلبرات متتد إلى ً 30
باجملال املالي ،منها  9سنوات في مناصب حكومية متعددة متصلة باجملال املالي ،و 21سنة في أسواق املال
العمانية واخلليجية والعاملية .وقد عمل في سوق مسقط لألوراق املالية منذ بداية انشائه شاه ًدا ملسيرة
ومساهما فاعال في تطوير قطاع سوق املال في السلطنة.
تطور السوق،
ً
إضافة إلى كونه الرئيس التنفيذي للشركة املتحدة لألوراق املالية ،شغل الفاضل مصطفى الكثير من
حاليا عضوية مجلس
املناصب في مجالس إدارة الكثير من الشركات املساهمة العامة واملقفلة ،وهو يشغل
ً
العمانية املتحدة للتأمني وعضوية مجلس إدارة شركة زجاج مجان ،ونائب رئيس مجلس اإلدارة
إدارة الشركة ُ
في شركة مسقط للمقاصة واإليداع.
باالضافة إلى ذلك فقد شارك مصطفى في العديد من الندوات واحلوارات والبرامج اإلذاعية والتلفزيونية.
وهو حاصل على دبلوم عالي في احملاسبة ،ومؤهل أسواق املال العاملية من قبل معهد األوراق املالية في لندن.
الفاضل مصبح بن سيف المطيري -نائب الرئيس
يشغل الفاضل مصبح بن سيف املطيري منصب الرئيس التنفيذي في صندوق تقاعد احلرس السلطاني
العماني ،وميلك الفاضل مصبح سجال ً حافال ً من اخلبرات في اجملال املالي واألستثماري متتد إلى  19عاماً،
حيث شغل مناصب عديدة بالصندوق .إضافة إلى كونه الرئيس التنفيذي لصندوق تقاعد احلرس السلطاني
العماني شغل الفاضل مصبح الكثير من املناصب في مجالس إدارة الكثير من الشركات املساهمة
العامة واملؤسسات والصناديق احمللية واخلليجية.
حاصل على ماجستير في إدارة األعمال (املالية)  ،كما إنه انتسب إلى عدة دورات قصيرة ومؤمترات محلية
وخارجية والتي تغطي األسواق العاملية  ،واملعايير احملاسبية ،وبرمجة احلاسوب ،وتكنولوجيا املعلومات والتمويل
واحملاسبة ،وإدارة اخملاطر ،واالستثمارات والدراسات االكتوارية واالقتصادية ،وصنع القرارات اإلستراتيجية،
واملوارد البشرية ،واخلزانة ،واملعاشات التقاعدية.
سعادة عبداهلل بن شعبان الفارسي  -عضو
يشغل منصب رئيس الشؤون اإلدارية واملالية بديوان البالط السلطاني ،وهو أيضا رئيس لعدد من اللجان
املتخصصة منها رئيس جلنة إعداد نظام الصندوق اإلستثماري للفرق الفنية بالديوان وشؤون البالط
العماني ،ونائب رئيس مجلس املساءلة األعلى بالديوان وعضو جلنة املناقصات
السلطاني واحلرس السلطاني ُ
الرئيسية بالديوان وعضو سابق في إدارة صندوق األمل ورئيس سابق لإلحتاد العماني لكرة اليد وله خبرة
طويلة بالشؤون املالية.
العقيد الركن إسحاق بن يعقوب بن أحمد الصوافي -عضو
يشغل العقيد الركن  /إسحاق بن يعقوب بن أحمد الصوافي حاليا ً مدير التموين واللوازم بقيادة احلرس
السلطاني العماني وهو عضو في مجلس إدارة وجلنة االستثمار بصندوق تقاعد احلرس السلطاني العماني
العماني.
منذ عام 2007م  ،ترأس عدة جلان للتخطيط للموازنات السنوية في عدة مديريات باحلرس السلطاني ُ
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حاصل على بكالوريوس علوم عسكرية  ،كما إنه انتسب إلى عدة دورات محلية وخارجية في اجملال العسكري
ولديه خبرة جيدة في مجـال االستثمار العقاري .
الفاضل عبداهلل بن حميد المعمري– عضو
يحمل الفاضل عبداهلل بن حميد املعمري شهادات عليا في مجال إدارة األعمال.
يحوز الفاضل عبداهلل بن حميد املعمري على خبرة طويلة في اجملال اإلداري واإلستثماري وإدارة املشاريع ،وهو
أيضا عضو مجالس إدارات وجلان تنفيذية لعدد من املؤسسات املالية واخلدمية احمللية.
الفاضل طالل بن سعيد المعمري  -عضو
يتمتع طالل بن سعيد املعمري بخبرة عمليه متتد الكثر من  13عاما أهلته لقيادة اإلدارة املالية بالشركة
العمانية لالتصاالت (عمانتل) خالل السنوات اخلمس املاضية.
اضافة إلى ذلك فقد شغل طالل عضوية مجالس إدارات عدة شركات من بينها شركة ورلد كول لالتصاالت
احملدودة في باكستان والشركة العمانية لأللياف البصرية.
و هو حاصل على شهادة إدارة األعمال من جامعة دوكيسني  -بيتسبيرج  -بوالية بنسلفانيا بالواليات املتحدة
األمريكية باالضافة إلى التحاقه ببرنامج ( )Senior Executive Programفي لندن بيزنيس سكول.
الفاضل سنديب بهات  -عضو
يشغل الفاضل سنديب بهات حاليا ً نائب الرئيس لالستثمار في شركة داماك القابضة .وعمل في داماك
حاليا فريق من محللي االستثمار في دبي ،كما إن مسؤولياته تتضمن إدارة االستثمار
ملدة  11سنة ،ويرأس
ً
ايضا أعمال قسم اخلدمات االستشارية لتمويل الشركات وإدارة عمليات
لداماك وشركاتها الشقيقة .وترأس ً
االستحواذ واالندماج للشركات اخلاصة والعامة على حد سواء .ويبقى تركيزه األساسي على االستثمارات
وايضا في اصناف اخرى من األصول مثل
في أسواق األسهم والسندات في الشرق األوسط وشمال افريقيا،
ً
مشاريع رأس املال اخملاطر ورأس املال اخلاص والعقارات وصناديق التحوط .وقبل انضمامه لشركة لداماك
القابضة ،عمل سنديب في شركات تدقيق احلسابات في جمهورية الهند و دولة اإلمارات العربية املتحدة.
ويحمل الفاضل سنديب شهادة محلل مالي معتمد ( ،)CFAومدقق مالي معتمد ،ومحاسب محترف
معتمد ( )CPAمن والية كلورادو في الواليات املتحدة االمريكية .كما يحمل شهادة بكالوريوس
وماجستير في التجارة ودبلوم بعد البكالوريوس في االستثمار والتحليل املالي وعضو مرخص من
(.)Institute of Company Secretaries of India
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الفصل السادس :مدير االستثمار
قامت إدارة الصندوق بتعيني الشركة املتحدة لألوراق املالية كمدير استثمار للصندوق ،حيث تقوم إدارة
الصندوق باالشراف على أنشطة مدير االستثمار .وقد مت التعيني من خالل اتفاقية إدارة االستثمار بني إدارة
الصندوق والشركة املتحدة لألوراق املالية .ونوضح أدناه املهام الرئيسية املسندة إلى مدير االستثمار:
•إدارة محفظة أصول الصندوق مبا يحقق أهدافه االستثمارية احملددة في النظام األساسي.
•اتخاذ كافة القرارات االستثمارية أو غيرها مبا يحقق مصلحة الصندوق واملستثمرين.
•تسجيل جميع عمليات البيع والشراء التي متت لصالح الصندوق بشكل دقيق ووفقا لتسلسلها
الزمني وتوقيتها.
•أن يكون لديه نظام محاسبي لتبويب وتتبع وفحص جميع التعامالت مبحفظة الصندوق التي مت
ادخالها بالنظام وتسويتها مع احلسابات النقدية واألوراق املالية املفتوحة باسم الصندوق لدى
احلافظ األمني.
•توفير السيولة الكافية للصندوق للوفاء بأية التزامات قد تترتب عليه.
•عدم تعريض الصندوق ألية مخاطر استثمارية غير ضرورية.
و تنص اتفاقية االستثمار على احكام حتمي مدير االستثمار من اخلسارة الناجتة عن املطالبات القانونية
باستثناء تلك الناجتة عن االهمال أو التقصير أو اخلداع .ولإلطالع على نسخة من إتفاقية اإلستثمار ،يرجى
مراجعة مكتب مدير اإلستثمار.
هذا ويحق ملدير االستثمار Ðضمن احلدود املنصوص عليها في اتفاقية االستثمار -ان يستعني بخدمات
مستشارين خارجيني اذا تقرر ذلك في مصلحة الصندوق.
نبذة عن الشركة المتحدة لألوراق المالية:
مت تأسيس الشركة املتحدة لألوراق املالية ش.م.م في عام  1994في سلطنة عُ مان ،وحتمل الشركة رخصة
سارية املفعول من الهيئة العامة لسوق املال لتقدمي خدمات استشارية وإدارة االستثمارات وخدمات
الوساطة.
و قد وسعت الشركة من نطاق خدماتها من شركة وساطة محلية فقط في عام  1994لتصبح واحدة
من أكبر شركات االستثمار في سلطنة عُ مان التي تقدم خدمات استثمارية شاملة من إدارة املوجودات
والوساطة وإدارة متويل الشركات وإدارة اإلصدارات واإلكتتابات وإجراء البحوث والتحاليل .وتتبنى الشركه
أفضل املعايير املهنية واألخالقية املتعارف عليها في إدارة االستثمارات.
متكنت الشركة املتحدة لألوراق املالية أيضا من توسيع وجودها اجلغرافي من خالل االستحواذ على حصة في
شركة جولدن وي لألوراق املالية ( )Golden Way Securitiesفي جمهورية مصر العربية .عالوة على
ذلك ،متتلك الشركة قسما دوليا يقدم خدمات الوساطة وإدارة املوجودات في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا والهند واألسواق اإلمريكية.
كما تقوم الشركة بتوظيف خبراء ذوي كفاءة عالية ومتخصصني في اجملاالت املرتبطة مبهنهم من أجل
ضمان االلتزام بتقدمي خدمات ذات مهنية عالية لعمالئها مما يعزز ويضفي زخما لقصة جناح شركة املتحدة
لألوراق املالية ،والتي قد حازت على جوائز مختلفة من مؤسسات محلية وإقليمية.
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الجــوائــز الممنــوحــة للشركة المتحــدة لـألوراق المــاليــة:
•2010

