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للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني صنـدوق الوطنـي 

النظـام األسـاسي 

تمهيد
إنشنناه ئة   أاننوام المان يم نشم نشنناا اايرام المالش  ي        شنن نب  2010لسنن   (  7)بموجب أحكام القانون رقم  

من مالو  يحدات ا ان امار الميةن  للسنوم ال قد  بالدن ار الووت   الاان فقد مم إنشناه نن ديم الوي     ال  فةذي 
يتخضننا ال نام   صنن اقنق لده ئة   أاننوام المان.الكما أن  مم قةد الصنن ديم ف  انن    أحكامها يفق ئذا ال نام.  

م المان يم نشم نشننناا اايرام المالش   بشننن ن إنشننناه ئة   أانننوا  2010( لسننن    7ااانننااننن  للصننن ديم للقانون رقم )
 من الهة  . الصاقرة يالقرارات يال علشمات  امي      ال  فةذي  يمعدنالمه

المـــادة األولــــى  
يع ير ال مهةد السابق جزه   ن  زأ من ئذا ال نام يمكماًل احكام . 

المـــادة الثــانــية
:  منننعنرتفنننات

:يكون للمصطل ات ال الش  المع ى الميةن قرتن ك  م ها

للسوم ال قد  بالدن ار الووت   الاان .ن ديم الوي     الص نننديم: 
نوع يرح يحدات

العام.اك  اب   الص ديم:
ئذا ال نام يأي  معدنالت قد مطرأ علش  مس قياًل.  ال ننننننام: 

ئة   أاوام المان ف  قيل  الووتت. :أي جه  اإلشراف الهة  
ب ك الووتت المركز  يئة   أاوام المان. ال هات الرقابش :

شننننننارع   – 7قطع    –شننننننرم  الشننننننرك  الوي   لالانننننن امار و.م.:.م. يع وان :  
35الدير   –برج ب ك الووتت الوي   ال دند   –جابر المبار: يشننارع الشننهداه  

الووتت. 13050الصفاة  4950ص.ب.  -مدن   الووتت -

مدنننننننر الص ديم: 

علق  باايرام المالش   شخص اع بار ، يقوم ب قديم ا ا شننننننننارات ا ا امارت  الم 
 .مقاب  عمول 

مس شار اإلا امار

شخص اع بار  مرخنننننننننننننننص ل  من الهة   لمزايل  حفع أموان العماله يأنولهم  
بمنا ف  للنك ملنك المكونن  اننمن  ا انننننننننننننن امنار ال مناع  يفقنًا احكنام القنانون 

 يالال   .

 أمةن ال فع: 

المراقب  ياإلشنننننننننراف على أننم  شنننننننننخص اع بار  مرخص ل  بمزايل  نشننننننننناا 
 .ا ا امار ال ماع 

مراقب اإلا امار:
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ئو مالك الوحدات ف  الصنننن ديم من الشننننركات يالمواي ةن الووت ةةن يمواي   
ف  قيلنننن    الم شمةن  الخلش   يالعرب يااجننننناننننننب ي ةر  ال عننننناين  قين م لس 

ف  الصننن ديم يفقًا احكام ئذا   اإلشننن را:/  ابالووتت الذنن ي وز لهنننننننننننننننننم ا ك
 ال نام.

المسننننننننن امر أي مالك الوحدات  
 :أي حام  الوحدات 

الشنننننننننخص الذ  يعر  أي نيشا أيراقًا مالش  لصنننننننننال  مصننننننننندرئا أي حلشف ، أي 
ي صننن  على أيرام مالش  من المصننندر أي حلشف  بار  إعاقة مسنننوتق أي إقارة 

 عملش  اندار اايرام المالش .

 :  )اليشا(اإلك  ابيكةننن   

 عمل  الص ديم: الدن ار الووت  .
ئو نن ديم اان امار يكون ئدف  اااناان  ا ان امار ب قيات ال قد ب ةن يكون  
م خفض المخاير يعال  السنننننننةول ، يلما يكف  للصننننننن ديم ا اننننننن مرار ب عمال  

 الم صوص علةها ف  ال نام ااااا .

