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 الثانيوفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية للسوق النقدي بالدينار الكويتي صنـدوق الوطنـي 
 

 النظـام األسـاسي  
 

 تمهيد
إنشنا  يئة  أونواا الماو نظةم م نشناأل اانراا   شنننب  2010لسنة   (  7) بموجب أحكام القانون رقم 

نفقًا احكام للسنوا الةقد  بالدنةار الووتت   فقد ظم إنشنا  ننةدنا الوية     المال   نالئحته التةفئذي 
كما أنه   ن  الو  نحدات االونننتثمار الم ئن أحكا وا نفذ يذا الةمام     الثان الشنننةتا  اموننن     

نتخضن  الةمام ااوناون  للصنةدنا   صنةاينذ لد  يئة  أونواا الماو  الظم قئد الصنةدنا ف  ون   
بشنن إنشا  يئة  أوواا الماو نظةم م نشاأل اانراا المال   نالئحته   2010لسة     ( 7للقانون رقم ) 

  ن الوئة     الصايرةنالقةارات نالتال مات    امالتةفئذي  نظادن ظو
 

 المـــادة األولــــى 
 يات ة التموئد السابذ جز  ال نت زأ  ن يذا الةمام ن كمً  احكا ه   

 
 المـــادة الثــانــية 

 :  ظنننانةتفنننات
 : يكون للمصطلحات التال   الماةى الم ئن قةتن ك   ةوا

 
نفقًا احكام الشنةتا  للسنوا الةقد  بالدنةار الووتت   ننةدنا الوية   

 الثان   امو     
 الصةننندنا:  

 
 اكتتاب الاام  

 يذا الةمام نأي  ظادن ت قد ظطةأ عل ه  ستق ً    

نحننننننننننندات   ينننننننننننة ننننننننننننو   
 : الصةدنا 
 الةمنننننام:  

 يئة  أوواا الماو ف  ينل  الووتت  
 بةك الووتت المةكز  نيئة  أوواا الماو   

 : أن جو  امشةاف  الوئة 
 ال وات الةقاب  : 

 – 7قطا    –ل وننننتثمار ك م   م  نعةوانه: شننننةا  شننننةك  الوية   
بةج بةك الووتت الوية    –شننننننننار  جابة المرار  نشننننننننار  الشننننننننودا   

الصننننننننننننننفناة   4950ص ب     - ندنةن  الووتنت  -  35الندنر    –ال ندنند  
 الووتت   13050

 :  الصةدنا    دنننننننة
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شخص اعترار ، يقوم بتقديم االوتشننننننننننننننننننننننننننننننننننننارات االوتثمارت  المتالق   
 المال    قاب  عمول   باانراا  

شخص اعترار   ةخننننننننننص له  ن الوئة  لمزانل  حفا أ واو الام     
نأنننننولوم بما ف  تلك ظلك المكون  انمم  االوننننتثمار ال ماع  نفقًا 

 احكام القانون نال ئح   

 : االوتثمار ستشار  
 

 :  أ ئن الحفا

شننننننخص اعترار   ةخص له بمزانل  نشنننننناأل المةاعر  نامشننننننةاف على 
 أنمم  االوتثمار ال ماع    

 : االوتثمار ةاقب  

 ؤوس   ستقل  )رخص  فةيي  أن شةك (، ظختص بالةقاب  على  
جم   الماا  ت الت ارت  نالمال   للشخص المةخص له للتنكد  ن  

الوئة  تات الصل ، نتةف    د   طابقتوا للماانئة الشةع   نقةارات  
 ظقارتةه بوذا الشنن إلى ال مع   الاا   للشخص المةخص له 

كما نةف   كتب التدقئذ الشنننننننننننةع  الخارج  ظقةتةه السنننننننننننةو  ل مع   
 حمل  نحدات الصةدنا  

 كتننب التنندقئذ الشننننننننننننننةع  
  : الخارج 

ظقوم نحدة التدقئذ الشننننننننننننةع  الداخل  بالتث ت  ن شننننننننننننةع   التط ئذ  
المختلفنننننن    الئو  نننننن   للماننننننا  ت  انتقننننننائ نننننن   حنننننناالت  على  بنننننناالي   
للصننننننةدناك للتنكد  ن التزام ظاا  ت الصننننننةدنا بالماانئة الشننننننةع    

 نقةارات الوئة  تات الصل   
 ن الشننننةكات نالموايةئن الووتتئئن  ف  الصننننةدنا  يو  الك الوحدات  

نالاةب نااجننننناننننننب   الخل     التانننننانن  ينو   لس  نغئة ن واية  
ف    امشنتةا / كتتابالمق مئن ف  ينل  الووتت الذنن ي وز لوننننننننننننننننم اال

 الصةدنا نفقًا احكام يذا الةمام    

الشننننننننننننننةع   التنننندقئذ  نحنننندة 
 الداخل : 

 
 

 كأن  نننننننالنننننننسنننننننننننننننتننثننمننة  الننم
حننننننننا نننننننن   الننننننننوحنننننننندات   أن 

 : الوحدات

الشننننننننننخص الذ  ياةأ أن ن    أنراقًا  ال   لصننننننننننال   صنننننننننندريا أن 
أنراا  ال    ن المصننننننندر أن حل فه ب ةأ حل فه، أن يحصننننننن  على  

 إعاية ظسوتذ أن إيارة عمل   اندار اانراا المال    

 :  )ال   (   امكتتابنكئننن   

 الدنةار الووتت   
يو نننننننةدنا يكون يدفه ااونننننناونننننن  االوننننننتثمار بنينات الةقد بحئ   
يكون  ةخفض المخناية نعنال  السننننننننننننننئولن ، ن منا يكفن  للصننننننننننننننةندنا 

 بنعماله المةصوص علئوا ف  الةمام ااواو   االوتمةار  
 ا يقابلوا ف  المصنننننارف أن  أينات اونننننتثمار قصنننننئةة ااج  كالويائ   

امونننن    ، نالصننننكو  الحكو    نالصننننكو  الصننننايرة عن ال ةو  أن 

 عمل  الصةدنا: 
 

 نةدنا أوواا الةقد: 
 
 

 أينات الةقد: 



3 
 

الشننننننننننننننةكنات وننننننننننننننوا  كناننت بنالندنةنار الووتت  أن عملن  أجة  ن  أخة   
إعاية الشننننننننننةا  أن أ  أينات نقد نشننننننننننوايات امندا  ال ةو   ناظفاع ات  

الوئةننن  ن منننا ال نتانننارأ    أحكنننام الشننننننننننننننةتاننن    أخة  ظوافذ علئونننا 
   االو    

الشنننخص الط  ا  المسننن   لد  الوئة  ف  وننن    ةاق   الحسنننابات  
ضنننننو   الذ  ن د  الةأ  الفة  المحاند نالمسنننننتق  حوو  د  عدال  نن 

القوائم المال   للشننننةك  المادة نفقًا لماانئة المحاوننننر  الدنل   الماتمدة  
 لد  الوئة   

أن  ةاقب    ةاقب الحسابات
 : الحسابات الخارج 

  غئة   نحدات االوتثمار الت  نتوون  ةوا الصةدنا ني  نرق   ال   
قابل  للت زئ  ظمث  حص  ف  أنوو الصةدنا نظخوو حا لوا  راشةة  

 كا   الحقوا الةاشة  عةوا 
بئةوم   يختارنا  ن  أن  علئوم  ظائن  الواحدة  الوحدة  ظادي  الوو  نإتا 

 شخصًا ناحدًا يمثلوم ظ اه الصةدنا 
 نت وز ل ئة الووتتئئن االكتتاب ف  نحدات االوتثمار أن ظملووا  

 ر:  نحدات االوتثما

ف   وجويات الصننةدنا  ظقوتم  على   اً يو السنناة الذ  نتم ظحدنده بةا 
نل ةأ على عدي نحدات االوننننننننتثمار     قسننننننننو اً   الماة التقوتم  نوم  

نإوننننتةياي نحدات الصننننةدنا فةن الق م  الصننننا       امشننننتةا / امكتتاب
   نقاأل عشةت     بستللوحدة ووف ظحتسب  

 : ناف  ع م  الوحدة

وننننننننتثمارات الصننننننننةدنا ف  نواي  الفتةة المال    قو   يرقًا  إي  ع م   
احكام نمام الصننننننننةدنا ااونننننننناونننننننن   ضننننننننافًا إلئوا بةوي الموجويات  
ااخة   ن نقنندينن  نأرنننننننننننننننندة  نندنةنن  نأخة   طةنحننًا  ةوننا التزا ننات  
الصننننننننننننننةنندنا ق نن  ال ئة ف  تات التننارتا )ينن ااخننذ ف  امعترننار  

 يم  الصةدنا إن نجدت(   التوزتاات الةقدي  المقتةح  على  سا

 : الق م  الصا    للصةدنا 

الث ث  أشنننننننوة اانلى  ن ظارتا إنننننننندار التةخ ص مونننننننتوماو الحد 
نتمكن ظمدنديا    ااينى لةأس  او الصنننةدنا نإنننندار نحدات الملو  

 لمدة  ماثل   

 : امكتتاب الم دئ 

امكتتنناب  إنتوننا  فتةة   ن كنن  أونننننننننننننن و   ئ ي  بانند    الث ثننا يو نوم  
    الم دئ 

 : التقوتمنننو 

آخة نوم لق وو يلرات االشنننننننتةا  ناالونننننننتةياي حتى نواي  ينام الام   
ثةئن الذ  يسن ذ نوم التقوتم بالةسنر  للطلرات الت   الةونم   ن نوم اال

 نوم التاا  : 
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ظقدم  ن خ و نسنننننننننا  ايي   ط وع  نحتى السننننننننناع  الثان    ن باد 
ثةئن النذ  يسنننننننننننننن ذ نوم التقوتم بنالةسننننننننننننننرن  لطلرنات  الموة  ن نوم اال

االشننننننننننننتةا  ناالوننننننننننننتةياي ف  الصننننننننننننةدنا الت  نتم ظقديموا  ن خ و  
 الخد ات االلوتةنن   المقد    ن  دنة الصةدنا   

بشننن إنشنا  يئة  أونواا الماو نظةم م    2010( لسنة   7) القانون رقم 
    حق  عل ه، نالنظادن ظه  نشاأل اانراا المال  

 
 
 
 

 القاننننننننون:  

بشننن إنشنا  يئة     2010( لسنة  7)   قانون رقملل  ي  ال ئح  التةفئذي 
نالتادن ت  نظادن ظه    أوننننننننننننواا الماو نظةم م نشنننننننننننناأل اانراا المال  

 ال حق  علئوا   

أن    ال ئحنننننننننننننننننننننننننننننننن  التةفئذي 
 :  ال ئح 

ي  اايام الت  ظوون فئوا ال ةو   فتوح  لممارونننننننن  أنشننننننننطتوا بدنل  
الثالث  نالةصننننننن   الووتت اعترارًا  ن السننننننناع  الثا ة  ننننننننراحًا نحتى  

   عصةاً 

 ننننوم عمنن : 

∑)المتووط المةج  ل وتحقاا =   xiai 
n
i=1 ) 

 حئ  أن: 
x  نسر  االوتثمار = 
a  )دة االوتحقاا )باايام  = 
n اوتثمارات الصةدنا ف  أينات الةقد= إجمال  عدي 

الننننمننننةجنننن   الننننمننننتننننووننننننننننننننننننط 
 ل وتحقاا: 

 جمع   حمل  نحدات االوتثمار للصةدنا  
 بورن  اانراا المال   ف  ينل  الووتت  

 جمع   حمل  الوحدات:  
  ال ورن : 
  

 المـــــــادة الثالثــــة 
 سم الصندوق: إ

ــوق النقدي بالدينار الكويتي  " وننننمإيذا الصننننةدنا   ىيطلذ عل ــندوق الوطني للسـ وفقًا ألحكام  صـ
    "الثاني الشريعة اإلسالمية  

 
 الرابعة المـــــــادة  

 مدة الصندوق: 
ني   صننةاينذ لد  الوئة   القئده ف  ونن    ظ دأ اعترارًا  ن ظارتا    وننة عشننة  خمسنن   دة الصننةدنا  

رأس  ناو  %  ن  50قنابلن  للت ندنند لمندي أخة   مناثلن  باند الحصننننننننننننننوو على  وافقن   نا نزتند على  
     نجو  االشةاف  الصةدنا 
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 الخامسة  المـــــــادة  

 الهدف من إنشاء الصندوق: 
  باموتثمار ف  ااينات المال   قصئةة ن تووط  ااج    نودف الصةدنا إلى ظحقئذ عوائد ظةافس

بحئ  ظوون  ةخفضننننننن   الت  ظتوافذ    أحكام الشنننننننةتا  اموننننننن     نالمتاح  ف  السنننننننوا المال ،  
 ث  ااينات الت  ظةشنننننننن عن عمل ات المةابح  )ال نتةظب الدخوو ف  المخاية نعال   السنننننننئول  ،  

(  نت وز للصننةدنا اموننتثمار ف  نننةاينذ  غئة  راشننةأن    يذا الةشنناأل  ظقديم أ  ظموت   راشننة
 ن ما الاوننننتثمارت  اخة  لوا نفس اايداف اموننننتثمارت  للصننننةدنا نالمطابق  للشننننةتا  امونننن      

نتتائن أن   (  ن يذا الةمام  24نتاارأ    أوننننالئب نونننن اوننننات االوننننتثمار المحدية ف  الماية ) 
يقةره  كتب  نا    أحكام الشةتا  امو     نفقًا لما  ظتوافذ ك  ااينات الت  يستثمة فئوا الصةد

  نوننن سننناى الصنننةدنا لزتاية نننناف  ع م  أننننوله ف  الوقت  للصنننةدنا الخارج   التدقئذ الشنننةع   
الذ  يحقذ   ه  ادو عال   ن السننننننننننننننئول  باالوننننننننننننننتثمار ف  أينات عال   ال وية  نااينات الت   

تملك الصنةدنا الحذ باالونتثمار ف  اينات  قو    يسنتثمة بوا الصنةدنا  قو   بالدنةار الووتت  ن 
 بام ت أخة     

 
 

   السادسة  المـــــــادة  
 :  هرأس مالالصندوق و   وشكل  نوع
تن رأس  او  ت ئة نزتد رأس  اله بةننننننندار نحدات   فتو   أوننننننواا الةقد  نننننننةدنا الصننننننةدنا  إن 

  ،المحدية ف  نما ه ااونننناونننن  اوننننتثمارت  جدندة أن نةخفض باوننننتةياي باض نحداظه خ و الفتةة  
نعلى  دنة  خمسننننمائ   لئون ينةار كوتت    ن نيه بئن خمسنننن    نئن ينةار كوتت  ن ل ار  نظ لغ حد

أن يخطة الوئة  خ و   -ف  حال  انخفاأ رأس  او الصنننننننةدنا عن الحد ااينى   -الصنننننننةدنا  
 -ف  ك  حال    -رًا  خمسننننن  أيام عم   ن ظارتا انخفاأ رأس الماو، نللوئة  اظخات  ا ظةاه  ةاوننننن

 بما يحقذ  صلح  حمل  الوحدات  
يكون للصنننةدنا شنننخصننن   اعترارت  نت    ال    سنننتقل  عن حمل  الوحدات أن ال و  القائم  على 

 إيارظه، نتكتسب الصةدنا شخصئته االعترارت   ن نقت قئده ف  و   الصةاينذ لد  الوئة   
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 السابعة المـــــادة  
 االستثمار: وحدات عدد  

نعدييا  ن خمسننننن  ناحد فقط ينةار كوتت     ظ لغصنننننةدنا  ال  ونننننتثمارإوحدات  إن الق م  امونننننم   ل
نتقسنم رأونماو الصنةدنا إلى نحدات  تسنانت   ،  نحدة اونتثمارخمسنمائ   لئون  ن  ل ار    نئن إلى  