•«الشركة األفضل تنظيما ً اداريا ً Çمن قبل مجلة عالم املال  -لندن

•2009
•

•«أفضل شركة وساطة  Çفي مجال اخلدمات  -مجلة عالم املال -لندن
•«أفضل وسيط  Çمن قبل سوق مسقط لألوراق املالية

•2008
•
•

•«أفضل شركة وساطة  Çمن قبل سوق مسقط لألوراق املالية
•«أفضل شركة في مجال االبتكار  Çمن قبل مجلة عالم املال  -لندن
•«أفضل شركة وساطة لألسهم في السنة  Çمن قبل مجلة عالم املال  -لندن

2
• 007

•«املركز األول في تقدمي اخلدمات  Çمن قبل سوق مسقط لألوراق املالية
•«أفضل شركة في مجال االبتكار  Çمن قبل سوق مسقط لألوراق املالية
•«جائزة املؤسسات الصغيرة املتوسطة للتميز  Çبرعاية إرنست ويوجن
•«•جائزة شبكة املعلومات العمانية  Ð Çاجلائزة الفضية للبنوك والتمويل
•«أفضل مقدم خلدمات الوساطة  Çمن قبل مجلة عالم املال  -لندن

2
• 006

•جائزة املركز الثاني  Èالشركة األفضل تنظيما ً  Çمن قبل سوق مسقط لألوراق املالية
•«أفضل شركة مقدمة خلدمات العمالء  Çمن قبل سوق مسقط لألوراق املالية
•جائزة املركز الثاني Èألكبر حجم في تداول األسهم  Çمن قبل سوق مسقط لألوراق املالية

2
• 005

•جائزة املركز الثالث Èللتميز في خدمات العمالء  Çمن قبل سوق مسقط لألوراق املالية
•جائزة املركز الثاني Èجلائزة أكبر وسيط أسهم  Çمن قبل سوق مسقط لألوراق املالية

2
• 004
•

•جائزة Èأكبر حصة أسهم  Çمن قبل سوق مسقط لألوراق املالية
•«أفضل وسيط في السنة  Çمن قبل سوق مسقط لألوراق املالية