 ن ديم أاوام ال قد:

مش ، الاإلانن  اانن امار قصننةرة ااج  كالوقا ا أم ما يقابلها ف  المصننارفأقيات  
  الصنننننناقرة عنيالصننننننكو:  ال كومش  يالسنننننن دات    يالصننننننكو:  يالسنننننن دات يألينات

أخره   الووت   أي عملن  أج يشن   الي و: أي الشننننننننننننننركنات اننننننننننننننواه كناننت بنالندن نار
خره موافق أي أ  أقيات نقد أ يشنننهاقات اإلنداع الي وش  يامفاقشات إعاقة الشنننراه

 .علةها الهة  

 أقيات ال قد:

الشنخص الطيشع  المسن   لده الهة   ف  ان   مراقي  ال سنابات الذ  نيد  
الرأ  الف   الم اند يالمسننن ق  حون مده عدال  يي نننوح القوا م المالش  للشنننرك   

 المعدة يفقًا لمعانةر الم ااب  الديلش  المع مدة لده الهة  .

ب  مراقب ال سننننننننننابات أي مراق
 ال سابات الخارج :

قابل  لل  ز       ةر  يئ  يرق  مالش   يحدات ا ا امار ال   ن وون م ها الص ديم 
ص ديم يمخون حاملها مباشرة كام  ال قوم ال اش   ال  أنون  مما  حص  ف 

 ع ها.
يإلا معدق مالوو الوحدة الواحدة معةن علةهم أن يخ اريا من بة هم شخصًا ياحدًا  

 الص ديم. يمالهم م اه 
 يت وز لاةر الووت ةةن ا ك  اب ف  يحدات ا ا امار أي مملوها.  

 يحدات ا ا امار: 

ف  نوم موجوقات الصنننننننننننننن ديم  تم  و مقئو السننننننننننننننعر الذ  ن م م دنده ب اهًا على  
النمنعن ن  ا انننننننننننننن نانمنننننننار.    منقسننننننننننننننومننننننناً   الن نقنةنشنم  يحننننننندات  عننننننندق  يلنانر  عنلنى 

ال شم  الصننننننناحش  للوحدة  اإلك  اب/اإلشننننننن را: يإاننننننن رقاق يحدات الصننننننن ديم ف ن  
 .اوف م  سب بست نقاا عشرت 

 :ناف  قشم  الوحدة

ئ  قشم  إا امارات الص ديم ف  نهاي  الف رة المالش  مقوم  يبقًا احكام ننام 
الصننن ديم ااانننااننن  مضنننافًا إلةها ب وق الموجوقات ااخره من نقدي  يأرنننندة  

اةر ف  لات ال نارت  مندن ن  يأخره مطريحنًا م هنا ال زامنات الصنننننننننننننن نديم قين  ال
)قين ااخذ ف  اإلع بار ال وزتعات ال قدي  المق رح  على مسننننائم  الصنننن ديم 

 إن يجدت(. 

 :ال شم  الصاحش  للص ديم 
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الاالث  أشننهر اايلى من مارت  إننندار ال رخشص إلانن ومان ال د ااقنى لرأ  
 مان الص ديم يإندار يحدات الملوش  يتمكن ممدندئا لمدة مماثل .

 اإلك  اب الميد  

 :تننمو ال قنننوم  .اإلك  اب الميد   إن هاه ف رةمن ك  أايوع مةالق  بعد  الاالثاهئو نوم 
ح ى نهاي  قيام العم  الرانم  من   يا ان رقاق آخر نوم لقيون يلبات ا شن را:

الذ  يسنننيق نوم ال قوتم بال سنننب  للطلبات ال   مقدم من خالن نسننن    ا ث ةننوم 
الذ  يسيق   ا ث ةنماقي  مطيوع  يح ى الساع  الاانش  من بعد النهر من نوم  

ف  الصن ديم ال   ن م مقديمها   يا ان رقاق  نوم ال قوتم بال سنب  لطلبات ا شن را:
 يم.من خالن الخدمات ا لو رينش  المقدم  من مدنر الص د

 نوم ال عام :

بشنننن ن إنشنننناه ئة   أاننننوام المان يم نشم نشنننناا   2010( لسنننن    7القانون رقم )
 .يالالحق  علش  يمعدنالم  اايرام المالش 

 القاننننننننون: 

بشنننن ن إنشنننناه ئة   أاننننوام    2010( لسنننن    7ئ  الال    ال  فةذي  للقانون رقم )
 يال عدنالت الالحق  علةها.  يمعدنالم  المان يم نشم نشاا اايرام المالش 

 : اي الال    الال  نن  ال  فةذي 

ئ  اايام ال   موون فةها الي و: مف وح  لممارانننننننننننن  أنشننننننننننننط ها بديل  الووتت  
 اع بارًا من الساع  الاام   نباحًا يح ى الاالا  يال صف عصرًا.