نتتم    ع م   شنناركتوم ف  رأس الماو  ف  الصننةدنا على  حمل  الوحدات  الق م  نظقتصننة  سننؤنل    
الصنا       ق م النونوف نتم امع ن عن فئوا    أن االشنتةا   عةد االكتتابنقدًا  ظسندند ع م  الوحدات  

 ةاقب  الذ  يقوم به  التقوتم  على   ا بةا ً  ن ق    دنة الصننةدن أونن وع   بشننك    انننوو الصننةدنا 
   ( ال   االكتتاب ) نووف نتم على الموق  املوتةنن  لمدنة الصةدنا ننكئ     ، االوتثمار

 
 
 الثامنةالمـــادة 

 : اإلشتراك/ كتتابالحد األدنى واألعلى لال 
،  كوتت (ينةار    أل ينةار كوتت  )    1,000ف  الصننننننننةدنا بنق   ن  االشننننننننتةا / كتتابال ي وز اال

كمنننا أننننه ال ي وز أن نتاننند  عننندي الوحننندات  ينةنننار كوتت ) ينةنننار كوتت     1ن مضنننننننننننننننناعفنننات    ،)
% )خمسنننننننننننئن ف  المائ (  ن رأس  او  50بوا  ن ق    سنننننننننننتثمة ناحد عن   المشنننننننننننتة / كتتبالم

 الصةدنا   
 

 التاسعةالمـادة 
 في الصندوق:  االشتراك/ كتتاباال 

 كان نوعوا     ف  الصةدنا بحصص عئة   أياً   االشتةا / كتتابال ي وز اال (1)
اشتةا  نقد   إكتتاب/ عدم ق وو أ     ( ال   االكتتاب ) ي ب على  دنة الصةدنا ننكئ    (2)

   ف  الصةدنا 
ف  الصنننننننننننةدنا  فتو  للموايةئن الووتتئئن ن واية  ينو   لس   االشنننننننننننتةا / كتتاباال (3)

التاانن الخل    نالاةب نااجانب نغئة المق مئن نالشةكات نالمؤوسات الووتتئنننننننننننننننننننننن   
 نالخل     نااجة    ياخ  نخارج ينل  الووتت   

ي ب على  دنة الصنةدنا إونتوماو الحد ااينى لةأس  او الصنةدنا نإنندار نحدات   (4)
الملو   خ و ث ث  أشننننننننننوة  ن ظارتا إننننننننننندار التةخ ص، نإتا انتوت يذه الفتةة ينن 
ظ ط   الحد ااينى جاز لمدنة الصنةدنا أن يطلب  ن الوئة   ول   ماثل ، نللوئة  أن 

 ظدرس الطلب نظ ت   ه خ و عشةة أيام عم   
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الننننذنن يحننننديي (5) )ال   (  عن يةتذ نك   االكتتنننناب  م  نننندنة  نتم االكتتنننناب/االشننننننننننننننتةا  
الصنةدنا لوذا ال ةأ بحئ  يسنلم المكتتب/المشنتة  إلى نكئ  االكتتاب )ال   ( يلب  
االشنننننننتةا  الماد لذلك  ةفقًا به المسنننننننتةدات المطلو   نع م  الوحدات كما ي وز أن نتم  
االكتتاب/االشننننننننننتةا  أن االوننننننننننتةياي عن يةتذ الخد ات االلوتةنن   المتاح   ن  دنة  

ظا ة  نموتج اوتةياي/ اكتتاب/ اشتةا  نتقوم  دنة الصةدنا    الصةدنا ينن حاج  إلى
بق وو الطلرات بةاً  على تلك  نف  حال  االشنننننتةا  ف  الصنننننةدنا  ن خ و الخد ات  
االلوتةنن   المقد    ن  دنة الصنننةدنا، يقوم  دنة الصنننةدنا بت م   أ واو االشنننتةا   

الوحدات أي  روننننوم  ف  حسنننناب خاص  سننننتق  باوننننم الصننننةدنا على أال نتحم  حمل 
إضننننا    نت    لفت  تلك الحسنننناب  نظسننننلم يذه اا واو إلى أ ئن الحفا باد اوننننتوماو  

 إجةا ات إنشا  الصةدنا  
يسنتلم المكتت ون/المشنتةكون  ن نكئ  االكتتاب )ال   ( أن  دنة الصنةدنا إشناار ظنكئد   (6)

دات  نتضننننننننمن اوننننننننم المكتتب نجةسننننننننئتننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننه نعةوانه نظارتا االكتتاب نعدي الوح
المكتتننب/المشننننننننننننننتة  بوننا نع متوننا ن  مو    لغ االكتتنناب نالةنننننننننننننننئنند امجمننال  بانند 
االكتتاب  ظةونننن  إشنننناارات التنكئد إلى المكتت ئن/ المشننننتةكئن بواوننننط  ال ةتد أن ال ةتد  
االلوتةنن  أن أي  نوئل   ن نوائ  االظصاو الحدنث  على عةانتةوم المحدية ف  يلب  

ط  ظحمئ  ظلك التقارتة إلى التط  قات االلوتةنن   المتوفةة  االكتتاب/االشننننتةا  أن بواونننن
لد   دنة الصنننننننةدنا أن نكئ  االكتتاب )ال   ( أن أي  نونننننننائ  الوتةنن   أخة   تاح   
لد  نكئ  االكتتاب )ال   ( أن  دنة الصننةدنا أن إلى  سننؤنو حسنناب حا   الوحدات  

 لد  ال ةك بةا  على يلب حا   الوحدات   
  250،000ف  نحدات الصننننةدنا عن   لغ     دنة الصننننةدنا    شننننارك    ي ب أن ال ظق (7)

أن يسنننننننننتةييا يواو  دة إيارظه   الوحداتظلك  نال ي وز ان نتصنننننننننةف ف    ينةار كوتت ، 
%  ن رأس  او  75 لغ  نكما أن الحد ااقصننننى لمشننننارك   دنة الصننننةدنا   ، للصننننةدنا 
   الصةدنا  

ن كتب التدقئذ   الخارج   ن ةاقب الحسنننننابات  االونننننتثمارن ةاقب    الحفاال ي وز ا ئن  (8)
 الخننناص بوحدات الصةنندنا    أن يشتة  لحسننابهالخارج   الشةع   
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أن نث ق  السنفة  ن/ ي  الرطاق  المدن      المشنتةكئن/ إن المسنتةدات المطلو    ن المكتت ئن (9)
فقط  لألشخاص الط  ائئن، نالتةخ ص الصاير  ن نزارة الت ارة نالصةاع  للمؤوسات  
الفةيي  نالرطاق  المدن   لصنننننننناحب المؤوننننننننسنننننننن ، نالتةخ ص الصنننننننناير  ن نزارة الت ارة  
نالصنننننننننننةاع  بالةسنننننننننننر  لواف  الشنننننننننننةكات، نكذلك اانراا الث وظ   الماتمدة  ن ال وات  

ةسر  للمؤوسات نالشةكات غئة المق م ، نتلك بما نتفذ نظال مات  المختص  بالدنل  بال
اا واو نظموت  امرياب  غسنننننن   نقوانئن ينل  الووتت بشنننننننن   الصننننننايرة ال وات الةقاب  

نقةارات الشننةع   الدنل   الصننايرة ف  يذا الشنننن، نأي  قةارات نظال مات الحق  ظصنندر  
 اا واو نظموت  امرياب  غس  بشنن  

يلرات االشنتةا  ف  أ   نوم ظاا   حتى نواي  ينام الام  الةونم   ن نوم    ي وز ظقديم (10)
ثةئن الذ  يسننننننننننن ذ نوم التقوتم بالةسنننننننننننر  للطلرات الت  ظقدم  ن خ و نسنننننننننننا  ايي   ام

ثةئن الذ  يسنننننن ذ نوم التقوتم   ط وع  نحتى السنننننناع  الثان    ن باد الموة  ن نوم ام
موا  ن خ و الخد ات االلوتةنن   المقد    ن بالةسننر  لطلرات االشننتةا  الت  نتم ظقدي

 دنة الصننننننةدنا  نيلرات االشننننننتةا  الت  نتم ظقديموا باد يذه المواعئد نتم ظةفئذيا ف  
 نوم التقوتم التال    

ق وو ظال منننات   (11) )ال   (  ي وز بتفوتض خط  لمننندنة الصننننننننننننننةننندنا أن نكئننن  االكتتننناب 
ن عن يةتذ الفاكس أن ال ةتد  االشنننننننتةا  ناالونننننننتةياي عن يةتذ الواظ  )اارضننننننن ( أ

 االلوتةنن   
إتا لم يسنتوف الشنةنأل كا ل ب بحسنب  ا    إشنتةا ي وز لمدنة الصنةدنا رفض أ   يلب   (12)

يطلره  دنة الصنةدنا  ن  سنتةدات أن  الو ات نةايا  دنة الصنةدنا ضنةنرت  مظمام  
ا      إشنتةا ف  الصنةدنا  كما ي وز لمدنة الصنةدنا رفض يلب    االشنتةا / امكتتاب

   دنة الصنننةدنا أن  ث  يذا  نوننن ب آخة، على وننن ئ  المثاو ال الحصنننة، اتا  ا ارظ
 ن شنننننننننننننننننه ظقوتض قندرة  ندنة الصننننننننننننننةندنا على ظحقئذ أيندافنه   االشننننننننننننننتةا / مكتتنابا

 أن التنثئة على السئول  ال ز   للوفا  بالتزا ات الصةدنا       االوتثمارت 
أن عدم ق وو يلب    االشننننننننننتةا / ف  حاو عدم إوننننننننننت فا   سننننننننننتةدات نشننننننننننةنأل امكتتاب (13)

المرالغ    االشنننتةا / مكتتاب ن ق    دنة الصنننةدنا، ونننوف ظةي للةاغ ئن ف  ا  االشنننتةا 
 ن اد خصم أي  عموالت  صة   ، إن نجدت     عوائدالت  يفاويا  ن ينن أي   
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أن  ندنة    ( ال   االكتتناب ) نكئن   باند ظقنديمنه إلى    االشننننننننننننننتةا ال ي وز وننننننننننننننحنب يلنب   (14)
 الصةدنا  

يمثلوم  ان ظادي  الوو الوحدة الواحدة ظائن علئوم ان يختارنا  ن بئةوم شننننننخصننننننًا ناحدًا  (15)
 ظ اه الصةدنا  

وئتم ظحوت  المرالغ الزائدة  ن أ واو االشتةا  إلى حساب المشتة  ال ةو  على أن نتم   (16)
التحوت  بامل  الصنننننةدنا بالةسنننننر  للمشنننننتةكئن الذنن لدنوم حسنننننابات لد  بةك الووتت  
الوية  ن الدنةار الووتت  بالةسنر  للمشنتةكئن الذنن لدنوم حسنابات لد  بةو  غئة بةك  

ووتت الوية  بةاً  على واة الصةف لد  بةك الووتت الوية  كما ف  نوم التحوت   ال
إن   –نتتحم  المشنننننننننننتة  أي  نفقات أن  صنننننننننننارتت  صنننننننننننة    ظتالذ بتلك التحوت ت  

 نجدت  

 العاشرة  المادة
 التخصيص: 

 ظستراد ق   التخص ص حص   دنة الصةدنا  ن رأس الماو المكتتب به   (1)
د إال الطلب الذ  نتضننمن أك ة عدي مالمتوةرة لةفس المكتتب، نال ياتظسننتراد الطلرات   (2)

    ن نحدات االوتثمار
 ن ظارتا  أيام عم   خمسننننن   نتم ظخصننننن ص نحدات االونننننتثمار على المشنننننتةكئن خ و   (3)

   على أن نتم  التخص ص على أواس أر   نقاأل عشةت   كتتاباالفتةة    إنتوا 
عن رأس  ناو الصننننننننننننننةندنا، نتم ظوزت  الوحندات على    كتتنابف  حنالن  ظ نانز ح م اال (4)

   على جم   المكتت ئن  كتتاببه باد ظوزت  الحد ااينى ل   إكتتببةسر   ا    كتت ئنالم
خ و  له  ن الوحدات    المرالغ الزائدة عن ع م   ا نتم ظخصنننننننننننن صننننننننننننه  كتتبةي إلى المظ (5)

   فوائدنتوا  إجةا ات التخص ص نال يستحذ عةوا أي   إ ن ظارتا    عم   خمس  أيام
     بادي الوحدات المخصص  له  إشاار ظنكئد   كتتبيسلم  دنة الصةدنا ك    (6)

 
 الحادية عشر  المــادة

يحكم الةمام ااواو  لصةدنا االوتثمار الا ق  بئن  دنة الصةدنا نحمل  الوحدات نت ب على  
على   إبدا   وافقتوم  الوحدات  علىحمل   بالتوع    نتلك  للصةدنا،  ااواو   يلب    الةمام 
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لصةدنا  كتو ًا بالل   الاة    نأن نتم ظوفئةه  ل  نت ب أن يكون الةمام ااواو   االكتتاب/االشتةا  
 ينن  قاب  عةد يلره 

 
 الثانية عشر  المــادة

 : حملة الوحداتسجل  
المالو ات اآلظ   ف  و   حمل   حفا  إعداي و   بحمل  الوحدات ن أ ئن الحفا  على   (1)

 الوحدات عن ك  حا   نحدات:
 أ  إومه نعةوانه نرقم يوتته، أن رقم و له الت ار  نجةسئته 

 ب عدي الوحدات الت  يملووا 
 ظارتا ظس ئله ف  الس    ج  

يحفا ونننننننن   حمل  نحدات الصننننننننةدنا لد  أ ئن حفا، نتلك نفقًا لألحكام الوارية ف   (2)
)بورنننات اانراا المال   ننكاالت المقاننن (  ن ال ئح ، نظدف  أظااب  الوتاب الةاب   

 ال و  الت  ظحتفا بالس    ن أ واو الصةدنا  
نتكون لمالو  الوحدات نلو  ت   صنننننننننلح  حذ أ ئن الحفا  يحفا يذا السننننننننن   لد   (3)

 االي   عل ه  
نالوحدات الت  ظم على أ ئن الحفا االحتفاظ ب  ان نوضنننننننن  رنننننننننئد الوحدات المترق     (4)

إنننداريا أن اوننتةياييا أن اوننتحداثوا أن إل اتيا، نظزنتد  ةاقب االوننتثمار بةسننخ   ن 
 ال  ان  

 
 الثالثة عشر  المـــــــادة  

 سياسة توزيع األرباح : 
  لما نةاه  ةاوننراً   ي وز لمدنة الصننةدنا باد إننندار ال  انات المال   نصنن  السننةوت  نالسننةوت  ننفقاً 

ن القدر الذ  يحديه بحئ  ي ة  ظوزتاه   لصنننننننننننال  الصنننننننننننةدنا ن الو  الوحدات، أن نوز  أر احاً 
الموق    ف  نع مته نتالن عن التوزت  ن وعدهكاائد على نحدات االوتثمار على  الو  الوحدات،  

ظوزت  يذا ال ز     الصننننننةدنا   نت وز لمدنة  ،   لوتةنن  لمدنة الصننننننةدنا ننكئ  االكتتاب )ال   ( ام
 ن عائد االونننتثمار بشنننك  نقد  أن عئة ، أن عن يةتذ ظوزت  نحدات   ان   ف  الصنننةدنا أن  

على أن يكون التوزت  خ و  دة أقصنننننننايا ث م شنننننننوور  ن ظارتا امع ن نتلك  بالطةتقتئن  ااً 
زت  أي  عوائد بالوا    عدم ظو   الصنننةدنا   باد أخذ  وافق  جو  امشنننةاف،    الالم بننه يحذ لمدنة

 أن أ  جز   ةوا، ب  إعاية اوتثمار يذه الاوائد ف  فةص اوتثمارت  ظتوافذ    و او  الصةدنا     
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 عشر الرابعة  المـــــــادة  
 طريقة احتساب القيمة الصافية لألصول: 

ن ما ال نت انز  دة نوم باد الموعد    ظاا  ي ب ظقوتم أنننننننننننننوو الصننننننننننننةدنا ف  ك  نوم  (1)
الق م  الصننننا       ، نظةشننننةناموننننتةياياالشننننتةا   الةوائ  لتقديم الطلرات الخاننننن  بامل ات  