•
•
•
•
•
•
•
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قسم إدارة األصول
يتبنى قسم إدارة املوجودات نهجا علميا وأسلوبا منظما إزاء تخصيص املوجودات واتخاذ قرارات االستثمار،
آخذ ًا بعني اإلعتبار أفضل معايير إدارة اخملاطر .كما تدار محافظ العمالء مبهنية عالية من قبل مختصني
ومتمرسني .وقد مكن ذلك الشركة من جتاوز األهداف املنشودة بشكل مستمر منذ عام .2003
و توضح الرسوم البيانية ادناه عوائد محافظ األسهم التي تديرها الشركة املتحدة لألوراق املالية في سوق
مسقط لألوراق املالية مقارنة مع مؤشر سوق مسقط لألوراق املالية ،وعوائد محافظ األسهم التي تديرها
الشركة في أسواق اخلليج مقارنة بأداء األسواق املقارنة ،واداء التقرير الشهري ألفضل األسهم اخلليجية
مقارنة مع اداء مؤشر مورجان ستانلي ألسواق اخلليج:
ﺃﺩﺍﺀ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮﻕ ﻣﺴﻘﻂ
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ولقد ساهم السجل املوثق ألداء الشركة املتحدة لألوراق املالية فضال عن املهنية العالية والشفافية في إدارة
محافظ العمالء في زيادة إجمالي عدد احملافظ املدارة ،حيث كان لدى الشركة حتى نهاية عام  2010موجودات
حتت اإلدارة التصرفية تتجاوز قيمتها  79مليون ريال موزعة على جميع أسواق اخلليح .وتتوزع قاعدة عمالء
قسم إدارة األصول في الشركة املتحدة لألوراق املالية لتشمل صنايق التقاعد واملؤسسات والشركات وكبار
العمالء ،باإلضافة إلى كون الشركة أحد مديري صندوق التوازن االستثماري في السلطنة.
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فريق عمل مدير االستثمار للصندوق
الفاضل /مصطفى أحمد سلمان
يشغل مصطفى منصب الرئيس التنفيذي في الشركة املتحدة لألوراق املالية وهو احد مؤسسي الشركة،
عاما في مجاالت مرتبطة باجملال املالي ،منها
وميلك الفاضل مصطفى سجال حافال من اخلبرات متتد إلى ً 30
 9سنوات في مناصب حكومية متعددة متصلة باجملال املالي ،و 21سنة في أسواق املال العمانية واخلليجية
ومساهما
والعاملية .وقد عمل في سوق مسقط لألوراق املالية منذ بداية انشائه شاه ًدا ملسيرة تطور السوق،
ً
فاعال في تطوير قطاع سوق املال في السلطنة.
إضافة إلى كونه الرئيس التنفيذي للشركة املتحدة لألوراق املالية ،شغل الفاضل مصطفى الكثير من
حاليا عضوية مجلس
املناصب في مجالس إدارة الكثير من لشركات املساهمة العامة واملقفلة ،وهو يشغل
ً
إدارة الشركة العمانية املتحدة للتأمني وعضوية مجلس إدارة شركة زجاج مجان ،ونائب رئيس مجلس اإلدارة
في شركة مسقط للمقاصة واإليداع.
باالضافة إلى ذلك فقد شارك مصطفى في العديد من الندوات واحلوارات والبرامج اإلذاعية والتلفزيونية.
وهو حاصل على دبلوم عالي في احملاسبة ،ومؤهل أسواق املال العاملية من قبل معهد األوراق املالية في لندن.
الفاضل حسن بن علي جواد
يحمل شهادة ماجستير في إدارة األعمال من بريطانيا ،ودبلوم متقدم في إدارة األعمال ومؤهل Óأسواق املال
الدولية  Òومنح زمالة معهد األوراق املالية واالستثمار  FSIمن بريطانيا،
وله خبرة واسعة ألكثر من  25عاما في مجاالت مختلفة تشمل اخلدمات املالية والعقارات وجتارة اجملوهرات
واألقمشة منها أكثر من  13عاما في مجال االستثمار.
وباالضافة إلى وظيفته كعضو منتدب في الشركة املتحدة لألوراق املالية ،يشغل أيضا منصب رئيس مجلس
إدارة سوق مسقط لألوراق املالية ورئيس مجلس إدارة جمعية وسطاء سوق مسقط لألوراق املالية
الفاضل محمد حسن اللواتي
يحمل شهادة ماجستير في إدارة األعمال من بريطانيا كما يحمل شهادة محاسبة متقدمة ومؤهل Óأسواق
املال الدولية  Òمن معهد األوراق املالية من بريطانيا كما أنه
وسيط مرخص مع ترخيص باالستشارات املالية من سوق مسقط لألوراق املالية.
ميلك خبرة ألكثر من  16عاما في التسويق واجملاالت املرتبطة في التمويل واالستثمار ،منها  14عاما في أسواق
العمانية واخلليجية.
املال ُ
الفاضل /طارق عبدالرازق
يشغل طارق عبدالرازق حاليا ً منصب نائب املدير العام في الشركة املتحدة لألوراق املالية .وميلك الفاضل
طارق خبرة طويلة متتد إلى  20عاما ً في أسواق السلطنة واألسواق االقليمية.
و قد ساعد في وضع استراتيجية ومسار الشركة املتحدة لألوراق املالية .ومنذ انضمامه للشركة ،منت
الشركة بشكل كبير لتصبح واحدة من اكبر الشركات املالية في السوق احمللي ،وقد حازت على جائزة أفضل
شركة وساطة من قبل سوق مسقط لألوراق املالية ،واصبحت العبا ً اساسيا ً في اسواق املنطقة .باالضافة
إلى ذلك فقد شارك في تطوير انظمة الشركة ومتطلباتها التكنلوجية.
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و قد شارك الفاضل طارق في عدة محاضرات وبرامج ،ويعتبر ضيف دائم على القنوات احمللية واالقليمية،
متحدثا ً عن سوق مسقط لألوراق املالية.
و قد تخرج من جامعة الكويت وهو حاصل على البكالوريوس في احملاسبة والتجارة مع مرتبة الشرف ،كما
إنه حاصل على مؤهل أسواق املال العاملية ومؤهل استشاري استثمار دولي من قبل معهد األوراق املالية في
لندن.
الفاضل /وائل عبدالرسول
حاليا منصب مدير الوساطة الدولية في الشركة املتحدة لألوراق املالية .وميلك الفاضل وائل
يشغل وائل
ً
خبرة متتد إلى  7سنوات في مجاالت مرتبطة باجملال املالي ،منها  4سنوات في اجملال البنكي ،و 3سنوات في
أسواق املال العمانية واخلليجية والعاملية .هذا ولدى وائل رخصة وسيط مع استشارة من سوق مسقط
لالوراق املالية.
يحمل وائل شهادة املاجستير في اإلدارة املالية من جامعة سالفورد في بريطانيا ،وشهادة البكالوريوس في
تقينة املعلومات من جامعة الكويت ،ويسعى حاليا للحصول على شهادة التحليل املالي (.)CFA
الفاضلة /شاهين بايرن
تشغل شاهني حاليا ً مدير قسم إدارة األصول احمللية .ومتتلك الفاضلة شاهني خبرة متتد ملدة  8سنوات في
إدارة األصول والتحليل .قبل إنضمامها للمتحدة لألوراق املالية ،عملت شاهني في  ICICI BankوLKP
 Shares & Securitiesفي الهند .والتحقت إلى الشركة املتحدة لألوراق املالية عام  2004وعملت كمدير
قسم األبحاث ومن ثم مدير قسم إدارة األصول.
و هي حاصلة على ماجستير في إدارة األعمال من جامعة النكستر في بريطانيا .وقد اجتازت شاهني املستوى
الثاني لشهادة محلل مالي معتمد .CFA
الفاضل /جويس ماثيو
حاليا منصب مدير دائرة االبحاث ،وميلك خبرة عمل متتد إلى  5سنوات ،وقد عمل في MCX
يشغل جويس
ً
 - Indias Premier Commodity Futures Exchangeفي مجال السلع .كما عمل كمستشار في
عقود السلع لدى  Medenergyفي صندوق ميلك  50مليون دوالر .وهو متخصص في الشركة املتحدة
لألوراق املالية في عمل مختلف التقارير ،وتقييم الشركات.
و هو حاصل على ماجستير في إدارة األعمال تخصص مالية وتسويق ،وبكالوريوس في هندسة البوليمرات.
الفاضل /ديباك راداكريشنان
يشغل الفاضل ديباك حاليا منصب مدير الصندوق  ،وميلك الفاضل ديباك خبرة مهنية متتد الى اكثر من 7
سنوات في مجال البحوث وإدارة األستثمار ،وهو حاصل على ماجستير في إدارة األعمال (املالية  /التسويق)
من الهند .كما يحمل الفاضل ديباك شهادات اخرى في إدارة اخملاطر املالية.
يتمتع ديباك بخبرة تزيد على  8سنوات في مجال إدارة االستثمار والبحوث املالية .وعمل قبل انضمامه إلى
الشركة املتحدة لألوراق املالية في شركة يوني فاي لالستثمار وشركة شاملندالم لألوراق املالية في الهند.
يحمل شهادة بكالوريوس في الهندسة وماجستير في إدارة األعمال .كما حصل أيضا على شهادة في إدارة
اخملاطر املالية من الواليات املتحدة األمريكية .GARPوسيكون هواملسؤول حاليا عن أداءالصندوق وإدارته.
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مستشار مدير االستثمار للصندوق
الفاضل /سنديب بهات
يشغل الفاضل سنديب حاليا ً نائب الرئيس لالستثمار في شركة داماك القابضة .وعمل في داماك ملدة 11
حاليا فريق من محللي االستثمار في دبي ،كما إن مسؤولياته تتضمن إدارة االستثمار لشركة
سنة ،ويرأس
ً
ايضا أعمال قسم اخلدمات االستشارية لتمويل الشركات وإدارة عمليات
داماك وشركاتها الشقيقة .وترأس ً
االستحواذ واالندماج للشركات اخلاصة والعامة على حد سواء .ويبقى تركيزه األساسي على االستثمارات
وايضا في اصناف اخرى من األصول مثل
في أسواق األسهم والسندات في الشرق األوسط وشمال افريقيا،
ً
مشاريع رأس املال اخملاطر ورأس املال اخلاص والعقارات وصناديق التحوط .وقبل انضمامه لشركة داماك
القابضة ،عمل سنديب في شركات تدقيق احلسابات في جمهوية الهند ودولةاإلمارات العربية املتحدة.
و يحمل الفاضل سنديب شهادة محلل مالي معتمد ( ،)CFAومدقق مالي معتمد ،ومحاسب محترف
معتمد ( )CPAمن والية كلورادو في الواليات املتحدة االمريكية .كما يحمل شهادة بكالوريوس وماجستير
في التجارة ودبلوم بعد البكالوريوس في االستثمار والتحليل املالي وعضو مرخص من
(.)Institute of Company Secretaries of India
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الفصل السابع :مقدموا الخدمات
 .01الحافظ األمين