 ننننوم عمنن :

∑)الم واط المرج  لالا  قام =  xiai 
n
i=1 ) 

 ةن أن:ح
x .نسب  ا ا امار = 
a .)مدة ا ا  قام )باايام = 
n إجمال  عدق اا امارات الص ديم ف  أقيات ال قد = 

 الم واط المرج  لالا  قام:

 جمعش  حمل  الوحدات: جمعش  حمل  يحدات ا ا امار للص ديم.
 اليورن : بورن  اايرام المالش  ف  قيل  الووتت.

  
 المـــــــادة الثالثــــة

 سم الصندوق:إ
 .  "للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثانيصندوق الوطني " امإئذا الص ديم  ىيطلق عل

 
   الرابعة المـــــــادة

 مدة الصندوق: 
لل  دند  يئ  قابل   صنننن اقنق لده الهة  القةده ف  انننن     ميدأ اع بارًا من مارت انننن  عشننننر  خمسنننن  مدة الصنننن ديم 

 .  يجه  ا شراف  الص ديم  رأ  مان   % من50لمدق أخره مماثل  بعد ال صون على موافق  مالو  ما نزتد على  
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   الخامسة المــــــــادة
 الهدف من إنشاء الصندوق:

يتسنننعى الصننن ديم    الصننن ديم إلى موفةر عوا د مزتد عن معدن العوا د على الوقا ا الااب   بالدن ار الووت  . نهدف
من السننننننةول  عن يرتق اإلانننننن امار ف  أقيات نقدي    إلى زتاقة ال شم  الصنننننناحش  لعنننننننون ما موفةر مسنننننن وه عان  

  عالش  ال وقة يم  وع .
 

  السادسة المـــــادة
 :هرأس مالالصندوق و  وشكل نوع
أي لي رأ  مان م اةر نزتد رأ  مال  ب نندار يحدات اان امارت  جدندة مف وح   ال قد  أانوامنن ديم الصن ديم  إن  

يميلغ حديقه بةن خمسنن  مالنةن قن ار  ااانناانن ، الف رة الم دقة ف  ننام ن خفض باانن رقاق بعض يحدام  خالن  
ف  حال  انخفا  رأ  مان الصنننننن ديم    -يعلى مدنر الصنننننن ديم    قن ار كوت  . يخمسننننننما   ملةون يملشار كوت    

أن يخطر الهة   خالن خمسنننن  أيام عم  من مارت  انخفا  رأ  المان، يللهة   امخال ما مراه   -عن ال د ااقنى 
 ي قق مصل   حمل  الوحدات.بما  -ف  ك  حال   -م اابًا  

يكون للصنن ديم شننخصننش  اع بارت  يلم  مالش  مسنن قل  عن حمل  الوحدات أي ال ه  القا م  على إقارم ، يتك سننب 
 الص ديم شخصة   ا ع بارت  من يقت قةده ف  ا   الص اقنق لده الهة  .

 
  السابعة  المـــــــادة

 وحدات االستثمار:عدد 
ملشار يعدقئا من خمسننن  مالنةن إلى  ياحد فقط قن ار كوت     ميلغصننن ديم  ال اننن امارإوحدات  اإلانننمش  لإن ال شم  

حمل   صننن ديم إلى يحدات م سنننايت  ال شم  يمق صنننر مسننن يلش  التقسنننم رأانننمان ي يحدة ااننن امار،  يخمسنننما   ملةون 
أي  ع د ا ك  اب نقداً يت م مسننننننننندند قشم  الوحدات  ف  رأ  المان.    ممشنننننننننارك ه قشم ف  الصننننننننن ديم على    الوحدات
من قي  مدنر الصن ديم  أانيوع   بشنك    الصناحش  اننون الصن ديم   شم اليانوف ن م اإلعالن عن   فةها ا شن را:

على الموقا اإللو رين  لمدنر الصننننن ديم  اإلعالن  يانننننوف ن م    ،ا اننننن امارمراقب الذ  يقوم ب  تم  و ال قعلى   اً ب اه
   .(اليشاا ك  اب )ييكة  