   ( ال   االكتتناب ) ننكئن     الصننننننننننننننةندنا الموق  املوتةنن  لمندنة   ن خ و    لألنننننننننننننننوو
 اً نحدة، نفقاالوننتثمار لوحدات االوننتثمار الق م  الصننا    لألنننوو لو      ةاقب  نتحتسننب

 ، نتلك على الةحو التال : الماتمدة  ن الوئة الدنل        المحاونننننن   ماانئةللللضننننننوابط أن 
  مو  أنننننننوو الصننننننةدنا ناقصننننننًا   مو  الخصننننننو ات، نتقسننننننم الةاظ  على كا   عدي  

    التقوتم  الوحدات المترق   ف  الصةدنا ف  نو 
 

بالتولف  اانل   نالمتمثل  ف  ونناة    أينات الةقدظقوتم  نلتحدند ع م  أنننوو الصننةدنا، نتم   (2)
  بةضننناف  الورق  المال   ف  نوم الشنننةا  بامضننناف  إلى الاائد المتةاكم أن الة   باد ظادنلوا  

ع نة أن خصنم امنندار ناقص المسندي  ن رأس الماو نالاائد نناقص أ   إنخفاأ ف  
امونتثمارات ف  ننةاينذ امونتثمار ااخة  بالةجو  إلى وناة الشنةا   ظقوتم  الق م   نتتم  

ال إالماة  ف  حاو ظمت المتاجةة ف  يذه الصننننةاينذ ف  وننننوا نشننننط ، ن التقوتم  ف  نوم  
ن ع م  ظلك اموننننننتثمارات نتم ظحدنديا بالةجو  إلى الق م  الصننننننا    لألنننننننوو كما نتم ةف

اموننننتثمارات المقو   بامل  أخة   ظقوتم  إع نوا  ن ق    دنة نننننةدنا اموننننتثمار  نتتم  
على وننننناة الصنننننةف المحدي    حوتلوا إلى الدنةار الووتت  بةا اً غئة الدنةار الووتت  عةد ظ

الماة   ن  مننا يخص التقوتم  مةكز  الننذ  يكون  الةننًا ف  نوم   ن ق نن  بةننك الووتننت ال
، على أن نوافذ علئوا التقوتم  اانوا  ااخة   ن ااننوو، يحدي  دنة الصنةدنا يةتق  

نتتم ظحوت  ع م  كاف  ااننننوو نالخصنننوم المقو    بامل  غئة الدنةار      ةاقب االونننتثمار
ونننننناة نننننننةف ف  ااونننننن و   توفة عةد   الووتت  إلى الدنةار الووتت ، نتلك حسننننننب آخة

 امغ ا   
 

قتطا  ك  الدنون نالخصننننوم المسننننتحق   ن   مو  ع م  أنننننوو الصننننةدنا، بما  إنوننننئتم   (3)
 فئوا: 
الصةدنا   صارتت اميارة نغئةيا  ن الةووم نالمصةنفات الت  اوتحقت لمدنة  -أ

ي باد    نلم ُظسد 
نالخد ات  لتدقئذ ال  انات المال    أ  ُ خصنننننننننننننص لةونننننننننننننوم الصنننننننننننننةدنا المقدرة   -ب

   القانون  
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 نرووم الوواي     الحفا صارتت نأجور أ ئن  -ت
 كاف  التوال ت المتالق  بن  يعو  قضائ   ظخص الصةدنا   -م
   أظااب  ةاقب اموتثمار -ج
   الخارج    كتب التدقئذ الشةع   أظااب - 

 
الصةدنا بشك  غئة نح   أن الخطن ف  حساب واة  ف  حاو ظقوتم أن   ن أنوو   (4)

أ المضنننننننننننةنر  ن يذا الخطن    الوحدة، ي ب على  ن ظسننننننننننن ب ف  تلك بخطةه أن ياو 
نت ب على  دنة الصننننننننةدنا أن نةفذ    ال  انات المال   المةحل   المةاجا  أن ال  انات  

ت  ظمت خ و ظلك المال   السننننننننننننةوت  المدقق  ظقةتةًا ن ئن ك  أخطا  التقوتم نالتسننننننننننننائة ال
 الفتةة  

 عشر   الخامسة المـــــــادة
 واالستــرداد:  اإلشتراك/ كتتابواال التقويم 

يحذ لحمل  الوحدات اونتةياي نحداظوم، كما يحذ آلخةتن االكتتاب/االشنتةا  ف  الصنةدنا،   (1)
 ن خ و ظقنديموم يلرنًا نننننننننننننننح حنًا بنذلنك إلى نكئن  االكتتناب )ال   ( كمنا ي وز ظقنديم يلنب  
االشتةا  ف  الصةدنا أن اوتةياي ع م  الوحدات المستثمةة عن يةتذ الخد ات االلوتةنن    
المقد    ن  دنة الصننننننةدنا ينن حاج  إلى ظا ة  نموتج اكتتاب/اشننننننتةا /اوننننننتةياي، نتلك  

ثةئن الذ  يس ذ نوم التقوتم بالةسر  للطلرات الت   حتى نواي  ينام الام  الةوم   ن نوم اال
ثةئن  و نسننننننننا  ايي   ط وع  نحتى السنننننننناع  الثان    ن باد الموة  ن نوم االظقدم  ن خ 

الذ  يسنن ذ نوم التقوتم بالةسننر  لطلرات االشننتةا  ناالوننتةياي ف  الصننةدنا الت  نتم ظقديموا  
  ن خ و الخد ات االلوتةنن   المقد    ن  دنة الصةدنا  

ياي بسننناة التقوتم التال  لطلب  ي ب على  دنة الصنننةدنا ظةفئذ يلرات االشنننتةا  أن االونننتة  (2)
االشننتةا  أن االوننتةياي  نت وز أن ظشننم  أونناار االشننتةا  أن االوننتةياي أي  عموالت أخة   

 بشةأل أن يكون  ةصونًا علئوا ف  الةمام ااواو  للصةدنا  
على  دنة الصنننننننةدنا أن ندف  لحا   الوحدات ع م  االونننننننتةياي المةاونننننننر  خ و أر ا  أيام   (3)

على أن نتحم  حمل  الوحدات     الوحدة ظحدند ونننننننننننناة  ه  ظم   الذ لئوم التقوتم  عم  التال    
الذنن لدنوم حسننابات لد  بةو  غئة بةك الووتت الوية  أي  نفقات أن  صننارتت  صننة     

 تحوت  ع م  االوتةياي إلى حساباظوم ظلك  ظتالذ ب –إن نجدت    –
بالصننةدنا نفقًا لوذه الماية بكاف  الضننوابط نالشننةنأل نااحكام الت     المشننتة / كتتبنتقئد الم (4)

 1  الم ندئ ، كمنا ي نب أال ظقن  ع من  االوننننننننننننننتةياي عن  كتتنابف  حنالن  اال  كتتنبنتقئند بونا الم
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انخفضت ع م  الوحنندات المترقئنن  لحننا    ينةار كوتت ، نلن يسم  باالوتةياي ال زئ  إتا  ا 
   ينةار كوتت 1,000  إلى  ا ينن  يالوحندات عقب االوتنةيا

أن  وعد التال   التاا    يلب إوننننننننننننتةياي حتى نوم  أ   ي وز لمدنة الصننننننننننننةدنا ظنجئ  ظل      (5)
الحالتئن  ، نتلك ف  أ   ن  نفقًا لما نةص عل ه الةمام االوناون  للصنةدنا االونتةياي التال   

 اآلظئتئن: 
 

يلرات االوننننننننتةياي لحمل  الوحدات نالمطلوب ظل ئتوا ف  أ  إتا بلغ اجمال  نسننننننننر  جم    
،  ة  ن ننناف  ع م  أنننوو الصننةدنا ثأن أك  %10أن  وعد االوننتةياي    ظاا  أ  نوم  

نتلك بشننننننننننةأل أن نلتزم المدنة ف  يذه الحال  بتل    يلرات االوننننننننننتةياي الت  ظق  عن 
 م  أننننننوو الصنننننةدنا، نعلى أن ظؤخذ جم   يلرات االونننننتةياي ع%  ن نننننناف   10

باالعترار على أوناس الةسنر  نالتةاونب، نتتم ظنجئ  الةسنر   ن يلرات االونتةياي الت   
أن    التال التاا    %  ن ننناف  ع م  أنننوو الصننةدنا حتى نوم  10زايت عن نسننر   
   االوتةياي القايم

الت  نتم فئوا التاا    ال ورننننن  أن ااوننننواا المال   المةمم   التدانو ف  نق  ب  اتا ظم  
ظدانو أنراا نق  ف  اانراا المال   أن اانننننوو ااخة  الت  يملووا الصننننةدنا، أن  

  ال   ظمث  ع م   ؤثةة ف  أنوله  
نوُتق   يلرات االشتةا  أن االوتةياي عن يةتذ ظا ة  الةماتج المتوفةة لد  نكئ  االكتتاب   (6)

( لوذا ال ةأ أن  ن خ و الخد ات االلوتةنن   المقد    ن  دنة الصننننننننننننننةدنا ينن )ال   
الحاج  إلى ظا ة  نموتج اشنتةا  أن اونتةياي  نتتم اونتةياي الوحدات بحسنب الق م  الصنا     

 لألنوو، كما نتم احتسابوا ف  نوم التقوتم ت  الصل   
 ال ظوجد أ  رووم اوتةياي   (7)
نوم التاا   ف  حال   دنا لمدة ال ظت انز نو   عم   ن ي وز ظنخئة ظقوتم أنننننننوو الصننننننة (8)

على أن يقدم  دنة الصننننننننةدنا للوئة     عدم إ كان   ظقوتم جز  ك ئة  ن أنننننننننوو الصننننننننةدنا 
    أوراب ن  ةرات يذا التنخئة

أنننننوو الصننننةدنا ف  نوم الام   ظقوتم  ف  عطل  روننننم  ، نتم التقوتم  إتا نننننايف نقو  نوم  (9)
 التال   
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 عشر   السادسة  المـــــــادة
 رسوم ومصاريف الصندوق: 

 تكلفة الطرح:  -1
صننننننننةدنا ي ب  ةاعاة كشنننننننن  ك  الحقائذ  العةد إجةا  أ  إظصنننننننناو أن إفصننننننننا  لتةنت  نحدات  

نالمالو ننات تات الا قنن  ينن  رننال نن ، نف  جم   ااحواو ظخضنننننننننننننن  امع نننات التةنت  نن  أن  
نال ي وز يف  أ    لغ  ن أننوو الصنةدنا  قاب  أظااب  التسنوتق   للضنوابط الت  ظقةريا الوئة    

لى ونننن ئ  المثاو ال الحصننننة،   سننننتشننننار االوننننتثمار أن التةنت  للوحدات أن ب اوا، نتشننننم  تلك ع
 صننننننننارتت نسننننننننا نظوزت  الةمام ااونننننننناونننننننن  للصننننننننةدنا، على أن نتحم   دنة الصننننننننةدنا يذه  

   المصارتت، نتتحم  الصةدنا  صارتت التنو س  
 
 دارة: اإلأتعاب  -2

أوناس  % )ناحد ف  المائ ( ونةوتًا ظحتسنب على 1ال ظتاد   إيارة  ب  نتقاضنى  دنة الصنةدنا أظاا
   شوةف  آخة ك    -  ما    –، نظستحذ  ظقوتمف  ك  نوم   الصا    انوو الصةدنا  الق م 

% 5نف  جم   ااحواو ال ي وز أن ظزتد إجمال  ااظااب الت  نتقاضننننننايا  دنة الصننننننةدنا عن 
 وةوتًا  ن ناف  ع م  أنوو الصةدنا  

 
 : االشتراكاإلكتتاب/ رسم   -3

نتحدي ننننننننن ح اظوم ن سننننننننؤنل اظوم نله حذ عزلوم   ال   االكتتاب ) يائن  دنة الصننننننننةدنا نك    
نحدة  ن ف  أي    االشنننتةا / ب   لقا  االكتتاب رونننمنال نوجد أ     " بذلكالحفانعل ه إخطار "أ ئن  

   الصةدنا نحدات  
 
 

 : مراقب االستثماررسوم   -4
 وةوت  ظحدي بةسر   نمئة ع ا ه بواجراظه المقةرة ف  يذا الةمام أظاابًا  االوتثمار  ةاقبنتقاضى 

 -التال  : للشةائ   نفقاً  المةابحات لد  ال ةو ن الق م  الصا    النوو الصةدنا باوتثةا   

     لئون ينةار كوتت 15ع م  أنوو الصةدنا حتى     %  ن ناف05 0نسر    .1
     لئون ينةار كوتت 15ع م  أننننوو الصنننةدنا   ما نزتد عن    %  ن نننناف 035 0نسنننر    .2

     لئون ينةار كوتت  25حتى  
     لئون ينةار كوتت 25ع م  أنوو الصةدنا   ما نزتد عن     ن ناف%  02 0  نسر  .3
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  25,000/ -على أال ظق  يذه االظااب للسة  الثان   لوذه االظفاع   ن ا نلئوا عن   لغ قدره   •

 )فقط خمس  نعشةنن أل  ينةار كوتتى الغئة(     ينةار كوتت

الصةدنا بشك    • نفقات  االظااب ضمن  ظلك  احتساب    وةو  نظسدي بشك  ر      أو وع نتم 

  راشةة 

 
 أمين الحفظ:   رسوم -5

وننننننةوت  ظحدي بةسننننننر   ن نتقاضننننننى أ ئن الحفا نمئة ع ا ه بواجراظه المقةرة ف  يذا الةمام أظاابًا  

 -للشةائ  التال   :   نفقاً لد  ال ةو     المةابحاتالق م  الصا    انوو الصةدنا باوتثةا   
 

  لئون ينةار كوتت    15ع م  أنوو الصةدنا حتى     %  ن ناف05 0  نسر   1
 لئون ينةار كوتت    15ع م  أنوو الصةدنا   ما نزتد عن    ناف %  ن 035 0 نسر   2

  لئون ينةار كوتت     25حتى  
  لئون ينةار كوتت    25ع م  أنوو الصةدنا   ما نزتد عن     ن ناف% 02 0  نسر    3

 

  25,000/ -على أال ظق  يذه ااظااب للسنة  الثان   لوذه االظفاع   ن ا نلئوا عن   لغ قدره   •
 ينةار كوتت  )فقط خمس  نعشةنن أل  ينةار كوتت  ال غئة(  

 

نتم احتسناب يذه ااظااب ضنمن نفقات الصنةدنا بشنك  أون وع  نظسندي بشنك  ر   ونةو    •
  راشةة  

 
 : مصاريف أخرى  -6

نتحم  الصنننةدنا كاف  التوال ت الةاشنننة  عن  مارونننته لةشنننايه بما ف  تلك الووننناي ، نالامل ات  
 االنراا المال   ال ئة  درج ظقوتم  المصننننة   ، نعموالت ال    نالشننننةا ، نروننننوم الصننننةف، نروننننوم 

ن ةاقب    االوتثمارن  ةاقب    الحفاخارج الووتت، إضاف  إلى نفقات  دنة الصةدنا نأ ئن  ياخ  ن 
 ظ دند ةونمك  ، إلى جانب التوال ت نالةونوم الحكو   ن كتب التدقئذ الشنةع  الخارج   لحسناباتا

     التةخ ص
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 أتعاب مستشار االستثمار:  -7
% وننةوتًا ظحتسننب على أونناس الق م  الصننا     1 0وننئتقاضننى  سننتشننار االوننتثمار أظااب بةسننر  

ف  آخة ك  شننوة، على أن نتحم     –  ما    –، نظسننتحذ  ظقوتم  انننوو الصننةدنا ف  ك  نوم  
  دنة الصةدنا يذه ااظااب  

 
 : الخارجي  أتعاب مكتب التدقيق الشرعي  -8

نتتحم   ينةار كوتت     1,000وننننننننننننةوت  ظ لغ    أظااباً   الخارج نتقاضننننننننننننى  كتب التدقئذ الشننننننننننننةع   
    الصةدنا أظاابه