مت تعيني الشركة اخلليجية حلفظ األوراق املالية لتكون احلافظ األمني على الصندوق .وميكن للحافظ األمني
تعيني حافظ أمني فرعي أو اكثر .وال يؤدي التعاقد مع احلافظ األمني الفرعي إلى إعفاء احلافظ األمني الرئيسي
من مسؤولياته .وتتوفر نسخة من االتفاقية املوقعة مع احلافظ األمني في مقر مدير االستثمار لالطالع .
ويتعني على احلافظ األمني تولي مسؤولية تنفيذ املهام التي تشتمل على ما يلي-:
•تزويد مدير االستثمار وإدارة الصندوق باملعلومات املوجودة لدى احلافظ األمني.
•احملافظة أو أخذ التدابير للمحافظة على ممتلكات الصندوق مثل املستندات املالية واألموال
النقدية أو أية وثائق أو مستندات تعود ملكيتها للصندوق.
•فتح واحملافظة على احلسابات في كل سوق استثماري.
•اتخاذ اإلجراءات الضرورية واملالئمة فيما يخص استالم أي مدفوعات رأسمالية وأرباح أسهم.

 .2اداري الصندوق

مت تعيني الشركة اخلليجية حلفظ األوراق املالية لتكون مسؤوال ً إداريا للصندوق .وتتوفر نسخة من االتفاقية
املوقعة مع اداري الصندوق في مقر مدير االستثمار لإلطالع .ويتوجب على الشركة تولي مسؤولية تنفيذ
املهام التي تشتمل على ما يلي-:
•تزويد مدير االستثمار وإدارة الصندوق باملعلومات املوجودة لدى إداري الصندوق.
•احملافظة على حسابات الصندوق والدفاتر والسجالت املالية املالئمة.
•حساب كافة الرسوم الواجب دفعها ملقدمي اخلدمة اخلاصة بالصندوق.
•دفع كافة الرسوم الواجبة بعد استالم موافقة إدارة الصندوق.
اسبوعيا.
•حساب القيمة الصافية لألصول للصندوق
ً
•إعداد البيانات املالية للصندوق.

 .3مدقق الحسابات

قام صندوق املتحدة ألسواق اخلليج بتعيني شركة برايس واتر هاوس كوبرز لغرض التدقيق .وتتوفر نسخة
من االتفاقية املوقعة مع مدقق احلسابات في مقر مدير االستثمار لالطالع .وستتضمن مسؤوليات املدقق
القانوني:
•مراجعة البيانات املالية للصندوق.
•تدقيق الصندوق بعد نهاية كل سنة.
•كتابة تقرير على حسابات الصندوق سنويا ً.
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الفصل الثامن :االكتتاب واالسترداد
يتوجب على املستثمرين الراغبني في شراء أو استرداد وحدات الصندوق تعبئة وتسليم استمارة االكتتاب
أو استمارة اإلسترداد إلى مكتب مدير االستثمار .وسيتم احتساب صافي قيمة األصول كل يوم اربعاء من
كل اسبوع .كما سيعتمد سعر االكتتاب او االسترداد للوحدة على صافي قيمة األصول التالية ،وسيتوجب
على املستثمرين الراغبني باإلكتتاب أو اإلسترداد تسليم استماراتهم كاملة قبل ثالثة ايام عمل من تاريخ
التقييم قبل الساعة  12:00مسا ًء .وإذا مت تسليم طلبات اإلكتتاب أو اإلسترداد بعدفترة أقل من ثالثة أيام
عمل قبل تاريخ التقييم ،سيعتمد سعر الوحدات على صافي قيمة األصول لألسبوع التالي.
ويحق ملدير االستثمار رفض أي طلب إذا كان هذا الطلب سينتج عنه ارتكاب أية مخالفة للقوانني واألنظمة
املعمول بها في الهيئة العامة لسوق املال أو في سلطنة عُ مان .وسيتم إشعار املستثمرين بعدد وحدات
االكتتاب أو االسترداد بعد املوافقة على أي طلب اكتتاب او استرداد .وفي حالة إجراء عملية السداد للصندوق
العماني ،سيتم حتويل العملة التي مت مبوجبها إجراء عملية الدفع إلى الريال
بواسطة أية عملة بخالف الريال ُ
العماني من قبل مدير االستثمار أو البنك.
ُ

 .1االكتتابات في فترة الطرح العام
يعتبر الصندوق ذا نهاية مفتوحة ،ولكن مت حتديد سعر االكتتاب األولي قبل شروع الصندوق في إجراء عمليات
االستثمار بريال واحد (باإلضافة إلى مصاريف اصدار بواقع 20بيسة للوحدة الواحدة) ،ويكون احلد األدنى
لالكتتاب خالل فترة الطرح العام ( 3,000ثالثة اآلف) وحدة .وال ميكن حلملة وحدات الصندوق ممن قاموا
باإلكتتاب في فترة الطرح العام بإسترداد أو بيع أو حتويل أو التصرف بوحداتهم بأي شكل من األشكال إال بعد
مرور ثالثة أشهر بعد تاريخ إغالق فترة الطرح العام .

 .2إدراج الوحدات

لن يتم إدراج وحدات الصندوق للتداول في سوق مسقط لألوراق املالية خالل الفترة احلالية.

 .3االكتتابات المستقبلية

بعد فترة الطرح العام ،ستعتمد عمليات االكتتاب على صافي قيمة األصول التالية ،مضافًا إليها نسبة
 %2كرسوم اكتتاب .وإلدارة الصندوق أو مدير اإلستثمار احلق في التنازل عن رسوم االكتتاب بشكل جزئي أو
كلي .وسيكون احلد األدنى لالكتتاب حلاملي الوحدات اجلدد مبلغ قدره ( 3,000ثالثة اآلف) ريال شامال ً رسوم
االكتتاب ،بينما يكون احلد األدنى ألي اكتتاب الحق ألي حامل وحدات قائم مبلغ قدره ( 1,000ألف) ريال شامال ً
رسوم االكتتاب.