 
  الثامنة المـــــــادة

 :اإلشتراك/كتتابالحد األدنى واألعلى لل 
  1يلمضننننناعفات ، قن ار كوت  (  ألفقن ار كوت   )  1,000ف  الصننننن ديم ب ق  من  ا شننننن را:/ك  اب  ي وز ا 

بها من قي  مسنننننننن امر    المشنننننننن ر:/ك  ب  ي وز أن ن عده عدق الوحدات الم(، كما أن  قن ار كوت  )قن ار كوت    
  % )خمسةن ف  الما  ( من رأ  مان الص ديم.50ياحد عن 
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 التاسعة المـــــادة
 في الصندوق: اإلشتراك/كتتاباال 

 كان نوعها.  ف  الص ديم ب صص عة ش  أياً   اإلش را:/ك  اب  ي وز ا  (1)
اشنننننننننننننن را: نقنند  ف  إك  نناب/عنندم قيون أ     (اليشا)  ا ك  نناب  الصنننننننننننننن ننديم ييكةنن ي ننب على منندنر   (2)

 .الص ديم 
ف  الصننننن ديم مف وح للمواي ةن الووت ةةن يمواي   قين م لس ال عاين الخلش      اإلشننننن را:/ك  ابا  (3)

يالعرب يااجانب ي ةر الم شمةن يالشركات يالم اسات الووت ةننننننننننننننن  يالخلش ش  يااج يش  قاخ  يخارج 
 قيل  الووتت. 

 اننننننن ومان ال د ااقنى لرأ  مان الصننننننن ديم يإنننننننندار يحدات الملوش إل  الصننننننن ديم   مدنري ب على   (4)
خالن ثالث  أشننننهر من مارت  إننننندار ال رخشص، يإلا ان هت ئذه الف رة قين ماطش  ال د ااقنى جاز 
لمدنر الصنننننن ديم أن يطلب من الهة   مهل  مماثل ، يللهة   أن مدر  الطلب يميت حش  خالن عشننننننرة 

 أيام عم .
الصن ديم لهذا الار  ن م ا ك  اب/ا شن را: عن يرتق يكاله ا ك  اب )اليشا( الذنن ي دقئم مدنر  (5)

ب ةن يسننننننننننننلم المك  ب/المشنننننننننننن ر: إلى يكة  ا ك  اب )اليشا( يلب ا شنننننننننننن را: المعد لذلك مرفقًا ب  
عن   يللك  المسننننننن  دات المطلول  يقشم  الوحدات كما ي وز أن ن م ا ك  اب/ا شننننننن را: أي ا اننننننن رقاق

عي ن  نمولج اانننننننننننننن رقاق/ من مندنر الصنننننننننننننن نديم قين حناجن  إلى م  قندمن يرتق الخندمنات ا لو رينشن  الم
اك  اب/ اشنننننننننننن را: يتقوم مدنر الصنننننننننننن ديم بقيون الطلبات ب اًه على للك. يف  حال  ا شنننننننننننن را: ف  
الصنن ديم من خالن الخدمات ا لو رينش  المقدم  من مدنر الصنن ديم، يقوم مدنر الصنن ديم ب  مشا 

لوحدات أي  راننوم اننم الصنن ديم على أ  ن  م  حمل  ا أموان ا شنن را: ف  حسنناب خاص مسنن ق  ب
إ نناحش  ن ش   لف   للك ال سنناب. يمسننلم ئذه ااموان إلى أمةن ال فع بعد اانن ومان إجراهات إنشنناه 

 الص ديم.
انم إيسن لم المك  يون/المشن ركون من يكة  ا ك  اب )اليشا( أي مدنر الصن ديم إشنعار م كةد ن ضنمن  (6)

المك  ب يج سة نننننننننننننننننن  يع وان  يمارت  ا ك  اب يعدق الوحدات المك  ب/المش ر: بها يقشم ها يم موع  
ميلغ ا ك  اب يالرننننننةد اإلجمال  بعد ا ك  اب. مراننننن  إشنننننعارات ال  كةد إلى المك  يةن/ المشننننن ركةن  

على ع ايت هم الم دقة   بواانط  اليرتد أي اليرتد ا لو رين  أي أي  يانةل  من يانا   ا مصنان ال دنا 
ف  يلب ا ك  اب/ا شننن را: أي بواانننط  م مة  ملك ال قارتر إلى ال طيشقات ا لو رينش  الم وفرة لده  
مدنر الصنننن ديم أي يكة  ا ك  اب )اليشا( أي أي  ياننننا   الو رينش  أخره م اح  لده يكة  ا ك  اب  

دات لده الي ك ب اه على يلب حام  )اليشا( أي مدنر الصنننن ديم أي إلى مسنننن ين حسنننناب حام  الوح
 الوحدات. 