 
 جدول الرسوم:  -9

ننننتنننحنننمنننلنننونننننننا  ننننننندننننة 
 الصةدنا 

 صننارتت التةنت  للوحدات أن ب اوا،  
نتشنننننننننننم  تلك على وننننننننننن ئ  المثاو ال 
الحصننننننننننننة،  صننننننننننننارتت إعداي الةمام 

 نظوزتاه  ااواو  للصةدنا ننسخه 

 تكلفة الطرح  

ظتانننند  %   نتحملوا الصةدنا  المننننائنننن (  1ال  ف   )ناحنننند 
ونننننننةوتًا ظحتسنننننننب على أوننننننناس الق م  
الصنننننا    اننننننوو الصنننننةدنا ف  ك   

 نوم ظقوتم  

 أتعاب اإلدارة

ال نوجد أ   رونننم اكتتاب/اشنننتةا  لقا     
االكتتاب/ االشنننننتةا  ف  أي  نحدة  ن 

 نحدات الصةدنا  

 رسم االكتتاب/االشتراك  

ننننتنننحنننمنننلنننونننننننا  ننننننندننننة 
 الصةدنا 

ظحتسب    10 0أظاابًا وةوت  بةسر  %  
على أوننناس الق م  الصنننا    اننننوو  

 الصةدنا ف  ك  نوم ظقوتم  

 رسم مستشار االستثمار

أظاابًا وننننننةوت  ظحدي بةسننننننر   ن الق م   نتحملوا الصةدنا 
الصنننا    اننننوو الصنننةدنا باونننتثةا   

ال ةو  نفقًا للشننننننننننننةائ  المةابحات لد   
 التال  : 

 رسوم مراقب االستثمار
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 ن نننننننننننننافى ع م   05 0نسننننننننننننر  %  
 لئون  15أنننننننننننوو الصننننننننننةدنا حتى  

 ينةار كوتت   
 ن نننننننننافى ع م   035 0نسننننننننر  %  

  15أنننننننوو الصننننننةدنا   ما نزتد عن 
ينةننننار كوتت  حتى    لئون   25 لئون 

 ينةار كوتت   
 ن نننننننننننننافى ع م   02 0نسننننننننننننر  %  

  25الصننننننةدنا   ما نزتد عن أنننننننوو  
  لئون ينةار كوتت   

على أال ظقننن  يننذه ااظاننناب للسننننننننننننننةنن   
قننندره    / -الثنننان ننن  ن نننا نلئونننا عن   لغ 

ينةار كوتت  )فقط خمسننننننننننننن    25000
 نعشةنن أل  ينةار كوتت  ال غئة(  

أظاابًا وننننننةوت  ظحدي بةسننننننر   ن الق م   نتحملوا الصةدنا 
باونننتثةا   الصنننا    اننننوو الصنننةدنا  

المةابحات لد  ال ةو  نفقًا للشننننننننننننةائ  
 التال  : 

 رسوم أمين الحفظ  

 ن نننننننننننننافى ع م   05 0نسننننننننننننر  %  
 لئون  15أنننننننننننوو الصننننننننننةدنا حتى  

 ينةار كوتت   
 ن نننننننننافى ع م   035 0نسننننننننر  %  

  15أنننننننوو الصننننننةدنا   ما نزتد عن 
ينةننننار كوتت  حتى    لئون   25 لئون 

 ينةار كوتت   
 ن نننننننننننننافى ع م   02 0نسننننننننننننر  %  

  25أنننننننوو الصننننننةدنا   ما نزتد عن 
  لئون ينةار كوتت   
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على أال ظقننن  يننذه ااظاننناب للسننننننننننننننةنن   
قننندره    / -الثنننان ننن  ن نننا نلئونننا عن   لغ 

ينةار كوتت  )فقط خمسننننننننن    25,000
 نعشةنن أل  ينةار كوتت  ال غئة(  

نتحمننن  الصننننننننننننننةننندنا كنننافننن  التونننال ت   نتحملوا الصةدنا 
 ماروننته لةشننايه بما ف  الةاشننة  عن 

تلك الووننناي ، نالامل ات المصنننة   ،  
نالشننننننننننننننةا ، نروننننننننننننننوم   ال     نعموالت 
الصنةف، نرونوم ظقوتم االنراا المال    
ال ئة  نندرجنن  ياخنن  نخننارج الووتننت،  
إضننننننننناف  إلى نفقات  دنة الصنننننننننةدنا 
االوننننننننننننننتثمنننننار   ن ةاقنننننب  الحفا  نأ ئن 
ن ةاقنب الحسنننننننننننننننابنات ن كتنب التندقئذ 

إل الخننننننارج ،  جننننننانننننننب  الشننننننننننننننةع   ى 
التوال ت نالةوننننننننننوم الحكو    كةوننننننننننم  

 ظ دند التةخ ص  

 مصاريف أخرى  

نروننننننننننننننم     نتحملوا الصةدنا    النتنةخن نص  ينلنننننننب  رونننننننننننننننم 
 التةخ ص  

 رسوم الترخيص

نتقاضننننننننننننننى  كتب التدقئذ الشننننننننننننننةع   نتحملوا الصةدنا 
  1000الخنارج  أظانابنًا وننننننننننننننةوتن  ظ لغ  

 ينةار كوتت   

أتعاب مكتب التدقيق الشــــــرعي  
 الخارجي 

نتقاضننننننننننننى  ةاقب الحسننننننننننننابات  قاب    نتحملوا الصةدنا 
  3000خند ناظنه أظانابنًا وننننننننننننننةوتن  ظ لغ  

 ينةار كوتت   

 أتعاب مراقب الحسابات

ينةار    1,150أظااب وننننننننةوت  قدريا /   نتحملوا الصةدنا 
كوتت  بامضنننننننننننناف  الى نسننننننننننننر  قدريا   

%  ن ينذه االظاناب ف  حناو ع نام  20
أ ئن السننننن   بتوزت  أر ا  نقدي  على 

 ل  الوحدات  حم

حملـــة   ــجـــل  ســـــــ امين  أتعـــاب 
 الوحدات
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 عشر  السابعة المـــــــادة  
 : الهيئة اإلدارية للصندوق   

الصننةدنا    نتولى إيارة الصننةدنا يئة  إيارت  ظتشننك   ن  و فئن اثةئن أن أكثة  ن  و ف   دنة
أحديم  ن يكون    من ظتوافة فئوم شنننننننةنأل  مثل  نشننننننناأل  دنة نمام اونننننننتثمار جماع ، على أن

 كرار التةفئذنئن لد   دنة الصةدنا  
 

 دنة الصةدنا    ي ب أن يكون أعضا  الوئة  اميارت   ن ااشخاص المس لئن لد  الوئة ، نتمثلون 
ف  المسؤنل ات نالص ح ات المةصوص علئوا ف  ال ئح  التةفئذي  نف  الةمام االواو ، نتات ة  

نتكون يؤال    ونه  ةوم بمثاب  ظوع    دنة الصةدنا، ظوع   أعضا  الوئة  اميارت  أن  ن يفوض 
 ف  إيارة الصةدنا  ااعضا   سؤنلئن بالتضا ن    المدنة عن أ  أخطا  أن إيماو أن غش

 
 عشر  الثامنة مادة ال

 : قيود المناصب
   عدم امخ و بالتزا ات  دنة الصةدنا بنحكام الفص  الثال  )ظاارأ المصال (  ن الوتاب  
الثا ن )أخ ع ات الام (  ن ال ئح ، ي وز لمو ف   دنة الصةدنا  ن غئة المس لئن كممثل   

إيارة ف  شةك  ظشك  أنراقوا المال   جز ًا  ن     دنة نمام اوتثمار جماع  ش   عضوت    لس
 أنوو الصةدنا 

 
  عضوت   ش   نال ي وز لمو ف   دنة الصةدنا  ن المس لئن كممثل   دنة نمام اوتثمار جماع 

      لس إيارة الشةكات المشار إلئوا ف  الفقةة السابق 
 

ف  حاو ظو  ت  دنة الصةدنا لشخص كممث  لمدنة نمام اوتثمار جماع   من نةط ذ علئوم  
ف    الواري  إيارة  الفقةة  الحمة  يستقئ   ن عضوت    لس  أن  الشخص  أع ه،    ب على يذا 

  ن أنوو الصةدنا  الشةك  الت  ظشك  أنراقوا المال   جز اً 
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 التاسعة عشر  المـادة
 حقوق حملة الوحدات: 

حقوقًا  تسنانت  ظ اه الصنةدنا    للمشنتةكئن/ كتت ئنظخوو حصنص أن نحدات االونتثمار للم (1)
قتسننننننام اار ا  القابل  للتوزت  نااللتزام بتحم  الخسننننننارة ك  ف  إنتكون لحا لوا الحذ ف   

حدني  ا يملوه  ن نحدات نتكون لو   ةوم الحذ ف  الحصننننوو على نسننننر   ن ننننناف   
 تصف   بقدر  ا يملوه  ن حصص أن نحدات  ال وجويات الصةدنا عةد 

 ي ب أن ُظط ذ على جم   حمل  الوحدات  ن الفة  نفسننننننننننننوا ف  الصننننننننننننةدنا الشننننننننننننةنأل (2)
 نااحكام تاظوا  

 ف  إيارة الصةدنا     االشتةا   ما عدا  دنة الصةدنا، ال يحذ لحمل  الوحدات   (3)
نال  انات المال   المةحل   المةاجا  نال  انات  الحصننننننوو على نسننننننخ   ن التقارتة الدنرت   (4)

 المال   السةوت  المدقق  
نتتائن أن ال يق  نصنننننننننننننئب ك     ، ف  حال  نفاة  الك الوحدات ظؤنو ظلك الوحدات للورث  (5)

، فةن ق  نصنننننننننننئب الوارم عن  ف  يذا الةمام  نارم عن الحد ااينى المةصنننننننننننوص عل ه
ف   وعد أقصنننننننننناه ث ثئن نو ًا  ن ظارتا ظقديم  –الحد ااينى نلم نتفذ الورث    ما بئةوم  

ام الشننننةع    على نق   لو   الوحدات بحئ  ظوون ضننننمن الحد  -حصننننة امرم أن القسنننن 
  الن عةه  ظقوتم  للملو   جاز للمدنة شةاتيا بآخة واة    ااينى

 
 المـادة العشرون 

 جمعية حملة الوحدات:  أحكام
ف  السة ، نتحذ لو   شتة  حضور    -على ااق     -جمع   حمل  الوحدات ظاقد  ةة ناحدة   (1)

اجتماعات يذه ال مع   نالتصوتت على قةاراظوا نتكون لو   ن حمل  الوحدات نوت ناحد  
  قاب  ك  نحدة اوتثمارت  ناحدة يمتلووا 

 
 ظختص جمع   حمل  الوحدات بالةمة ناظخات قةار ف  المسائ  التال  :  (2)

 أ  ظقةتة  دنة الصةدنا عن نشاأل الصةدنا ن ةكزه المال  
 ب  ظقةتة  ةاقب الحسابات عن ال  انات المال   السةوت  المدقق  للصةدنا 

 مدقق  للصةدنا ج  ال  انات المال   السةوت  ال
 ي  ظقةتة  كتب التدقئذ الشةع  الخارج  

 ه  ظقةتة  ةاقب االوتثمار 
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 ن  ظادن ت الةمام ااواو  الت  ظمس الحقوا المكتسر  لحمل  الوحدات 
 ز  عزو  دنة الصةدنا 

    ظائئن  دنة بدن  
 أل  اخت ار  صف  الصةدنا ن ةاعر  أعماله 

 الوحدات إال بموافق  الوئة  نال ظةفذ قةارات جمع   حمل  
 

ظةاقد جمع   حمل  الوحدات بةا  على يعوة  ن  دنة الصةدنا للةمة ف  المسائ  الت     (3)
نوجه الدعوة ل جتما  بةا  على يلب  س ب   ظدخ  ف  اختصاناظوا، نتتوجب عل ه أن 

ظق  عن   نسر  ال  يمثلون  الذنن  الوحدات  الصةدنا    10 قدم  ن حمل   %  ن رأس  او 
مصدر، أن بةا  على يلب  ن  ةاقب االوتثمار أن  ةاقب الحسابات  نظاد جدنو ااعماو  ال

 ال و  الت  ظدعو إلى االجتما  
إتا لم يقم  دنة الصةدنا بدعوة جمع   حمل  الوحدات ف  ااحواو الت  نتوجب فئوا تلك    (4)

أن إتا ظاذر يعوظوا  ن  دنة الصةدنا ا  و ب  ن ااوراب، ي وز للوئة  أن ظول   ةاقب  
 االوتثمار أن  ةاقب الحسابات بدعوة يذه ال مع   ل ناقاي  

اجتما  جمع   حمل  (5) إلى حضور  الدعوة  ااعماو نز ان  ظوجه  الوحدات  تضمة  جدنو    
 ن كان اناقاي االجتما  بنحد الطةا التال  :

  امع ن ف  نح فتئن نو ئتئن  حلئتئن نال ورن  ق   اناقاي االجتما  باشةة أيام عم   1
 على ااق  

  خطابات  س ل  ظةو  إلى حمل  الوحدات ق   الموعد المحدي الناقاي االجتما  باشةة أيام  2
 م  على ااق  ع
لوتةنن  أن الفاكس أن بواوط  ظحمئ  الدعوة إلى التط  قات االلوتةنن   أن أ   ال ةتد اال   3

لوتةنن   ااخة  المتاح  لد   دنة الصةدنا أن نكئ  االكتتاب )ال   ( ق     ن الووائ  اال
 اناقاي االجتما  بسرا  أيام عم  على ااق  

الوحدات أن  ن نةوب عةوم قانونًا ق    وعد االجتما  بث ث       ظسل م الدعوة بالئد إلى حمل 4
 أيام عم  على ااق ، نتؤشة على نورة الدعوة بما يفئد االوت م 

 
السابق   (  ن الفقةة  4( ن) 3( ن ) 2يشتةأل لصح  امع ن بالووائ  المشار إلئوا ف  ال ةوي ) 

أن عةوان بةتده املوتةنن  أن    أن يكون المشتة  قد زني  دنة الصةدنا ب  انات عن  ويةه
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رقم الفاكس الخاص به، نتوافذ المستثمة على إع نه  ن خ و يذه الووائ  الم ئة  ف  ال ةوي  
    السابق  (  ن الفقةة 4( ن) 3( ن) 2) 

نال ياتد بن  ظ ئئة  ن ق   المشتة  ا   ن ال  انات عن  ويةه ان عةوان بةتده االلوتةنن   
ه  ا لم يكن قد أخطة  دنة الصةدنا أن ال و  الت  ظحتفا بس    ان رقم الفاكس الخاص ب

 حمل  الوحدات بوذا الت ئئة ق   إع نه بخمس  أيام عم  على ااق  
 

ي ب على  دنة الصةدنا ظوج ه إخطارات ب دنو ااعماو ن  ااي ن كان اجتما  جمع     (6)
 إلى ك   ن: حمل  الوحدات ق   ورا  أيام عم  على ااق   ن اناقاي االجتما 

   الوئة  1
    ةاقب االوتثمار 2
   ال و  الت  ظحتفا بس   حمل  الوحدات )أ ئن حفا أن نكال  المقان ( 3
 إتا كان  ن  -حسب ااحواو  -    ةاقب الحسابات ن كتب التدقئذ الشةع  الخارج  4

 المقةر عةأ ال  انات المال   على جمع   حمل  الوحدات 
 لإلع ن عن جدنو ااعماو ن  ااي ن كان اجتما  ال مع     ال ورن  5
 

الوئة     بط ن اجتما  جمع   حمل    -باد إخطاريا    - ال نتةظب على عدم حضور  مث  
ال ةوي   الوحدات  نترط  يذا االجتما  ف  حال  عدم حضور أ  ٍّ  ن ال وات المشار إلئوا ف 