 .4كيفية االكتتاب واسترداد الوحدات

 .1يتم إجراء عملية االكتتاب وعملية إسترداد وحدات الصندوق من خالل تعبئة استمارة االكتتاب
أو اإلسترداد وتقدميها إلى مدير االستثمار .وخالل فترة الطرح العام ،يجب على املستثمرين تقدمي
طلبات االكتتاب إلى البنوك املعتمدة من قبل الصندوق .كما يتعني تسجيل كافة املستثمرين
لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع.
 .2لغرض جتنب أي تأخير ،يتوجب تعبئة االستمارات بشكل سليم وكامل ،واستيفاء جميع البيانات
املطلوبة .وسيقوم مدير اإلصدار بإرسال إخطارات التخصيص أو االسترداد إلى جميع املستثمرين
املعنيني بالبريد طبقً ا للعناوين املسجلة في طلبات االكتتاب .ويحق للمستثمر تقدمي طلبات
علما إن تقييم الوحدات يتم بشكل اسبوعي.
االكتتاب أو االسترداد
يومياً ،
ً

صندوق استثماري ذو نهاية مفتوحة

.3
.4
.5
.6
.7

على املكتتب قبل تعبئة طلب االكتتاب مراعاة االطالع على نشرة اإلصدار والنظام االساسي
وقراءة شروط وإجراءات االكتتابات بعناية تامة.
على املكتتب تعبئة طلب االكتتاب واستيفاء جميع بياناته مبا فيها الرقم املدني ،وتاريخ امليالد
بالنسبة لألوالد القصر ورقم السجل التجاري بالنسبة للشركات.
على املكتتب في فترة الطرح العام تقدمي الطلب إلى احد بنوك االكتتاب احملددة في النشرة مع
سداد قيمة الوحدات كاملة كما هي محددة بالنشرة مع مراعاة ارفاق الوثائق الثبوتية املطلوبة.
على املكتتب في اإلصدارات الالحقة تقدمي الطلب إلى مدير االستثمار مع سداد قيمة الوحدات
وفقا ملا ورد اعاله.
في حالة سداد قيمة االكتتاب بشيك أو حوالة في اإلصدار األولي فإنها حترر باسم صندوق
املتحدة ألسواق اخلليج (حتت التأسيس) ،وفي حالة اإلصدارات الالحقة فانها حترر باسم صندوق
املتحدة ألسواق اخلليج.

 .5قبول طلبات االكتتاب
يتعني على بنوك االكتتاب في اإلصدار األولى واداري الصندوق في اإلصدارات الالحقة عدم استالم أو
قبول طلبات االكتتابات في احلاالت التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

إذا لم يكن طلب االكتتاب موقعا من قبل املكتتب.
إذا لم يتم سداد قيمة الوحدات املكتتب بها طبقا ً للشروط الواردة في نشرة اإلصدار.
إذا مت سداد قيمة الوحدات املكتتب بها عن طريق شيك مصرفي ومت رفضه ألي سبب كان.
إذا مت تقدمي طلب االكتتاب بأسماء مشتركة.
إذا كان املكتتب مؤسسة فردية أو حساب عهدة.
إذا تبني أن الشخص قام باإلكتتاب بعدة طلبات وبنفس االسم.
إذا لم ترفق بالطلب الوثائق الثبوتية املنصوص عليها في نشرة اإلصدار.
إذا لم يتضمن الطلب جميع تفاصيل احلساب املصرفي للمكتتب أو إذا لم تكن التفاصيل
صحيحة.
إذا لم تكن تفاصيل احلساب املصرفي الواردة في الطلب تخص املكتتب باستثناء الطلبات
املقدمة بأسماء األوالد القصر الذين يجوز لهم استخدام تفاصيل احلسابات املصرفية آلبائهم.
إذا لم يرفق بالطلب نسخة من الوكالة الشرعية املنصوص عليها في النشرة بالنسبة للشخص
الذي يكتتب (يوقع) نيابة عن شخص آخر (باستثناء األباء الذين يكتتبون عن أوالدهم القصر).
إذا لم يستوف الطلب أيا من املتطلبات القانونية والتنظيمية املنصوص عليها في نشرة اإلصدار.

في حالة الطرح العام في وحدات الصندوق ،إذا تبني لبنك اإلكتتاب بعد استالم الطلب وقبل
انتهاء الفترة الزمنية احملددة له لتسليم الطلبات بشكل نهائي ملدير االصدار عدم استيفاء الطلب
للمتطلبات القانونية املنصوص عليها في نشرة اإلصدار ،فإنه يتعني عليه بذل العناية الواجبة
لالتصال باملكتتب لتصحيح اخلطأ املكتشف ،واذا تعذر تصحيح اخلطأ خالل الفترة املذكورة فانه
يتعني على بنك االكتتاب اعادة الطلب للمكتتب مع قيمة االكتتاب قبل انتهاء الفترة احملددة له
لتسليم طلبات االكتتاب ملدير اإلصدار.
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 .6الشكاوي واالستعالمات
على املكتتبني الذين يرغبون في االستفسار أو تقدمي الشكاوي املتعلقة بالتخصيص أو الطلبات املرفوضة
أو إعادة املبالغ الفائضة عن اإلكتتاب في االصدار األولي االتصال بفرع البنك الذي مت االكتتاب من خالله ،وفي
حالة عدم جتاوب الفرع يتعني على املكتتب اإلتصال بالشخص املعني من بنوك االكتتاب وذلك على النحو
التالي:
اسم بنك االكتتاب اسم املسؤول وتفاصيل االتصال
الفاضل  /أحمد بن ناصر الريامي
بنك عمان العربي
هاتف ،24827328 :فاكس24827367 :
البريد االلكترونيcorporatefinance@oabinvest.com :
الفاضل  /جوبال كريشنان
البنك الوطني العماني
هاتف ،24778610 :فاكس24778993 : :
البريد االلكترونيGopal@nbo.co.om:
الفاضل  /عادل بن سعيد الزدجالي
البنك األهلي
هاتف ،24577195 :فاكس24562120 :
البريد االلكترونيadil.alzadjali@ahlibank-oman.com:
إذا لم يستطع بنك االكتتاب التوصل إلى حل أو تسوية مع الشخص املكتتب ،فإنه يتعني على بنك االكتتاب
إحالة املوضوع إلى مدير اإلصدار ،ويتعني على بنك اإلكتتاب إفادة املكتتب مبا يتم التوصل إليه بشأن املوضوع
محل النزاع ،كما يتعني على املكتتب أن يبقي عالقته مستمرة مع بنك اإلكتتاب فقط ملعرفة ما يتم
التوصل إليه من قرارات.

 .7عمليات اإلسترداد
ناقصا أي رسوم واجبة تنطبق
يجوز للمستثمرين إسترداد الوحدات بواقع تكلفة صافي قيمة األصول التالية
ً
على عمليات البيع .وإذا مت اإلسترداد قبل  3أشهر من تاريخ اإلكتتاب الالحق ،سيتم فرض رسوم إسترداد بواقع
 %3على إجمالي املبلغ املسترد ،ولن يتم فرض أي رسوم إذا مت اإلسترداد بعد  3أشهر من تاريخ اإلكتتاب .ومت
حتديد احلد األدني لإلسترداد مببلغ قدره ( 1,000ألف) ريال أو إجمالي الوحدات املتبقية.