قن ار كوت  ، ي    250,000ي ب أ  مق  مشنننارك  مدنر الصننن ديم ف  يحدات الصننن ديم عن ميلغ  (7)
ي وز أن ن صنننرف ف  ملك الوحدات أي يسننن رقئا يوان مدة إقارم  للصننن ديم. كما أن ال د ااقصنننى  

 .% من رأ  مان الص ديم 75لمشارك  مدنر الص ديم نيلغ 
الخنننننننننننناص    أن يش ر: ل سنننننننناب   الخارج  يمراقب اإلا امار يمراقب ال سابات  ال فع  ي وز امةن   (8)

 بوحدات الص ننديم.
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أي يثشق  السننننننننننننننفر فقط ي/ئ  البطاق  المدنش    المشنننننننننننننن ركةن/إن المسنننننننننننننن  دات المطلول  من المك  يةن (9)
لعشنننخاص الطيشعةةن، يال رخشص الصننناقر من يزارة ال  ارة يالصننن اع  للم انننسنننات الفرقي  يالبطاق   
المدنش  لصنناحب الم اننسنن ، يال رخشص الصنناقر من يزارة ال  ارة يالصنن اع  بال سننب  لواف  الشننركات، 

سننننب  للم اننننسننننات يالشننننركات  ةر يكذلك اايرام الايومش  المع مدة من ال هات المخ صنننن  بالديل  بال 
يللك بما ن فق ما معلشمات ال هات الرقابش  الصنننننننناقرة يقوانةن قيل  الووتت بشنننننننن ن  سنننننننن   الم شم ، 

ااموان يمموت  اإلرئاب يقرارات الشننننننننرلش  الديلش  الصنننننننناقرة ف  ئذا الشنننننننن ن، يأي  قرارات يمعلشمات  
  حق  مصدر بش ن  س  ااموان يمموت  اإلرئاب.

 ث ةنمعام  ح ى نهاي  قيام العم  الراننم  من نوم ا  عم  م يلبات ا شنن را: ف  أ ي نومي وز مقدي (10)
الذ  يسنننننننيق نوم ال قوتم بال سنننننننب  للطلبات ال   مقدم من خالن نسننننننن  ماقي  مطيوع  يح ى السننننننناع   

  الذ  يسنننننننننيق نوم ال قوتم بال سنننننننننب  لطلبات ا شننننننننن را: ال   ن م   ث ةنالاانش  من بعد النهر من نوم ا 
مقديمها من خالن الخدمات ا لو رينش  المقدم  من مدنر الصنننننننننننن ديم. ييلبات ا شنننننننننننن را: ال   ن م  

 مقديمها بعد ئذه المواعةد ن م م فةذئا ف  نوم ال قوتم ال ال . 
ي وز ب فوتض خط  لمدنر الصننن ديم أي يكة  ا ك  اب )اليشا( قيون معلشمات ا شننن را: يا اننن رقاق   (11)

   ( أي عن يرتق الفاكس أي اليرتد ا لو رين .عن يرتق الهامف )اار 
إلا لم يسنن وف الشننريا كامل س ب سننب ما يطلب  مدنر  إشنن را:ي وز لمدنر الصنن ديم رفض أ ي يلب  (12)

ف    اإلشنننن را:/الصنننن ديم من مسنننن  دات أي معلومات نرائا مدنر الصنننن ديم  ننننريرت  إلممام اإلك  اب
ا ي اننننيب آخر، على اننننية  الماان    إشنننن را:الصنننن ديم. كما ي وز لمدنر الصنننن ديم رفض يلب 

من شنننن ن  مقوتض قدرة مدنر  اإلشنننن را:/إلك  ابه مدنر الصنننن ديم أن ما  ئذا ا ال صننننر، الا ما ارم
 الص ديم على م قةق أئداف  اإلا امارت  أي ال  ثةر على السةول  الالزم  للوفاه بال زامات الص ديم.   