 دنة الصةدنا    الجتما  ف  حال  عدم حضور   كما نرط  االسابق    (  ن الفقةة4( ن ) 3( ن ) 2) 
  ا لم ظون الدعوة ل جتما   وجو   ن جو  أخة  بخ ف المدنة 

 
 نتةأس اجتما  جمع   حمل  الوحدات ال و  الت  قا ت بالدعوة إلى يذا االجتما   (7)

 
ال يكون اناقاي اجتما  جمع   حمل  الوحدات نح حًا إال إتا حضةه حمل  الوحدات الذنن   (8)

%  ن رأس  او الصةدنا المصدر  فةتا لم نتوافة يذا الةصابك نجب  50ون أكثة  ن يمثل
يعوة ال مع   إلى اجتما  ثان لذات جدنو ااعماو ياقد خ و  دة ال ظزتد عن ث ثئن نو ًا  
 ن ظارتا االجتما  اانو، نتكون االجتما  الثان  نح حًا أيا كان نسر  الحضور  ن رأس  

 وجه يعوة جدندة ل جتما  الثان  إتا كان قد حدي ظارتخه ف  الدعوة إلى الماو  نت وز أال ظ
 االجتما  اانو 
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المتالق    الممثل  ف  االجتما  باوتثةا  القةارات  نظصدر القةارات بااغل    المطلق  للوحدات 
بتادن  الةمام ااواو  للصةدنا نالت  ظمس الحقوا المكتسر  لحمل  الوحدات أن ف  حال   

الذنن  الت الوحدات  حمل   بموافق   ظصدر  أن  الصةدنا،    ب  يلب  دنة  على  بةاً   صف   
 %  ن رأس  او الصةدنا المصدر 50يملوون أكثة  ن 

 
ال ي وز ل مع   حمل  الوحدات  ةاقش   وضوعات غئة  درج  على جدنو ااعماو إال إتا   (9)

أثةا  االجتما ، أن إتا    كانت  ن اا ور الااجل  الت  يةأت باد إعداي ال دنو أن ظوشفت
%  ن رأس  او  5يل ت تلك الوئة  أن  ةاقب الحسابات أن حمل  الوحدات الذنن يملوون  

الصةدنا المصدر، نإتا ظ ئن أثةا  المةاقش  عدم كفاي  المالو ات المتالق  براض المسائ   
حمل     الماةنض ، ظائن ظنجئ  االجتما  لمدة ال ظزتد على عشةة أيام عم  إتا يلب تلك

%  ن رأس  او الصةدنا المصدر، نتةاقد االجتما  المؤج     25الوحدات الذنن يملوون  
 ينن الحاج  إلى إجةا ات جدندة للدعوة 

 
 وافاة الوئة     – حسب ااحواو    -على  دنة الصةدنا أن ال و  الت  يعت إلى عقد االجتما   

االجت ظةأس  ظوع اه  من  باد  ال مع    اجتما   الخد ات  بةسخ   ن  حضة  ن قد    ما ، 
الحاضةتن االجتما ، نتلك خ و أو وعئن  ن ظارتا اناقاييا، على أن يكون  ةفقًا بالمحضة  

 نسخ   ن ظوكئ ت الحضور 
 

يحذ لو   ن حمل  الوحدات المقئدنن بالس   الخاص بالصةدنا حذ حضور اجتما    (10)
أن ظوون بموجب ظوكئ     جمع   حمل  الوحدات باانال  أن الوكال  نتشتةأل لصح  الوكال  

خاص أن ظفوتض  اد لذلك، نت وز أن يكون التوكئ  لحضور اجتما  ناحد أن أكثة  ن  
اجتما   ائن نالحًا   لحضور  الصاير  التوكئ   نتكون  الوحدات  حمل   جمع    اجتماعات 

 لحضور االجتما  الذ  نؤج  إل ه لادم اكتماو الةصاب 
 

الصةدنا   (11) لمدنة  ي وز  الوحدات  ال  حمل   جمع    قةارات  على  التصوتت  ف   االشتةا  
 المتالق  بمةفا  خان  له أن ف  حال  ظاارأ  صالحه     صال  الصةدنا 
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 والعشرون  الواحد المـادة 
 : والقوائم المالية أساليب ومواعيد اإلفصاح عن المعلومات

 الو ات  ن شننننننوا أن ظؤثة  يقوم المدنة بامفصننننا  لمالو  الحصننننص نالوحدات عن أي    (1)
 على ع م  يذه الوحدات ن امجةا ات الت  اظخذيا لمواجو  تلك  

نتتضمن  ك  ث ث  أشوة  ظقةتةًا ينرتًا لو  حا   نحدات  ي ب على  دنة الصةدنا ظقديم   (2)
 :يذا التقةتة على ااخص المالو ات التال  

 ناف  ع م  أنوو نحدات الصةدنا  -
 ملووا حا   الوحدات نناف  ع متوا عدي نحدات الصةدنا الت  ي -
  باد   و   بحةك  حساب ك  حا   نحدات على حدة، بما ف  تلك أ  ظوزتاات  دفوع  -

 الوحدات لحا   ظقةتة ظم ظقديمه آخة  
 ب انًا عن أظااب  دنة الصةدنا ن قد   الخد ات  -

 
نوئل   ن نوائ   لوتةنن  أن أ  ظةو  التقارتة لحمل  الوحدات بواوط  ال ةتد أن ال ةتد اال (3)

االظصاو الحدنث  على عةانتةوم المحدية ف  يلب االكتتاب/االشتةا  أن بواوط  ظحمئ   
لوتةنن   المتوفةة لد   دنة الصةدنا ن/أن نكئ  االكتتاب  ظلك التقارتة إلى التط  قات اال

ةدنا  )ال   ( أن أي  نوائ  الوتةنن   أخة   تاح  لد  نكئ  االكتتاب )ال   ( أن  دنة الص 
أن إلى  سؤنو حساب حا   الوحدات لد  ال ةك بةا  على يلب حا   الوحدات نتشتةأل  

 لصح  تلك أن يكون المشتة  قد نافذ على أن نتم إع نه بنحد يذه الطةا 
على  دنة   (4) خ و  الي ب  لل موور  ن  الصةدنا  عن  شوةت   نشة  الو ات  صةدنا، 

   شوة نفقا للةموتج الذ  ظحديه الوئة    ال ورن ، نتلك خ و ورا  أيام عم   ن نواي  ك
للصةدنا بشك  ر    المةحل   المةاجا   مال    ال  انات الصةدنا إعداي  ال ي ب على  دنة   (5)

نأن يقدم نسخ   ةوا لل ورن  نالوئة  خ و  دة أقصايا خمس  عشة  وةو  على ااق ، 
 نوم عم   ن نواي  الفتةة 

نسخ   ةوا  أن يقدم  لمال   السةوت  المدقق ، ن إعداي ال  انات اصةدنا  ال ي ب على  دنة   (6)
 لل ورن  نالوئة  خ و  دة أقصايا خمس  نأر ائن نو ًا  ن نواي  السة  المال   للصةدنا 

ة القوائم المال     انًا، عةد الطلب، ل م   حا ل  نحدات الصةدنا  ن خ و نكئ   ئظوف (7)
  ( ال    االكتتاب ) 
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 المادة الثانية والعشرون  
 إلتزامات عامة

 ي ب على كاف   قد   خد ات الصةدنا االلتزام بما نل :
الوئة  ف  ظقديم يذه  أن يكون  قدم الخد    ن ااشخاص المةخص لوم أن المس لئن لد     -1

لتةفئذ   يكف   الذ   بالقدر  نالمال    نالتقة    الرشةت   نام كان ات  القدرات  لديه  ظتوفة  نأن  الخد  ، 
 التزا اظه 

إبةام عقد     قدم الخد   نتضمن ب ان حقوا نالتزا ات أيةافه نعلى ااخص أظااب  قدم    -2
لواجب اظراعوا عةد إنوا  أن فسا الاقد،  الخد   نأوس احتسابوا ن واعئد وداييا، نامجةا ات ا

 نالتدابئة نامجةا ات المتةظر  على إنوا  الا ق      قدم الخد   
باق     -3 نالتاانن     الخد    بمقدم  المةوي   بالموام  الق ام  ف   الحةتص  الشخص  عةاي   بذو 

 لخد     قد   الخد ات للصةدنا، نظاوتض ك  شخص لحقه ضةر نت    أ  خطن نةظوره  قدم ا
أال نتاا    قدم الخد   ووا  لصالحه أن ن اب  عن غئةه على نحدات الصةدنا،   ما عدا    -4

  دنة الصةدنا 
 العشرون و  الثالثةالمـادة 

 مدير الصندوق:  لتزاماتا
 صةدنا بما يحقذ أيدافه االوتثمارت  المحدية ف  نما ه ااواو    الإيارة أنوو  (1
صةدنا نحمل   الإظخات جم   القةارات االوتثمارت  نغئةيا  ن القةارات بما يحقذ  صلح   (2

    نتضمن  اا ل  حمل  الوحدات بةنصاف الوحدات
لمتوق   ظط ئذ و اوات نإجةا ات  ةاور  لمة  أن الحد  ن المماروات الخاية  الت   ن ا (3

 أن ظؤثة على اوتقةار السوا ننزايته 
لو  نةدنا   (4 عايل  ننح ح  نشفاف   ظقئ م  نأنمم   ظسائة  نماتج  اوتخدام  التنكد  ن 

 ندنةه 
 اظخات التدابئة المةاور  لحماي  نحفا أنوو الصةدنا  (5
لصال    (6 ظتم  الت   نال     الشةا   عمل ات  ننفقاً لتسلسلوا  ال ظس ئ   يقئذ  بشك   صةدنا 

 ظوقئتوا   الز ة  ن 
 أ ام القضا  نتكون له حذ التوع   عةه   ن صةدنا ف  ع قته بال ئة الظمثئ   (7
 لقئد التاا  ت المال   للصةدنا ظوفئة نمام  حاو    (8
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المحاو        (9 بالةمام  إيخالوا  ظم  الت   التاا  ت  لتسوت   نمام كاف  التنكد  ن نجوي 
    أ ئن الحفاصةدنا لد  ال الحسابات الةقدي  ناانراا المال   المفتوح  باوم 

 ظوفئة السئول  الوا    للصةدنا للوفا  بني  التزا ات قد ظتةظب عل ه    (10
ظاةتض   (11 اوتثمارت  غئة ضةنرت العدم  الصةدنا    صةدنا اي   خاية  أغةاأ  نفذ 

   نو اوته االوتثمارت  
الصةدنا   (12 ال ز   عن  المالو ات  الت   ظوفئة جم    الحدني  ف   االوتثمار  إلى  ةاقب 

    نفاعل  م بكفا ة  ن الق ام بواجراظوظمكةه 
 إخطار الوئة  فور نقو  أحدام جويةت  ظؤي  لتاةأ  صال  حمل  الوحدات للخطة    (13
ظدقئذ  ظائئن   (14 ياخل   نحدة  المال    شةع   اانراا  ظاا  ت  جم    على  بالةقاب   للق ام 

تتحم   دنة  ن   للصةدنا للتنكد  ن  طابقتوا للماانئة الشةع   نقةارات الوئة  تات الصل 
 ا أظاابه الصةدن 

ف  حاو إيارة المدنة اكثة  ن نةدنا، ي ب عل ه أن يفص  بئن الامل ات المةظرط    (15
 بوذه الصةاينذ 

ا بن واو  االوتثمار  عمل    إيارة  عن  الصةدنا  سؤناًل  أيائه  و كون  دنة  ن تابا   لصةدنا 
ن ةاجاتوا نظادنلوا ننواًل  ، بامضاف  إلى  سؤنلئته ف  ظحدند التوجئوات االوتثمارت  االوتثمار  

اظخات   امقل م  ،     االقتصايي   اانضا   االوتثمار، نكذلك  ةاعر   أيداف ناوتةاظ      لتحقئذ 
  إجةا   س ذ لتقلئ  المخاية المح ط  بن واو الصةدنا 

بصفتوا  دنة الصةدنا، نالمةخص لوا  ن ق   جو   م    ك م      ظتولى شةك  الوية  لإلوتثمار 
 يارة الصةدنا نفقًا لألحكام نالقواعد الوارية بوذا الةمام االشةاف، إ

قد أخ  إخ الب جويةتاب بةلتزا اظه المةصوص   أنه  للوئة  اوت داو  دنة الصةدنا إتا رأت  ي وز 
 علئوا ال ئح  

 
 
 
 



27 
 

 والعشرون  الرابعةالمـادة 
  ومخاطر االستثمار: وسياساتأساليب 

 االستثمار: أساليب وسياسات    -أواًل  
وا  لئإن اوننالئب نونن اوننات االوننتثمار للصننةدنا   ئة    ما نل  ن توافق     القواعد المةصننوص ع

   الى الحد الذ  نةط ذ على الصةدنا ف  ضوابط االوتثمار ف  نةاينذ الةقد 
اال    العن يةتذ االونننننتثمار ف  أينات الةقد    الى ظحقئذ أيدافهالصنننننةدنا  وننننن سننننناى  -1

نااينات الت  ظةشننننن عن عمل ات المةابح  )ال  ال وية  ث  نننننكو  الخزان  الحكو     
ونننوا  كانت    ( أن غئة  راشنننة  نتةظب الدخوو ف  يذا الةشننناأل ظقديم أ  ظموت   راشنننة

  علئوننا الوئةنن  أينات نقنند أخة  ظوافذ  نأ   بننالنندنةننار الووتت  أن عملنن  أجة  نن  أخة   
    للصةدنا   ن كتب التدقئذ الشةع  الخارج 

  نتسنننننتثة   ،   التزا ات  علئوا  نتةظب  عمل ات ف   الدخوو أن  التموو للصنننننةدنا   ي وز ال -2
  ع م   ننننننننننناف  %  ن10أقصننننننننننى   ن حد  االوننننننننننتةياي  يلرات  لت ط    التموو تلك  ن

 أنوله  
 إحد   ق    ن  ياايلوا  ا أن  (BBB)عن لصنننننكو ل  االئتمان   التصنننننة ت  يق   أال  ي ب -3

  لوا   المةخص المحل    التصننننة ت  نكاالت  أن  بوا الماتةف  الاالم    التصننننة ت  نكاالت
 الوئة     ق    ن

  عال     وننننننننئول   يضننننننننمن  ن ما  نقد،  أينات  ف   أنننننننننوله  الصننننننننةدنا   يسننننننننتثمة  أن  ي ب -4
 نل :    ا   ةاعاة      للصةدنا 

أال نزتد الحد ااقصى لمدة أ  اوتثمار بالصةدنا على ث ثمائ  نورا  نظساون   •
 نو ًا، باوتثةا  االوتثمارات القابل  للتسئئ  خ و خمس  أيام عم    

اوتثمارات الصةدنا  إجمال   ااقصى للمتووط المةج  الوتحقاقات   الحد نزتد  أال •
 على  ائ  نخمسون نو ًا   

∑)نتتم حساب المتووط المةج  ل وتحقاا نفقًا للماايل  التال   =  xiai 
n
i=1 ) 

 حئ  أن:  •
• x   نسر  االوتثمار = 
• a   )دة االوتحقاا )باايام  = 



28 
 

• n   إجمال  عدي اوتثمارات الصةدنا ف  أينات الةقد = 

  
  % كحد 15نس ته     ا  يستثمة  أن  للصةدنا   ي وز   (،4ال ةد)   ف    جا   ا  م   امخ و  عدم      -5

أخة  ال ظتاارأ    أحكام الشةتا     نقدأوواا    نةاينذ   ف    أنوله ع م   ناف    ن  أقصى
 ةخص   ن الوئة  أن  ةخص لوا  ن ق   جو  رقاب   أجة    نفذ  اانئة    أخة  و      ام

  ااواو    الةمام  يخال  ال ن ما   ، نشةنأل ظةم م    ماثل  على ااق  لتلك الت  ظطرقوا الوئة 
،  بشةأل أال يكون أ   ن ظلك الصةاينذ المستثمة  الوئة   عن  نايرة   ظال مات  نأي   للصةدنا 