القرار
االكتتاب
االسترداد

احلد األدنى لالستثمار
اإلضافي
األولي
( 1,000ألف) ريال
( 3,000ثالثة اآلف) ريال
( 1,000ألف) ريال (أو احلد األدنى للرصيد املسموح االحتفاظ به)
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 .8سداد قيمة االكتتاب واستالم عوائد اإلسترداد
يتوجب على املكتتب تسديد كامل قيمة الشراء في تاريخ االكتتاب .بينما سيتم إعادة عوائد إسترداد
الوحدات عن طريق إصدار شيكات أو التحويل البنكي وفقا لطلب حاملي الوحدات ،وعادة يتم إجراء كافة
عمليات الدفع في مدة ال تتجاوز ثالثة أيام عمل بعد تاريخ حساب صافي قيمة األصول .وال ميكن ان يكون
استرداد الوحدات مقابل حتويل األوراق املالية او أي موجودات اخرى من موجودات الصندوق.

 .9القيود المفروضة على عمليات االكتتاب واإلسترداد
سيبذل مدير االستثمار قصارى جهوده لتلبية كافة طلبات اإلسترداد ،إال أنه نظرا حلجم الصندوق وطبيعة
األسواق ،يحق ملدير االستثمار حصر النسبة اإلجمالية لعمليات اإلسترداد بواقع  %5من القيمة اإلجمالية
للصندوق في االسبوع .وسوف يتم قبول وتنفيذ طلبات اإلسترداد على أساس تناسبي بني جميع الطلبات.
وسيتم حتويل طلبات اإلسترداد الغير منفذة لالسبوع التالي ،وذلك بإعارتها األولوية عن الطلبات األخرى بيد
أن هذه العملية أيضا تخضع لنفس القيد.

 .10عمليات الشراء واإلسترداد المتكررة لوحدات الصندوق
لم يتم تصميم الصندوق ليكون مبثابة أداة لتحقيق تداول متكرر استجابة إلى حاالت التغيير قصيرة األجل
في أسواق املال .وعليه ،في حالة إسترداد الوحدات في غضون  3أشهر من تاريخ االكتتاب الالحق ،سيفرض
الصندوق نسبة قدرها  %3كرسوم استرداد ،على أن يتم االحتفاظ بها في الصندوق .ولن يتم فرض أي رسوم
إسترداد ألي استثمار جتاوز  3أشهر.

 .11تحديد صافي قيمة األصول
سيكون سعر االكتتاب أو اإلسترداد هو صافي قيمة األصول املستقبلية لكل وحدة طبقا لعملية احلساب
التي يطلع بها اداري الصندوق ،باإلضافة إلى رسوم االكتتاب أو اإلسترداد املفروضة .سيقوم اداري الصندوق
بتحديد صافي قيمة األصول للصندوق في نهاية التعامالت كل يوم اربعاء من كل اسبوع.
وسيتم حتديد صافي قيمة األصول من خالل خصم االلتزامات املالية والرسوم الواجبة السداد من قيمة
إجمالي موجودات الصندوق (و التي تشمل الرسوم والنفقات املستحقة وأيه مخصصات اللتزامات محتملة
ان وجدت) .وستحسب صافي قيمة األصول بعد إغالق كافة أسواق دول مجلس التعاون اخلليجي في يوم
االربعاء من كل اسبوع .وكما يتم حتديد سعر الوحدة من خالل قسمة صافي قيمة األصول على العدد
اإلجمالي للوحدات املصدرة في اليوم احملدد إلجراء عملية احلساب .وسيتم تبني معايير التقارير املالية
الدولية ( )IFRSفي اعداد احلسابات وإحتساب صافي قيمة األصول.
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 .12تأجيل احتساب صافي قيمة األصول
ميكن إلداري الصندوق وبالتنسيق مع إدارة الصندوق ومدير االستثمار تأجيل أو تعليق احتساب صافي قيمة
أصول الصندوق في أي يوم من أيام التقييم اذا تبني حدوث خلل في الوسائل املستخدمة من قبل اداري
الصندوق ،أو اذا تبني إنه من غير املنطقي احتساب صافي قيمة اصول الصندوق نظرا لظروف استثنائية
غير اعتيادية ،أو في ايام االجازات الرسمية ألسواق مجلس التعاون ،أو خالل أي فترة يتم فيها وقف عمليات
التداول على أوراق مالية تشكل قيمتها نسبة  %51على األقل من اجمالي أصول الصندوق.
و يجب على الصندوق اذا قام بتعليق إجراءات االسترداد أن يرسل خالل مدة ال تتجاوز نهاية عمل اليوم التالي
لتاريخ التعليق إخطار إلى الهيئة ،كما يجب عليه في نفس الوقت اإلفصاح عن ذلك.

 .13الجدول الزمني
يوضح اجلدول التالي البرنامج الزمني إلجراءات االكتتاب والتخصيص وإعادة املبالغ الفائضة باإلصدار األولي:
اإلجــراء
تاريخ بداية االكتتاب لفترة الطرح العام
تاريخ نهاية اإلكتتاب لفترة الطرح العام
تاريخ احلصول على طلبات وسجالت اإلكتتاب من
بنوك اإلكتتاب
تاريخ إخطار الهيئة العامة لسوق املال بنتائج
اإلكتتاب
تاريخ احلصول على املوافقة من الهيئة العامة
لسوق املال
تاريخ إعادة املبالغ للطلبات املرفوضة
تاريخ تأسيس الصندوق بعد احلصول على املوافقة
من الهيئة العامة لسوق املال
بداية االصدارات الالحقة واإلسترداد

التاريخ
2011-04-10
2011-05-10
2011-05-22
2011-05-25
2011-05-28
2011-05-29
2011-06-09
بعد 3اشهر من تاريخ اغالق فترة الطرح العام
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الفصل التاسع :المعلومات الهامة
األخرى
 .1اجتماع الجمعية العمومية

تعتبر اجلمعية العمومية أعلى سلطة للصندوق وتتألف من جميع حملة وحدات الصندوق .ويحق لكافة
حاملي الوحدات حضور اجلمعيات العمومية ويكون لهم صوت واحد نظير كل وحدة مملوكة .وكما ميكن
حلملة الوحدات إعطاء تفويض كتابي ألي شخص للحضور والتصويت بالنيابة عنهم .و ميكن حلامل الوحدة
أن يلغي هذا التفويض في أي وقت .كما ال يشترط في املمثل أن يكون من حملة وحدات الصندوق.
تنعقد اجلمعية العامة العادية وفقا ملا يحدده النظام األساسي للصندوق ،كما تنعقد اجلمعية العامة غير
العادية إذا اقتضت مصلحة الصندوق ذلك أو بناء على ما يوجبه قانون سوق رأس املال أو الئحته أو عندما
يطلب ذلك مستثمر أو أكثر ممن ميلكون  %10وأكثر من رأسمال الصندوق .وتضع إدارة الصندوق جدول أعمال
اجلمعية العامة ،كما يضعه مدير االستثمار اذا كانت اجلمعية مدعوة من قبله .ويجب أن يتضمن جدول
األعمال أي اقتراح يقدمه مستثمر أو أكثر ممن ميتلكون  %5على األقل من رأس املال قبل اسبوعني على األقل
من تاريخ إرسال الدعوة حلملة الوحدات حلضور اإلجتماع.
وال تكون قرارات اجلمعية العمومية العادية سارية املفعول ما لم يحضر هذا االجتماع حملة الوحدات أو
ممثلوهم الذين يشكلون على األقل  %50من الوحدات االستثمارية .كما ال تكون قرارات اجلمعيات العمومية
غير العادية سارية املفعول ما لم يحضرها حملة األسهم أو ممثلوهم الذين يشكلون على األقل  %60من
الوحدات االستثمارية.
وفي حالة عدم حتقق النصاب املطلوب ،يتم دعوة اجلمعية لالنعقاد للمرة الثانية خالل مدة ال تتجاوز شهرًا
من تاريخ انعقاد اجلمعية العمومية األولى .وتكون قرارات اجلمعية العمومية الثانية صحيحة أيا ما كان
نسبة احلضور .ويشترط لصحة انعقاد اجلمعية العامة غير العادية الثانية حضور مستثمرين ميتلكون %50
على األقل من الوحدات االستثمارية.
و يجوز للمستثمرين الذين ميتلكون  %5على األقل من الوحدات االستثمارية التقدم بطلب إلى إدارة الصندوق
إللغاء أي قرار مت اتخاذه من قبل إدارة الصندوق أو اجلمعية العامة بحسب األحوال إذا كان من شأن هذا القرار
إحلاق الضرر بالصندوق أو باملستثمرين .ويعرض الطلب على اجلهة املصدرة القرار للبت فيه.