  س  دنة الصةدنا فئوا نتم إيارظه  ن ق   نف
 
%  ن أينات الةقد الصنننايرة عن  صننندر ناحد،  10عدم ظملك الصنننةدنا نسنننر  ظزتد عن  -6

بناوننننننننننننننتثةنا  أينات نقند ننننننننننننننننايرة عن حكو نات ينو   لس التانانن لندنو الخل   الاة  ن  أن  
 المضمون   ةوا  

 
 ن  % 15عدم ظ انز اونتثمارات الصنةدنا ف  أينات نقد ننايرة عن  صندر ناحد نسنر   -7

باوننتثةا  أينات نقد نننايرة عن حكو ات    ، ننناف  ع م  أنننوو الصننةدنا ف  نقت االوننتثمار
   ينو   لس التاانن لدنو الخل   الاة    أن المضمون   ةوا

 
على الصننننننةدنا االوننننننتثمار ف  اانننننننوو بخ ف أينات الةقد ننننننننةاينذ أوننننننواا   يحمة -8

 الةقد: 
ااننننننننوو الت  قد نتملووا  ظسنننننننتثةى   ث  أونننننننوم الشنننننننةكات المدرج  نغئة المدرج  نالاقارات   

الصنننةدنا نت    لتسنننوت  بئن جماع  الدائةئن نُ صننند ر أينات الةقد المتخل  عن السنننداي على  
   أن يخطة الوئة  فورًا الظخات ال زم بشننوا

دنا امفصنننننا  للوئة  عن ي ب على الصنننننةدنا ن ما ال يخال  الةمام ااوننننناوننننن  للصنننننة -9
ااننننننننننوو الت  ظملووا نت     ماروننننننننن  حقه الضنننننننننمة  ف  أينات الةقد القابل  للتحوت ، نأخذ 

 الوئة  على جدنو ز ة   ةاوب ل    ظلك اانوو    وافق 
 

لمدنة الصنننةدنا إيقاف عمل   اونننتةياي نحدات الصنننةدنا نظصنننفئته إتا انخفضنننت   ي وز-10
 ع م  ناف  الوحدة عن الق م  اموم  ، نتلك باد أخذ  وافق  الوئة   
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 ا يقاب  الويائ  لد  المصننارف االونن      اوننتثمارات أنننوو الصننةدنا ف   ظ انز    عدم-11
، نت وز للوئة  االوننتثةا  حسننب  ا  %  ن ننناف  ع م  أنننوله25جو  ناحدة  ا نسنن ته  لد  

ن الةسر  للويائ  لد  ال ةو  الووتت   ناوتثةاً   ما ظقدم،    ظةاه  ةاورًا نفقا لو  حال  على حدة  
ي وز لمدنة الصننننننةدنا ظ انز الةسننننننر  المشننننننار إلئوا أع ه يالما أن الويائ  لد  يذه ال ةو   

الضننننننننننننننمان  عن الويائ  لد  ال ةو   حكو   ينل  الووتت  نف  حاو ظم  رف    ضننننننننننننننمون   ن
الووتت  ، على  دنة الصنننةدنا  ةاجا  يئة  أونننواا الماو للحصنننوو على إونننتثةا  عةد نجوي  

  ةنف ف  أوواا الماو ظستدع  تلك  
وننننننن اوننننننن   نمام إيارة  خاية ن جم   ااحواو، ي ب على  دنة الصنننننننةدنا أن نتر    نف -12

على االونننننتثمار، نأن نةاعى فئوا ظوزت     حصننننن ف  ظودف إلى ظحقئذ عائد  ةاونننننباونننننتثمارت   
 نسب االوتثمار بشك   توازن ظحسرًا للمخاية ن ةاعاًة لحقوا حمل  الوحدات نحمانتوا  

 
 يحمة على الصةدنا الق ام باا ور التال  :   -13
    ة  امئتمان -
إال نفقًا  شننننننةا  أ  نرق   ال   نننننننايرة عن  دنة الصننننننةدنا أن أ   ن شننننننةكاظه التابا    -

 للضوابط التال  : 
 الحصوو على  وافق   ةاقب االوتثمار ق   الشةا     1 -
أال نت انز إجمال  اانراا المال   الت  يسننننننننننتثمةيا الصننننننننننةدنا نجم   الصننننننننننةاينذ      2 -

%  ن إجمال  ع م  اانراا المال     10ااخة  الت  ندنةيا  دنة الصنننةدنا  ا نسننن ته  
     شةكاظوا التابا  المصدرة  ن الشةك   دنةة الصةدنا أن أ   ن

شنننننننننننةا  أ  نرق   ال   لل و  الت  يكون  دنة الصنننننننننننةدنا يو  دنة امكتتاب ان نكئ    -
 إال ف  حدني القواعد المقةرة  ن الوئة  ف  يذا الشنن    ( ال   االكتتاب ) 

نظات ة نكاالت االوننتثمار ان غئةيا  ن الاقوي الت  ظةطو  على ظقديم أ واو لل ئة  ن  -
اوننننتخدا وا ف  أنشننننطته الت ارت ، بمثاب  ائتمان  حمور الق ام به  ن الصننننةدنا،  اج   

نتلنك   منا عندا االننداعنات لند  ال ةو  ان اتا كناننت عرنارة عن أياة ينن أن أياة  نال نن   
  طةنح  لل    ف  السوا اانل   ان السوا الثانوت   

 موت   ال ي وز اوتخدام أينات االئتمان التقلئدي  ف  الحصوو على ظ -
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ان إيارة االكتتاب لمصنننننندر    )ال   (   ف  حاو ع ام  دنة الصننننننةدنا بموم  نكئ  االكتتاب-14
ع ا ه بوذه الموام  نف  حاو ظاود  أثةا    ا، ال ي وز له شنننننننةا  أ  نرق   ال   لوذا المصننننننندر 

أ   ن شنننننننةكاظه التابا  بت ط   االكتتاب الاام ان الخاص لورق   ال  ،   أن   دنة الصنننننننةدنا  
 ف  ي وز شةا  يذه الورق  لصال  الصةدنا  

 
يقوم الصنننننننةدنا،  ن خ و اونننننننتثماراظه، باالونننننننتثمار ف  ااينات الت  ظتاارأ       لن-15

 قةارات الوئة  بوذا الخصوص  الشةتا  امو    ، ن ما ال نتاارأ     
 

أال يحتفا  دنة الصننننننةدنا بن واو نقدي  أن  ا ياايلوا إال إتا كان تلك لضننننننةنرة    ي ب  -16
 ظستدعئوا أحد اا ور التال  : 

   ظل    يلرات اوتةياي الوحدات  1
  حسنننننننننن إيارة الصنننننننننةدنا نفقا ايداف الصنننننننننةدنا االونننننننننتثمارت  نااغةاأ المكمل  لتلك  2

 اايداف  
 خ و السة  اانلى  ن ندنر التةخ ص الةوائ  للصةدنا    الفقةةنال يسة  حكم يذه  

 
 : رمخاطر االستثما  -ثانيًا 

نتولى  دنة الصنننننةدنا إيارة ناونننننتثمار أ واو الصنننننةدنا  ن خ و جواز له القدرة نالوفا ة   (1)
للق نام بونذا الندنر نتتمت  ينذا ال وناز بننك ة قندر  ن االوننننننننننننننتق ل ن  ف  إيارة اوننننننننننننننتثمنارات  

نال ي وز لمدنة الصننةدنا أن الاا لئن   ه إجةا   اا  ت    الصننةدنا وننوا    الصننةدنا، 
قار وم حتى الدرج  الةابا  نأنواريم ظةطو  على إوت  و الصةدنا  لحسابوم أن لحساب أ

عن ظاوتض الصننننةدنا عما أنننننابه  ن  نف  يذه الحال  يكون  ن أجة  الماا ل   سننننؤنالً 
    ضةر

نلتزم  دنة الصننننةدنا إظرا  أوننننالئب نونننن اوننننات االوننننتثمار كما نريت ف  نمام الصننننةدنا   (2)
الشنننننن  ن جو  امشننننةاف، نال ي وز له أن ي ئة أن  نيرقًا للتال مات الت  ظصنننندر ف  يذا 

 يادو ف  أوالئب نو اوات االوتثمار ينن  وافق  جو  امشةاف  
الماة    ةظرط  باانضنننننا     اانراا المال  ظتمث   خاية االونننننتثمار ف  الصنننننةدنا ف  أن  (3)

  أن ونلراً    اباً االقتصنايي  نالسنوع  ، نلذلك فةن ع م  الوحدات نالاائد الةاظ  عةوا قد ظتنثة إي
بالت ئةات االقتصنايي  نالسنوع  ، إال أن تلك االونتثمار ونوف يكون ضنمن يرج   ق ول   ن 

 المخاية االوتثمارت   
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نف  جم   ااحواو ي ب أن ُنةمة إلى االوننننننننننننننتثمار ف  الصننننننننننننننةدنا على أنه ال نوجد  ا   (4)
الاايي   اوننننتثمارات الصننننةدنا عةضنننن  للتقلرات  إت ظوون يضننننمن ظحقئذ أيداف الصننننةدنا،  

للسنننننننوا نللمخاية الت  ظةطو  علئوا ك  االونننننننتثمارات، نال نوجد  ا يضنننننننمن ارظفا  ع م   
االوننتثمار  نتتر  الصننةدنا ونن اونن  االحتفاظ بمحفم   تةوع  االوننتثمارات  ن أج  ظقلئ   

 المخاية  
ف  نواي  اا ة  سننننننؤناًل عن الق ام باوننننننتثمار نإعاية اوننننننتثمار ك    دنة الصننننننةدنا  يات ة   (5)

، نلن  دنة الصننننةدنا  الصننننةدنا  ن التال ، ونننن اتمد حا لو الوحدات بالوا   على  أنننننوو
   يكون بة كانوم ظوج ه عمل ات الصةدنا أن اوتثماراظه

للمحافم  على ع م  الوحدات ف  الصنننننةدنا، فان نننننناف  ع م   رغم ان الصنننننةدنا يسننننناى   (6)
ضننننننننمان بنن  أنننننننننوو الصننننننننةدنا بالةسننننننننر  لو  نحدة قد نةخفض نقد نةظف   نال نوجد أ   

الصننةدنا ونن حقذ أيدافه اموننتثمارت  أن أن المسننتثمة ونن سننتةي كا   الم لغ المسننتثمة ف  
 الصةدنا  

إن االوننننتثمار ف  نننننةدنا االوننننتثمار ل س بمثاب  إندا  أ واو لد  بةك يقوم بالضننننمان أن   (7)
 ال    أن  ةظرط بصةدنا االوتثمار بشك  آخة  

 قد  مارات عال   ال وية فان ظلك االوننننتثماراترغم ان الصننننةدنا ياتزم االوننننتثمار ف  اوننننتث (8)
 ن المصننننننننننندر أن الملتزم نالذ  نؤي  الى انخفاأ ف  دف   الظخضننننننننننن  لمخاية  ث  عدم  

الى    بامضناف    حتم  ف  نناف  ع م  أننوو الصنةدنا  انخفاأ  ع م  االونتثمار ن التال   
ن نؤثة على  ا  أياة  ن الممكن أ   صننننننننننننننندرا   تلننك فننان الت ئئةات ف  الحننالنن  المننال نن   

  اانراا المال   للمصدر الذ  يستثمة   ه الصةدنا   
ال نوجد ضمان أن الصةدنا و كون قايرًا على االوتثمار بالطاق  الوا ل  لو  المرالغ الت    (9)

يسننتلموا  ن المسننتثمةتن  ن نقت آلخة بالفاال   المطلو   حسننب المةغوب   ه  نقد نتنثة  
ع ز الصنةدنا عن اونتثمار ك  المرالغ الت  يحصن    نإتاالاائد المتوق  للمسنتثمةتن ونلرًا   

 ا   أن بالفاال   المطلو  ، وتتنثة الاوائد المتوقا  للمستثمةتن   علئوا بالو
أنننننننننننوو الصننننننننننةدنا  تاةأ ، فمن المحتم  أن ظن الصننننننننننةدنا  قوم بالدنةار الووتت بما أ (10)

المقو   بام ت أجة    للتقلرات ف  ع م  ظلك الوحدات  قاب  الدنةار الووتت ، خصنننونننناً   
 ننات ظحوي نن  نفقنناً  احكننام الشننننننننننننننةتانن  النندخوو ف  أ  عملأنننه نتاننذر على الصننننننننننننننةنندنا  

 امو       
يمة  قةنضننننننننننننًا، أن ن    بااج ، أن يمة  ضننننننننننننمانات، أن يام   ال ي وز للصننننننننننننةدنا أن  (11)

كضننننا ن رئ سنننن  مننننندارات، أن نتدانو بالسننننل ، أن نتاجة بالاقارات، أن نتاا   بشنننن كات  
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%  ن 10التموو لت ط   يلرات االوننننننتةياي ن حد أقصننننننى  ، باوننننننتثةا   التمووالخصننننننم، أن  
 أنوله  ناف  ع م   

ظ اه  الو  نحدات االوننننننتثمار عن أي  أضننننننةار ظلحذ بوم  يكون  دنة الصننننننةدنا  سننننننؤنالً  (12)
ة  ين  أن نمنام الصننننننننننننننةندنا أن نت  ن  إوننننننننننننننا  نت  ن   خنالفن  أحكنام القنانون أن ال ئحن  التةفئنذ

 وتاماو الص ح ات المخول  له أن نت    اميماو ال س م   إ
 

 والعشرون  الخامسةالمـــــــادة   
 السنة المالية للصندوق: 

  واي  ييسننم ة  ن ك  وننة  ناوننتثةا ً نظ دأ السننة  المال   للصننةدنا ف  اانو  ن نةانة نظةتو  ف   
  صنننننننةاينذ لد  الوئة  القئده ف  وننننننن     ن تلك السنننننننة  المال   اانلى للصنننننننةدنا فت دأ  ن ظارتا  

 نظةتو  ف  التارتا المحدي لةواي  السة  المال   التال     
 

 والعشرون  السادسة  المـــــــادة
 السجالت والدفاتر: 

إ سنننننا  السننننن  ت نالدفاظة ال ز     نأ ئن الحفا  ن ةاقب االونننننتثماري ب على  دنة الصنننننةدنا  
ال ئح  التةفئذي ، نت ب على ن      أحكام القانون لضنننننننننرط حسنننننننننابات الصنننننننننةدنا، نتلك بما نتفذ  

ن يحتفا بالس  ت نالدفاظة ال ز   للةقاب  على  دنة الصةدنا،  أنأ ئن الحفا االوتثمار    ةاقب
  ب ان  أنظخضننن  يذه السننن  ت نالدفاظة لةقاب  جو  االشنننةاف، نت وز لوا ان ظتحقذ  ن ننننح   

  دنن بوا  
 

 والعشرون  السابعة المـــــــادة
 

 لصندوق: الخارجي لحسابات المراقب 
أن أكثة يائةه نتحدي أجةه  دنة    خارج    ةاقب حسنننناباتنتولى ظدقئذ حسننننابات الصننننةدنا  (1)

الصننةدنا  ن بئن  ةاق   الحسننابات الخارجئئن المسنن لئن لد  الوئة ، نتلك ل قوم بنعماو  
     ةاجا  نظدقئذ حسابات الصةدنا نفقًا لماانئة المحاور  الدنل   الماتمدة  ن الوئة 

ال   لصةدنا لسة   ال   ناحدة قابل  للت دند وةوتًا لمدةلالخارج     يائن  ةاقب الحسابات (2)
ظت انز أر   وةوات  ال    تتال  ، نت وز له الق ام بوذه ااعماو لذات الصةدنا باد فتةة  

    انقطا  ال ظق  عن وةتئن  تتالئتئن 
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لصةدنا يو نفسه  ةاقب الحسابات لمدنة  لال ي وز أن يكون  ةاقب الحسابات الخارج    (3)
 الصةدنا   

عن أ  ظقصننننننننئة أن إيماو  وة  أن غش يق   ةه أثةا    يكون  ةاقب الحسننننننننابات  سننننننننةوالً  (4)
 ظنينته لامله   

لمةاقب الحسننننننننننابات حذ امي   ف  أ  نقت على السنننننننننن  ت نالدفاظة نالوثائذ ناانراا  (5)
 الحفالق  بةيارة ناونتثمار أ واو الصنةدنا ونوا  الت  بحوزة  دنة الصنةدنا أن أ ئن  المتا

 نفقًا للقواعد الت  ظةمم يذه الموة  ننفقًا لمرايئ التدقئذ المتاارف علئوا   
ال ئح   شننننننننننننةاف بني   خالفات احكام القانون أن  وم  ةاقب الحسننننننننننننابات بةخطار جو  اميق (6)

   الحفالصةدنا ظق   ن  دنة الصةدنا أن أ ئن  ل  ااواو   ةمامالتةفئذي  أن ال
ال ي وز لمةاقب الحسنننننننننابات أن نتوق  عن  راشنننننننننةة عمله أثةا  السنننننننننة  المال   الت  عئن  (7)

لمةاعر  حسنننننننننننابات الصنننننننننننةدنا خ لوا، نف  حال  نجوي أونننننننننننراب يسنننننننننننتحئ  على المةاقب  
نجو  امشةاف   الحفااالوتمةار ف  أيا  عمله، فةن عل ه أن يخطة  دنة الصةدنا نأ ئن 

أن يسنننتمة ف  عمله إلى أن نتم ظائئن بدن  له، نتتحم   بذلك، نت ب عل ه ف  يذه الحال   
إتا خال     المشنننتةكئن/ كتت ئن ةاقب الحسنننابات كاف  ااضنننةار الت  ظلحذ بالصنننةدنا أن الم

يذا الحمة، نت ب أن نتم ظائئن  ةاقب الحسننننابات ال دن  خ و  دة ال ظ انز وننننتئن نو ًا  
   عن  راشةة عمله    ن التارتا الذ  يطلب   ه  ةاقب الحسابات أن نتوق

 
 والعشرون  الثامنةالمـــــــادة   

 مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للصندوق: 
التدقئذ الشةع   (1) الصةدنا حذ ظائئن  كتب  للق ام بالةقاب   ن   الخارج    يمة   دنة  تلك 

الشةع     للماانئة  للتنكد  ن  طابقتوا  للصةدنا  المال    اانراا  ظاا  ت  جم    على 
الوئة  تات الصل     التدقئذ الشةع  الخارج   س ً   نقةارات  نتشتةأل أن يكون  كتب 

      لد  الوئة ، نتلتزم بةف  ظقارتةه الى جمع   حمل  الوحدات للصةدنا 
  وةوتًا،   لصةدنا لسة   ال   ناحدة قابل  للت دندليائن  كتب التدقئذ الشةع  الخارج     (2)

، نت وز له الق ام بوذه ااعماو لذات الصةدنا  أر   وةوات  ال    تتال   نلمدة ال ظت انز 
   باد فتةة انقطا  ال ظق  عن وةتئن  تتالئتئن 

 على اآلظ :  ي ب ان يشتم  ظقةتة  كتب التدقئذ الشةع  الخارج     (3)
   الداخل  الشةع  التدقئذ  نحدة ظقةتة على اي عه يفئد  ا  أ
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  ننتائ وا الصةدنا   دنة إلى المئدان   الزتارات نظوارتا عدي  ب
امخ و   ينن  نتلك نفحصوا،  علئوا االي   ظم الت  نالماا  ت الاقوي حوو ب ان  ت

  التاا  ت يذه بسةت 
   نالماا  ت الاقوي لتلك المةجع   القواعد  م
 اال توا   نك ف   الماا  ت،  أن الاقوي ف   ووا  - نجدت إن - الشةع   المخالفات   ج

   لذلك المقتةح  نالمدي
فحصوا،   ظم الت  التاا  ت إجةا  عن له  المةخص الشخص  ف  المسؤنل  ال وات    

 .إن ازيا ن ةاح 
 .الةوائ  الشةع  الةأ    خ
   للمكتب  القانون  نالممث  الشةع  المدقذ ظوع     ي

 :  التنكد  ما نل الخارج     ي ب على  كتب التدقئذ الشةع    (4)
   االلتزام بالشةنأل نالضوابط نالماانئة الشةع   الت  اعتمدظوا الوئة   أ

   الشةتا  امو      ن رايئأن يكون له  ئثاا عم  أخ ق  نفذ أحكام   ب
نالةماتج الت  يسنننننتخد وا الصنننننةدنا  أن ظوون اللوائ  الداخل   نالاقوي ناالظفاقات    ت

   نااينات الت  يستثمة بوا  وافق  احكام الشةتا  امو    
ي ب نشنننة ظقةتة التدقئذ الشنننةع  الخارج  ضنننمن التقةتة السنننةو  للصنننةدنا ق   ظقديم     (5)

 ظقةتةه الةوائ  الى جمع   حمل  الوحدات  

 التاسعة والعشرون  المادة
 : الحفظ أمين
ي ب حفا أننننننوو الصنننننةدنا لد  أ ئن حفا  ةخص له يائن  ن ق    دنة الصنننننةدنا     (1)

باد الحصننننوو على  وافق  الوئة ، نت وز له ظائئن أ ئن حفا فةع  يكون  ةخصننننًا له أن  
 سنننننننننننننن ً  لد  جون  رقاب ن  أجة  ن ، نتلك لحفا اانننننننننننننننوو خارج ينل  الووتت  نال نؤي   

 ن الحفا اانئ   ن  سؤنل اظه   التااقد    أ ئن حفا فةع  إلى إعفا  أ ئ
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 بالتال : على ااخص ي ب على أ ئن الحفا االلتزام    (2)

أ      ةاعاة أحكام الوتاب الساب  )أ واو الام   نأنولوم(  ن ال ئح ، نلتزم أ ئن الحفا   
باالحتفاظ بننوو الصةدنا ف  حسابات  ةفصل  يقوم بفتحوا نإيارظوا على أن ظوون  ستقل   

 حساباظه أن حسابات ال ئة، نأن ن ذو ف  تلك عةاي  الشخص الحةتص عن 
   ب  اوت م نحفا نإندا  اار ا  الةقدي  نأي  ظوزتاات أخة  ناشة  عن نشاأل الصةدنا  

  إخطار  دنة الصةدنا بني  التزا ات  تةظر  على أنوو الصةدنا نإرواو أ  إخطارات  ت
 نتسلموا نف  المدة المقةرة لذلك 

   ةفئذ ظال مات  دنة الصةدنا الخان  بةطاا عم  أ ئن الحفا    ظ م  
 إعداي نحفا و   حمل  الوحدات  ا لم يحفا لد  نكال   قان     ج
 

ي ب الحصوو على  وافق  كتاب    ن  دنة الصةدنا على جم   الاقوي الم ة   بئن أ ئن    (3)
   الحفا اانئ  نأ ئن الحفا الفةع  

    
 الثالثون المـــــــادة 

 مراقب اإلستثمار
نالمائن  ن ق    دنة الصةدنا باد الحصوو على  وافق   ي ب على  ةاقب االوتثمار  (1)

 باا ور التال  :على ااخص االلتزام الوئة  
بالقانون نال ئح  نقةارات نظال مات الوئة     أ التنكد  ن التزام  دنة الصةدنا 

 اب نأي  نثائذ ُأخة  ُيصدريا ُ دنة الصةدنا   نالةمام ااواو  ننشةة االكتت 
أن يقوم بتقوتم حصص أن نحدات االوتثمار بالطةتق  نف  المواعئد المحدية    ب

 لذلك ف  الةمام ااواو  للصةدنا   
التنكد  ن ع ام  دنة الصةدنا بمسؤنل اظه بما يحقذ  صلح  حمل  الوحدات    ت

ال ئح ، نأن أ واله ظستثمة ف  حدني  نفقًا للةمام ااواو  للصةدنا نأحكام  
   ااوالئب نالس اوات المحدية ف  يذا الةمام  

 إقةار أي  ظاا  ت ظةطو  على ظاارأ  صال    م
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االجتما   ةظئن وةوتًا على ااق     الوئة  اميارت  للصةدنا لمةاجا  التزام    ج
و  ننشةة  الصةدنا بالقانون نال ئح  نقةارات نظال مات الوئة  نالةمام ااوا

 االكتتاب نأي  نثائذ أخة  يصدريا  دنة الصةدنا 
 إخطار الوئة  بني   خالفات ظق   ن  دنة الصةدنا    

 
  

 والثالثون  الواحد ةالمـــــــاد
 :االستثمارمستشار 

 املتزام باا ور اآلظ  : االوتثمار ي ب على  ستشار  (1)
  أن  ةدنب عةه   إوتثمارأن يكون  ةخصًا له  ن ق   الوئة  للام  كمستشار    أ

ن ما  انمم  االوتثمار ال ماع   أن يام  يرقًا للوائ  نامجةا ات المةمم     ب
  نودف إلى ظحقئذ  صال  حمل  الوحدات 

  االوتشارات عةد ظقديم  على أ واله الخان   أن ن ذو عةاي  الشخص الحةتص    ت
  االوتثمارت 

 ، نتلك   ما نتالذ  أن يحتفا بدفاظة نو  ت  ةتمم  نفقًا للةمم المحاو    م
ال ماع ، نأن يقدم للوئة  ظقارتة ينرت ، نتلك بحسب  ا    االوتثماربننمم   

  ، نتلك يرقًا للوائ  الصايرة عةوا ظطلره  ةه 
 

تقديم المشورة حوو  اا  ت الشةا  أن ال    أن الترايو أن  ب   االوتثماريقوم  ستشار   (2)
نتلك على الةحو المفص   التحوت  أن غئةيا  ن الماا  ت ف  أ   ن أينات الةقد  

 ف  يذا الخصوص    االوتثماربئن  دنة الصةدنا ن  ستشار    ات الت  ظ ةمف  امظفاع 
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 الثانية والثالثون  المادة
 :أعضاء الهيئة اإلدارية للصندوق أو أي من مقدمي الخدماتشغور منصب أحد 

ف  حال  ش ور  ةصب أحد أعضا  الوئة  اميارت  للصةدنا، أن أ   ن  قد   الخد اتك نتائن  
على  دنة الصةدنا إخطار الوئة  بذلك خ و  دة أقصايا خمس  أيام عم ، كما نتائن عل ه  

ة أقصايا خمس  عشة نوم عم   ن ظارتا انتوا   ظقديم يلب لش   المةانب الشاغةة خ و  د
  دة امخطار المةصوص علئوا ف  يذه الماية 

أ  ظ ئئة يطةأ على   الوئة  عةد حدنم  ب انات الصةدنا ف  و   الصةاينذ لد   نتتم ظادن  
 الةمام ااواو ، أن  قد   الخد ات 

الوحدات خ و  دة أقصايا خمس   نف  جم   ااحواو ي ب على  دنة الصةدنا إخطار حمل   
 أيام عم   ن ش ور أن ش   أ  ٍّ  ن المةانب المذكورة 

بواوط  ال ةتد أن ال ةتد االلوتةنن  أن أ  نوئل   ن نوائ    ظةو  االخطارات لحمل  الوحدات 
ظلك   ظحمئ   بواوط   أن  االكتتاب/االشتةا   يلب  ف   المحدية  عةانتةوم  على  الحدنث   االظصاو 

لوتةنن   المتوفةة لد   دنة الصةدنا ن/أن نكئ  االكتتاب )ال   ( أن  لى التط  قات االالتقارتة إ
أي  نوائ  الوتةنن   أخة   تاح  لد  نكئ  االكتتاب )ال   ( أن  دنة الصةدنا أن إلى  سؤنو  
حساب حا   الوحدات لد  ال ةك بةا  على يلب حا   الوحدات نتشتةأل لصح  تلك أن يكون  

 المشتة  قد نافذ على أن نتم إع نه بنحد يذه الطةا 
 
 

 المادة الثالثة والثالثون 
 تعديل نظام الصندوق: 

ال ي وز لمدنة الصةدنا أن ي ة  أ  ظادن ت على الةمام ااواو  للصةدنا إال باد  وافق   
 الوئة  على يذه التادن ت 

 
المقتةح   ا يمس ا   -نللوئة    التادن ت  المكتسر  لحمل  الوحدات  إتا نجدت ف   أن    - لحقوا 

 %  ن رأس الماو على يذه التادن ت 50ظطلب  ن  دنة الصةدنا أخذ  وافق  أكثة  ن 
 

 ال نةفذ أ  ظادن  على الةمام ااواو  للصةدنا اال باد  وافق  الوئة  ان ف  الموعد الذ  ظحديه  
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ظادن  نتم على الةمام ااونننننننننننننناونننننننننننننن  نت ب على  دنة الصننننننننننننننةدنا اخطار حمل  الوحدات با   
 للصةدنا، نتلك خ و فتةة ال ظت انز عشةة أيام عم   ن ظارتا  وافق  الوئة  على يذا التادن   

 
ظةوننننن  االخطارات لحمل  الوحدات بواونننننط  ال ةتد أن ال ةتد االلوتةنن  أن أ  نونننننئل   ن نونننننائ   

االشننننننننتةا  أن بواوننننننننط  ظحمئ  ظلك  االظصنننننننناو الحدنث  على عةانتةوم المحدية ف  يلب االكتتاب/ 
لوتةنن   المتوفةة لد   دنة الصننننننننننةدنا ن/أن نكئ  االكتتاب )ال   ( أن  التقارتة إلى التط  قات اال

أي  نونننائ  الوتةنن   أخة   تاح  لد  نكئ  االكتتاب )ال   ( أن  دنة الصنننةدنا أن إلى  سنننؤنو 
دات نتشنننتةأل لصنننح  تلك أن يكون حسننناب حا   الوحدات لد  ال ةك بةا  على يلب حا   الوح

 المشتة  قد نافذ على أن نتم إع نه بنحد يذه الطةا  
 

 والثالثون الرابعة  المـــــــادة
 إلغاء الترخيص: 

 للوئة  أن ظل   ظةخ ص أ  نمام اوتثمار جماع  ف  أ   ن ااحواو التال  :
 التةخ ص   إتا ظ ئن أنه لم نتم الوفا  بن   ن الشةنأل الخان  بمة  1
   إتا كان ف  تلك حماي  لمصلح  المشاركئن ف  الةمام  2
  إتا خال   دنة أن  ةاقب االوتثمار أن أ ئن الحفا أيًا  ن أحكام القانون أن اللوائ ، أن قدم 3

 للوئة   الو ات غئة نح ح  أن غئة يع ق  أن  ضلل  
طلب إتا نجدت ضةنرة للتحة     إتا يلب  دنة الةمام إل ا  التةخ ص، نللوئة  أن ظةفض ال4

 عن أ ة نتالذ بالةمام أن بمصلح  المشاركئن 
 

للوئة  أن ظخطة  دنة أن  ةاقب االوتثمار أن أ ئن الحفا لةمام االوتثمار ال ماع  كتابً  باز وا  
على إل ا  ظةخ ص الةمام نااوراب الت  يعتوا لذلك، نعلى المدنة أن  ةاقب االوتثمار أن أ ئن  

أن إل ا     الحفا  لت ف   الوئة   به  ظق    إخطاره،  ظارتا  نو ًا  ن  ظاودًا خ و خمس  عشة  يقدم 
 ظةخ ص الةمام 

 
على الوئة  إتا أندرت قةارًا بةل ا  ظةخ ص نمام اوتثمار جماع  أن ظول  شخصًا  ةخصًا له  
المختص   نت ب علئوا ف  يذه  المحكم   الةمام، أن أن ظطلب تلك  ن    ل قوم بنعماو ظصف   

 بامجةا  الذ  اظخذظه  -فورًا نكتاب    -الحال  أن ظخطة  دنة نأ ئن حفا الةمام 
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للوئة ، إتا ظ ئن لوا عدم التزام  دنة أن  ةاقب االوتثمار أن أ ئن الحفا لةمام اوتثمار جماع   
عمل     عن  لفتةة  ؤقت   بالتوق   الةمام  لمدنة  ظال ماظوا  ظصدر  أن  ال ئح ،  أن  القانون  بنحكام 