 .2تصفية الصندوق
يجوز إلدارة الصندوق أن تقدم توصية إلى اجلمعية العامة غير العادية تقضي بحل أو تصفية الصندوق ألي
سبب من األسباب مبا في ذلك ما يلي:
•انتهاء مدة الصندوق.
•انقضاء الغرض من انشائه وفقا ملا ينص عليه النظام األساسي للصندوق ونشرة اإلصدار.
•انخفاض قيمة املوجودات الصافية إلى أقل من  500,000ريال.
•توقف الصندوق عن ممارسة أعماله دون سبب مشروع.
•انخفاض صافي قيمة األصول إلى مستوى تكون فيه املصروفات املتكبدة لكل حامل وحدات
عالية بشكل غير مبرر.
•بنا ًء على توصية من مدير االستثمار.
•بنا ًء على طلب الهيئة.
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و تصدر اجلمعية العامة قرارها بحل وتصفية الصندوق متضمنا تعيني املصفي وأتعابه وإجراءات التصفية،
وتنتهي سلطات إدارة الصندوق ومقدمي اخلدمات فور تعيني املصفي.
كما تستخدم عائدات التصفية في الوفاء بااللتزامات الواجبة الدفع على الصندوق بعد سداد املصاريف
املتعلقة باحلل أو التصفية ،ويقسم الرصيد املتبقي بني املستثمرين حسب النسبة والتناسب وفقا ملا
ميلكونه من وحدات االستثمار.

 .3الضرائب المفروضة على الصندوق وحاملي الوحدات
وفقً ا للمرسوم السلطاني ( 81/47وتعديالته) ،تعفى الصناديق االستثمارية التي انشئت بصفة حساب
استثماري مشترك وسجلت لدى الهيئة العامة لسوق املال من ضريبة الدخل .وعليه لن تقوم حكومة
سلطنة عُ مان بفرض أية رسوم ضريبية على أرباح الصندوق أو من توزيعات أرباح الصندوق أو من الناجت من
خالل بيع وحدات الصندوق .إال أنه قد يخضع حملة الوحدات للضريبة من قبل سلطات قضائية اخرى.
و استنادا إلى املرسوم السلطاني رقم  55/54واملرسوم السلطاني رقم  ،2003/56ال تقوم احلكومة بفرض أية
رسوم ضريبية على األوراق املالية املباعة واملدرجة في سوق مسقط لألوراق املالية وال تفرض أيضا أية رسوم
ضريبية على أرباح األسهم التي توزعها الشركات على مساهميها.
وينبغي على املستثمرين التأكد ،عبر مستشاريهم املاليني ،من حاالت فرض أية ضرائب عليهم مبقتضى
علما إن الضريبة وغيرها من
القوانني والسلطات التي يخضعون لها نتيجة لتملك أو بيع وحدات الصندوقً .
املسائل القانونية املذكورة ال يجب ان تعتبر استشارة قانونية أو ضريبية حلاملي وحدات الصندوق.
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الفصل العاشر :مصاريف الصندوق
يسلط هذا القسم الضوء على كافة املصاريف املتوقعة التي ميكن ان يتحملها الصندوق .ويذكر القسم
علما إن املبالغ املوضحة ادناه هي مبالغ
التالي كافة مصاريف اإلنشاء ومصاريف التشغيل املتوقعة.
ً
تقديرية ،وميكن ان تزيد املصاريف الفعلية أو ان تقل عن التقديرات الواردة ادناه.

 .1مصاريف إنشاء الصندوق
تشمل مصاريف إنشاء الصندوق على الرسوم القانونية ورسوم التسجيل والترجمة والطباعة واملراسالت
البريدية ومصاريف الدعاية واإلعالن ورسوم العروض الترويجية املتعلقة بالصندوق .وسيتم خصم مجموع
مصاريف إنشاء الصندوق واملصاريف التسويقية اإلضافية األخرى من مصاريف االصدار احملصلة .وفي حالة
جتاوز مصاريف انشاء الصندوق مصاريف االصدار احملصلة ،سيتم دفع املبالغ الزائدة من حسابات الصندوق.
املصاريف املتوقعة
رسوم الهيئة العامة لسوق املال
رسوم االستشارات القانونية
مصاريف اإلعالنات والتسويق
أتعاب بنوك اإلكتتاب
أتعاب مدير اإلصدار
تكلفة الطباعة
اجملموع

العماني)
املبلغ (بالريال ُ
2,500
3,000
55,000
40,000
20,000
45,000
165,500

 .2المصاريف التشغيلية
يتوجب على الصندوق سداد الرسوم املتعلقة مبدير االستثمار وإداري الصندوق واحلافظ األمني وعموالت
الوساطة وأية مصاريف معقولة أخرى قد تطرأ.
مدير االستثمار:
رسوم إدارة الصندوق :يحق ملدير االستثمار احلصول على رسوم إدارة تعادل نسبة  %1سنويًا من صافي
قيمة األصول احملتسبة على أساس اسبوعي في يوم التقييم ،وتدفع بصورة شهرية.
رسوم األداء:يحق ملدير االستثمار احلصول على رسوم أداء في حالة جتاوز اداء الصندوق السنوي  ،%10وال يحق
ملدير االستثمار احلصول على أية رسوم أداء في حال عدم حتقيق اداء يتجاوز تلك النسبة .وفي حال حتقيق
اداء اكثر من  ،%10يحق ملدير االستثمار احلصول على رسوم أداء تعادل  %12من األرباح التي تتجاوز .%10
وحتسب وتدفع رسوم األداء سنويًا.
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احلافظ األمني واداري الصندوق:
مت تعيني الشركة اخلليجية حلفظ األوراق املالية لتكون احلافظ األمني واداري الصندوق ،وستسند اليه خدمات
احلفظ األمني وإدارة الصندوق .وستبلغ رسوم احلافظ األمني واداري الصندوق  %0.175من إجمالي صافي قيمة
أصول الصندوق ،على ان ال تقل عن  20,000ريال عُ ماني سنويًا.
و يحق للحافظ األمني تعيني حافظ امني فرعي ،وسيتم احتساب رسوم احلافظ األمني الفرعي حلفظ اصول
الصندوق املتداولة في األسواق اخلليجية ،وسيتم دفعها من قبل الصندوق حسب القيمة احلقيقية ،ووفقا
لصافي قيمة األصول احملتفظ بها لديه حسب االتفاقيات املوقعة بني كل من احلافظ األمني الرئيسي
واحلافظ األمني الفرعي .وسيتحمل الصندوق مبلغ  25دوالرًا عن أي عملية حتويل عملة.
رسوم مدققي احلسابات:
قانونيا للصندوق .وسيفرض املدقق القانوني رسوم
مت تعيني مكتب برايس واتر هاوز كوبرز ليكون مدققً ا
ً
سنوية تقدر بحوالي  2,000ريال مقابل تقدمي خدمات التدقيق السنوي.
الرسوم واملصاريف وتكاليف التشغيل األخرى:
يتوجب على الصندوق دفع املصاريف األخرى الناجمة عن تشغيل الصندوق ،والتي قد تتضمن ما يلي:
•كافة تكاليف التعامالت مبا في ذلك التكاليف املرتبطة بالوساطة والبنوك ورسوم حتويل
العمالت.
•كافة الرسوم والنفقات احلكومية مشتملة على ضرائب أرباح األسهم ،إن وجدت.
•املصاريف املرتبطة باجتماعات مجلس إدارة الصندوق.
•مصاريف التأمني على إدارة الصندوق ،إن وجدت.
•تكاليف االقتراض ،إن وجدت.
•تكلفة نشر صافي قيمة األصول وكشوفات احلساب.
•تكاليف الطباعة والتوزيع املرتبطة باحلسابات السنوية واجتماعات حملة الوحدات.
•رسوم الهيئة العامة لسوق املال.
•أية مصاريف أخرى حسب اللوائح والقوانني املنظمة.