ف  نحدات نمام االوتثمار ال ماع  ف  التارتا المحدي   – أن ك يما    –الوتةياي أن االشتةا   ا
 بتلك التال مات 

 
 والثالثون الخامسة  المـــــــادة

 الصندوق:  إنقضاء
 نةقض  الصةدنا ف  ااحواو التال  :

 للقواعد الوارية بالةمام   انقضا  المدة المحدية ف  الةمام ااواو   ا لم ظ دي يرقًا 1
   انتوا  ال ةأ الذ  أنشئ  ن أجله الصةدنا أن ف  حال  اوتحال  ظحق قه الودف 2
   ظل  أن ي   جم   أنوو الصةدنا أن  امموا بحئ  نتاذر اوتثمار الراق  اوتثمارًا   ديًا 3
الوحدات  من    بةاً  على يلب  دنة الصةدنا بشةأل ندنر قةار بالموافق   ن جمع   حمل   4

 %  ن رأس  او الصةدنا بحله ق   انتوا   دظه   50يملوون أكثة  ن 
   ندنر قةار  ن الوئة  بةل ا  ظةخ ص الصةدنا 5
   ندنر حكم قضائ  بح  الصةدنا نظصفئته 6
 

 والثالثون  السادسة  المـــــــادة
 التصفية:  اتإجراء

ف  ينر التصف  ، نتحتفا خ و  دة   -الماية السابق   نفقًا احكام  -ندخ  الصةدنا بم ةي حله 
التصف   بالشخص   االعترارت  بالقدر ال زم مظمام التصف  ، نت ب أن يضاف إلى اوم الصةدنا  
القائم  على   ال و   الصايرة عن  المكاظرات  ف   التصف  (  كتو   بطةتق  ناضح   )ظحت  عرارة 

  التصف  ، نت ب أن نتم شوة ظصف   الصةدنا 
 

 التال  : ال ةوينتتر  ف  ظصف   الصةدنا ااحكام المةصوص علئوا ف  
 
الدائةئن     ظسقط آجاو جم   الدنون الت  على الصةدنا  ن ظارتا شوة ح  الصةدنا نإخطار1

يعوظوم   التصف       بافتتا   الدائةئن روم ًا  أن يخطة جم    المصف   التصف  ، نعلى  بافتتا  
لتقديم يلراظوم باقتضا  ينونوم، نت وز إخطار الدائةئن بطةتذ امع ن، نف  جم   ااحواو ي ب  

 يلراظوم    أن نتضمن امخطار أن امع ن  ول  للدائةئن ال ظق  عن خمس  عشة نوم عم  لتقديم
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  ظةتو  عةد انقضا  الصةدنا ولط   دنة الصةدنا، ن   تلك يم  المدنة قائمًا على إيارة  2
الصةدنا إلى حئن ظائئن  ص  ٍّ ن ماروته لسلطاظه، نتات ة المدنة بالةسر  إلى ال ئة ف  حكم  

ظقديم    المصف  إلى أن نتم ظائئن  ص  ٍّ  نتستمة  قد و خد ات الصةدنا خ و  دة التصف   ف  
عدم الحاج  الوتمةاريم ف  ظقديم يذه الخد ات    -باد  وافق  الوئة     - خد اظوم  ا لم يقةر المصف   

 أن اوت دالوم ب ئةيم أن ي   باض الموام لد   قدم خد   ناحد  
  ي وز ظائئن  دنة أن  قد   الخد ات للصةدنا  صف ًا له، كما ي وز ظائئن المصف   ن بئن  3

وم بةيارة أنمم  االوتثمار ال ماع ، أن إيارة  حفم  االوتثمار أن  ةاقب  ااشخاص المةخص ل
اوتثمار أن أ ئن الحفا، أن  ةاق   الحسابات المس لئن لد  الوئة   نف  جم   ااحواو ال نتم  
 ظائئن المصفى إال باد  وافق  الوئة   نال ن دأ المصفى ف   راشةة أعماله إال باد شوة قةار ظائئةه 

ظائئن المصفى بقةار يصدر عن جمع   حمل  الوحدات إال ف  ااحواو الت  ظقةر فئوا      نتم4
التةفئذي   نف  حال  اخت ار المصف   ن ق   جمع   حمل    الوئة  ظائئن المصف  نفذ ال ئح  
المصف   نف  جم     ظائئن  الوئة  على  المسرق   ن  الموافق   الحصوو على  نتوجب  الوحدات، 

ل و  الت  اختارت المصف  أظاابه ن دة التصف  ، على أن نتحم  الصةدنا أظااب  ااحواو، ظحدي ا
 المصف  

  يازو المصف  بقةار  ن ال و  الت  قا ت بتائئةه، نف  جم   ااحواو ي وز للوئة  بةا  على  5
يلب أحد حمل  الوحدات أن يائة  الصةدنا أن  ن ظلقا  نفسوا أن ظصدر قةارًا بازو المصفى إتا  

ت   ةرًا  ق واًل لذلك  نك  قةار بازو المصف  ي ب أن يشم  ظائئن  ن يح   حله، نال ن دأ  رأ
 المصف  ال دند ف   راشةة أعماله إال باد شوة القةار المتضمن الازو نظائئةه  صف ًا 

 
  يقوم المصف  ب م   ااعماو الت  ظقتضئوا ظصف   الصةدنا، نله على نجه الخصوص  ا  6

 نل :
 ظمثئ  الصةدنا أ ام القضا  نال ئة أ  

 ب  الق ام ب ذو عةاي  الشخص الحةتص للمحافم  على أنوو الصةدنا نحقوقه 
 ج  وداي ينون الصةدنا 

أخة  ظوف     ي  ب   أنوو الصةدنا عقارًا أن  ةقواًل بالمزاي الالة  أن بالممارو  أن بن  يةتق 
 ةه على إجةا  ال    الحصوو على أعلى واة،  ا لم نةص ف  قةار ظائئ

 بطةتق   ائة  
 ه  قسم  ناف  أنوو الصةدنا بئن حمل  الوحدات 
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  نال ي وز للمصف  أن ن دأ أعمااًل جدندة إال إتا كانت الز   مظمام أعماو وابق ، كما ال ي وز  7
له ب   أنوو الصةدنا جمل  ناحدة أن أن نتصال  على حقوقه أن يق   التحك م ف  المةازعات  

تالق  بنعماو التصف   أن إجةا  ظاا  ت    أيةاف تات الصل ، إال بموافق  جمع   حمل   الم
 الوحدات 

 
  ظسة  ااعماو الت  ي ةتوا المصف  ف   واجو  الصةدنا أن حمل  الوحدات أن ال ئة إتا  8

كانت  ما ظقتض ه أعماو التصف   نف  حدني ولطته  فةتا ظادي المصفون ف  ظوون ظصةفاظوم  
 لز   للصةدنا إال إتا اظخذ القةار بااغل    المطلق ،  ا لم نةص قةار ظائئةوم على خ ف تلك   
 
  على  دنة الصةدنا ظقديم حسابات الصةدنا نظسل م يفاظةه ن ستةداظه نأنوله إلى المصف ،  9

الصةدنا،   ظخص  أن  الو ات  ب انات  بن   المصفى  بتزنتد  الخد ات  نلتزم  قد و  نتقوم  كما 
ب ةي أنوو الصةدنا نظحدند  ةكزه المال     -خ و ث ث  أشوة  ن  راشةظه لامله    -المصف   

بما نتضمن حقوقه نالتزا اظه، نله أن يستائن ف  تلك بمقد   الخد ات، نتمسك المصف  الدفاظة  
 ال ز   لقئد التصف  ،    إخطار الوئة  بتقةتة المةكز المال  للصةدنا 

 
  االنتوا   ن أعماو التصف   ف  المدة المحدية ف  قةار ظائئةه، فةتا لم ظحدي    على المصف 10

المدة ظولت الوئة  ظحدنديا بةا  على يلب تن  الشنن  نت وز  د المدة بقةار يصدر  ن ال و   
إظمام   ينن  الت  حالت  ااوراب  نتضمن  الذ   ظقةتةه  على  باد االي    المصف   اختارت  الت  

 المحدية، نلو  ت  شنن أن يطلب  ن الوئة  ظقصئة يذه المدة  التصف   ف  المدة
 

  على  صف  الصةدنا أن يقوم بدعوة جمع   حمل  الوحدات ل جتما  خ و ث ث  أشوة  ن  11
انتوا  السة  المال  ، نتلك لمةاقش  ال  انات المال   عن السة  المةتو   نظقةتة  ةاقب الحسابات  

التصف   نالمصايق ، نله يعوة ال مع   ل جتما  ف  أ  نقت إتا    نالتقةتة السةو  عن أعماو 
 اقتضت تلك أعماو التصف   

 
أن لد   دنة  12 ال ئة    نتائن على المصف  أن يستوف   ا يكون للصةدنا  ن حقوا لد  

 الصةدنا نإندا  المرالغ الت  يحصلوا ف  أحد ال ةو  لحساب الصةدنا ف  ينر التصف   
 اي ينون الصةدنا نظ ةئب المرالغ ال ز   لسداي الدنون المتةاز  علئوا،نعلى المصف  ود

 نتتم وداي ينون الصةدنا نفقًا للتةظئب التال :
 أ  االلتزا ات المال   الةاظ   عن عمل ات التصف   
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 ب  جم   المرالغ المستحق  لمقد   الخد ات 
 ج  الدنون الممتازة حسب ظةظئب ا ت ازيا 

 مون  بتن ئةات عئة  ، نتلك ف  حدني ناظ  الش   الضا ن للدنن ي  الدنون المض
 

ن ا نترقى  ن  او باد وداي الدنون السابذ ب انوا نؤي  للدائةئن الااينئن، فةن لم يك  المترق   
  ن ناظ  التصف   لسداي ك  يذه الدنون نتم قسم  الماو علئوم قسم  ال ة ا  

 
ظرقى  ن  13 بقسم   ا  المصف   يقوم  الوحدات،     بئن حمل   ينونه  باد وداي  الصةدنا  أنوو 

 نتحص  ك   شتة  على نصئب نتةاوب    عدي نحداظه ف  رأس  او الصةدنا 
 

  يقدم المصف  إلى جمع   حمل  الوحدات حسابًا ختا  ًا عن ظصف   الصةدنا نقسم  أنوله،  14
ع    نعلى المصف  أن  نظةتو  أعماو التصف   بالتصدنذ على الحساب الختا    ن ظلك ال م

يطلب إل ا  قئد الصةدنا  ن و   الصةاينذ لد  الوئة  باد انتوا  التصف    نتقوم المصف   
 بشوة انتوا  التصف  ، نال يحت  على ال ئة بانتوا  التصف   إال  ن ظارتا الشوة 

 
المال   للصةدنا  نفقًا للسة     نلتزم المصف  بتقديم ظقةتة ر   وةو  للوئة  عن أعماو التصف  ،  15

ق    ةاقب   التقةتة  ةاجاًا  ن  الفتةة، على أن يكون  نواي   نو ًا  ن  خ و  دة أقصايا ث ثون 
الت  ظم ظوزتاوا على   التصف   نالدفاات  إل ه ف  إجةا ات  التون   الحسابات، ن تضمةًا  ا ظم 

نتوا   ن ظسئئلوا  حا ل  الوحدات نأ  أنوو  وجوية لد  الصةدنا لم نتم ظسئئلوا نو ب عدم اال
 كما ي وز للوئة  أن ظطلب  ن المصف  ظزنتديا بن   الو ات أن ظقارتة كلما رأت ضةنرة لذلك 

 
  ظحفا الدفاظة نالمستةدات المتالق  بتصف   الصةدنا لمدة خمس وةوات  ن ظارتا إل ا  قئد  16

 الصةدنا  ن و   الوئة  ف  المكان الذ  ظحديه ال و  الت  عئةت المصف  
 

  يسنو المصف  عن ظاوتض ااضةار الت  ظلحذ الصةدنا أن حمل  الوحدات أن ال ئة بس ب  17
ظ انزه حدني ولطته أن نت    ااخطا  الت  نةظو وا ف  أيا  عمله، نف  حال  ظادي المصفئن فةنوم  

 يكونون  سةولئن على نجه التضا ن 
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 الثالثون و  ةبعالسا المـــــــادة
 المصالح المشتركة: االفصاح عن  

  االوننننتثمار    ةاقب)   ك م     ظتولى الشننننةك  الووتت   للمقاننننن   2006/ 9/ 3بموجب الاقد المؤرخ  
نكئ   )     ك م    بةك الووتت الوية   ( حفا وننننننننن  ت المسنننننننننايمئن ف  رأس  اونأ ئن الحفا

حفا    2011/ 9/ 7بموجب الاقد المؤرخ  كما ظتولى الشننةك  الووتت   للمقاننن  ك م     (  امكتتاب
 ) دنة الصةدنا(    م    و  ت المسايمئن ف  رأس  او شةك  الوية  ل وتثمار ك م  

 
 والثالثون  الثامنةالمـــــــادة 

 المراسالت:
 نتم ظوج ه كاف  المةاو ت: 

ونننننن  ت الصننننننةدنا، نتمكن ارونننننناو كاف  المةاونننننن ت  ا   الك على آخة عةوان  قئد ف   -
لوتةنن  أن أ   ن نوننننننننائ  االظصنننننننناو الحدنث   على عةانتةوم المحدية ف  بواوننننننننط  ال ةتد اال

يلب االكتتاب/االشنننننننننتةا  أن بواونننننننننط  ظحمئ  ظلك التقارتة إلى التط  قات االلوتةنن   المتوفةة  
أي  نونننننننننائ  الوتةنن   أخة   تاح  لد   لد   دنة الصنننننننننةدنا ن/أن نكئ  االكتتاب )ال   ( أن 

نكئ  االكتتاب )ال   ( أن  دنة الصننننننةدنا أن إلى  سننننننؤنو حسنننننناب حا   الوحدات لد  ال ةك  
 بةا  على يلب حا   الوحدات  

 إلى المدنة على الاةوان التال :   -
  م  ك م    شةك  الوية  لإلوتثمار

 الووتت 13050الة ز ال ةتد     -( الصفاة4950ص ب ) 
 investmentfunds@nbkcapital.comتد املوتةنن :  ال ة 
 22006417  الواظ  رقم

 www.nbkcapital.comااللوتةنن   الموق 
 

 والثالثون التاسعة  مادةال
 إجراءات الشكاوي: 

الى  دنة الصةدنا  نارواله  شكو   النموتج  نظوع    ظا ة   ظقديم شكو   ن خ و    أ    ستثمة  با كان
 التال  :باحد  الطةا 

 ،ندنتًا لوحدة شكان  الام     1
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االلوتةنن   ب  2 : ال ةتد  على  الام    شكان   نحدة  رئ س  complaint-باوم 

unit@nbkcapital.com ، 
 بال ةتد باوم رئ س نحدة شكان  الام   على الاةوان التال :  3

بةج   – شار  جابة المرار  نشار  الشودا     –   7قطا     – شةا    – ل وتثمارشةك  الوية   
 35الدنر  – بةك الووتت الوية  ال دند 

 الووتت  13050الصفاة،  4950ص ب  

الشكو   ن   نموتج  على  الحصوو  الصةدنا نتمكن  لمدنة  االلوتةنن    الموق  
 على الاةوان الم ئن أع ه  ه كاظر  نأن www.nbkcapital.com على

 
 األربعون المـــــــادة 

 القــانــون والمحـــاكم: 
 ن حئ  ظفسننننننننئةه نظط  قه نالمةازعات الةاظ   عةوا   يخضنننننننن  يذا الةمام احكام القانون الووتت   

 الةاشة  عةه أن المتالق  به  نتختص القضا  الووتت  نحده بكاف  المةازعات  
 
 

 المادة الواحد واألربعون 
 

نالقةارات نالتال مات الصنننننننننايرة  ن الوئة    ما  نظادن ظوما  ذ أحكام القانون نال ئح  التةفئذي   ظط 
 خاص ف  يذا الةمام  لم نةي به نص  
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