صندوق استثماري ذو نهاية مفتوحة
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الفصل الحادي عشر :أسماء وعناوين
هامة
إدارة الصندوق:

مصطفى بن أحمد بن سلمان
مصبح بن سيف املطيري
سعادة عبداهلل بن شعبان الفارسي
العقيد الركن اسحاق بن يعقوب بن أحمد الصوافي
عبداهلل بن حميد املعمري
طالل بن سعيد املعمري
سنديب بهات

مدير االستثمار:

الشركة املتحدة لألوراق املالية ش.م.م.
ص.ب ،2566 :الرمز البريدي112 :
سلطنة عُ مان
هاتف +968 2476 3300 :فاكس+968 24788671 :
البريد اإللكترونيclients_service@usoman.com :

مدير االصدار:

الشركة املتحدة لألوراق املالية ش.م.م.
ص.ب ،2566 .الرمز البريدي112 :
سلطنة عُ مان
هاتف +968 33002476 :فاكس+968 24788671 :
البريد اإللكترونيclients_service@usoman.com :

الحافظ األمين واداري الصندوق:

الشركة اخلليجية حلفظ األوراق املالية
ص.ب ، 1110 :الرمز البريدي114 :
سلطنة عُ مان
هاتف +968 99255250 :فاكس +968 95528133 :
البريد اإللكترونيhraja@gulfcustody.com :

مدقق الحسابات:

برايس واتر هاوس كوبرز
ص.ب ،3075 :الرمز البريدي112 :
سلطنة عُ مان
هاتف +968 91192455 :فاكس+968 44082456 :
البريد اإللكترونيasad.moqueem@om.pwc.com :
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المستشار القانوني:

مكتب رجب الكثيري ومعاونوه للمحاماة واالستشارات القانونية
ص.ب ، 3888 :الرمز البريدي112 :
سلطنة عُ مان
هاتف - +968 76402478 :فاكس+968 33872470 :
البريد اإللكترونيrajbasso@omantel.net.om :

بنوك اإلكتتاب:
البنك األهلي
ص.ب، 545 :الرمز البريدي114:
سلطنة عُ مان
هاتف+968 24577195 :
فاكس+968 24577120 :
البنك الوطني العماني
ص.ب ،751 :الرمز البريدي112 :
سلطنة عُ مان
هاتف+968 24778610 :
فاكس+968 24778993 :
بنك عُ مان العربي
ص.ب، 2010 :الرمز البريدي112 :
سلطنة عُ مان
هاتف+968 24827309 :
فاكس+968 24827367 :

صندوق استثماري ذو نهاية مفتوحة

الفصل الثاني عشر :التعهدات
اوال ً :صندوق املتحدة ألسواق اخلليج (قيدالتأسيس):
يتعهد اعضاء إدارة االستثمار مجتمعني ،ومنفردين مبا يلي:
 .1االلتزام بجميع احكام قانون سوق رأس املال واللوائح والتشريعات والتعليمات املطبقة.
موقعه من قبل:
مصطفى أحمد سلمان
(رئيس مجلس اإلدارة)

ثانيا ً :املستشار القانوني:
يؤكد املستشار القانوني املبني اسمه ادناه بأن كافة اإلجراءات املتخذة بشأن طرح الوحدات تتفق مع أحكام
القوانني والتشريعات ذات العالقة بنشاط الصندوق وقانون سوق رأس املال واللوائح والتعليمات الصادرة
مبقتضاهما ومتطلبات شروط إصدار الوحدات ومنوذج نشرة اإلصدار املعمول بها لدى الهيئة العامة لسوق
املال والنظام األساسي للشركة والقرارات املتخذة من اجلمعية العامة وجلنة املستثمرين ،وإن الصندوق قد
حصل على كافة التراخيص واملوافقات الرسمية الالزمة ملباشرة أنشطته.
موقعه من قبل:
مكتب رجب الكثيري ومعاونوه للمحاماة واالستشارات القانونية
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ثالثًا :مدير االصدار:
استنادا الى املسؤوليات املنوطة بنا مبوجب احكام املادة ( )13من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس املال
والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لسوق املال ،لقد قمنا مبراجعة كل الوثائق ذات العالقة واملواد الالزمة
العداد نشرة اإلصدار املتعلقة بطرح وحدات صندوق املتحدة ألسواق اخلليج (قيد التأسيس) لالكتتاب العام.
يتحمل اعضاء جلنة إدارة صندوق املتحدة ألسواق اخلليج (قيد التأسيس) مسؤولية صحة املعلومات الواردة
في نشرة االصدار هذه ،ويؤكدون على عدم حذف اية معلومات جوهرية منها والتي ميكن ان يؤدي حذفها الى
جعلها مضللة.
نؤكد على ما يلي:
.1
.2
.3
.4

لقد قمنا باتخاذ العناية الواجبة واملعقولة التي تضمن ان البيانات الواردة الينا من صندوق
املتحدة ألسواق اخلليج (قيد التأسيس) واملتضمنة في نشرة االصدار تتفق مع احلقائق الواردة في
الوثائق واملواد واملستندات االخرى املتعلقة بالطرح.
بحسب اطالعنا على املعلومات املتوفرة لدينا من اجلهة املصدرة لالوراق املالية ،فان اجلهة املصدرة
لالوراق املالية لم تخفي اية معلومات جوهرية ولم حتذف منها اية معلومات هامة ميكن ان يؤدي
حذفها إلى جعل النشرة مضللة.
ان نشرة االصدار والطرح املتعلق بها يتفق مع جميع قواعد وشروط االفصاح املنصوص عليها في
قانون سوق رأس املال والئحته التنفيذية ومنوذج نشرة االصدار املعمول به لدى الهيئة.
ان البيانات واملعلومات التي مت عرضها في نشرة االصدار واملقدمة باللغة العربية صحيحة وعادلة
وكافية حسب اطالعنا ملساعدة املستثمر على اتخاذ القرار املناسب حول االستثمار او عدمه في
االوراق املالية املطروحة لالكتتاب من خاللها طبقا لقواعد وشروط االفصاح.

موقعه من قبل:
مصطفى أحمد سلمان
(رئيس مجلس اإلدارة)
الشركة املمتحدة لألوارق املالية