من قي   اإلشننننن را:أي عدم قيون يلب   اإلشننننن را:/ف  حان عدم إاننننن شفاه مسننننن  دات يشنننننريا اإلك  اب (13)
المبالغ ال   قفعوئا من قين أي  فوا د    إلك  اب/اإلشنننننن را:امدنر الصنننننن ديم، اننننننوف مرق للرا يةن ف  

 يلعد خصم أي  عمو ت مصرحش ، إن يجدت. 
 أي مدنر الص ديم. (اليشاا ك  اب )يكة  بعد مقديم  إلى   اإلك  اب/اإلش را:  ي وز ا ب يلب  (14)
 ياحدًا يمالهم م اه الص ديم. ان معدق مالوو الوحدة الواحدة معةن علةهم ان يخ اريا من بة هم شخصًا   (15)
اننننننة م م وت  المبالغ الزا دة من أموان ا شنننننن را: إلى حسنننننناب المشنننننن ر: الي و  على أن ن م ال  وت   (16)

بعمل  الصنن ديم بال سننب  للمشنن ركةن الذنن لدنهم حسننابات لده ب ك الووتت الوي   يلالدن ار الووت    
ب ك الووتت الوي   ب اًه على اعر الصرف   بال سب  للمش ركةن الذنن لدنهم حسابات لده ب و:  ةر

لده ب ك الووتت الوي   كما ف  نوم ال  وت  يت  م  المشنننننن ر: أي  نفقات أي مصننننننارت  مصننننننرحش  
 إن يجدت. –م علق ب لك ال  وتالت  
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 المـــادة العاشرة 
 التخصيص:

 مس بعد قي  ال خصشص حص  مدنر الص ديم من رأ  المان المك  ب ب . (1)
د إ  الطلب الذ  ن ضنننننننمن أكير عدق من يحدات مالطلبات الم وررة ل فس المك  ب، ي  يع مسننننننن بعد   (2)

 .ا ا امار
إن هاه ف رة من مارت   أيام عم  خمسنننننننن ن م مخصننننننننشص يحدات ا انننننننن امار على المشنننننننن ركةن خالن   (3)

 .عشرت  على أن ن مي ال خصشص على أاا  أرلا نقاا  ك  ابا 
ب سنب  ما  ك  يةنعن رأ  مان الصن ديم، ن م موزتا الوحدات على الم  ك  ابف  حال  م ايز ح م ا  (4)

 .على جمشا المك  يةن ك  ابب  بعد موزتا ال د ااقنى لال  إك  ب
خمسنننن  أيام عم  خالن   من الوحدات  ل  المبالغ الزا دة عن قشم  ما ن م مخصننننشصنننن   ك  برق إلى المم (5)

 يس  ق ع ها أي  فوا د.ن هاه إجراهات ال خصشص ي  إمن مارت  
  .الوحدات المخصص  ل  بعدقإشعار م كةد   مك  بيسلم مدنر الص ديم ك   (6)

  عشر المـادة الحادية
ي كم ال نام ااااا  لص ديم ا ا امار العالق  بةن مدنر الص ديم يحمل  الوحدات يت ب على حمل  الوحدات  

بال وقشا على   للص ديم، يللك  ال نام ااااا   . يت ب أن يكون ا ش را:/يلب اإلك  ابإبداه موافق هم على 
 قين مقاب  ع د يلب . ص ديم مك ولًا باللا  العرلش  يأن ن م موفةره ل ال نام ااااا  ل

 
 المادة الثانية عشر 

 :حملة الوحداتسجل 
حفع المعلومات اآلمش  ف  ا   حمل  الوحدات عن  إعداق ا   ب مل  الوحدات ي   أمةن ال فععلى   (1)

 ك  حام  يحدات: 
 أ. إام  يع وان  يرقم ئوت  ، أي رقم ا ل  ال  ار  يج سة  .

 عدق الوحدات ال   يملوها. ب.
 مس ةل  ف  الس  .مارت  .  ج

 
ي فع انننننننننن   حمل  يحدات الصنننننننننن ديم لده أمةن حفع، يللك يفقًا لعحكام الوارقة ف  الو اب الرابا  (2)

)بورننننات اايرام المالش  ييكا ت المقانننن ( من الال   ، يمدفا أمعاب ال ه  ال   م  فع بالسننن   
 من أموان الص ديم.

 وحدات يلو  ل  مصل   حق ا يالع علش .يتكون لمالو  ال أمةن ال فعي فع ئذا الس   لده  (3)
على أمةن ال فع ا ح فاظ بيشان نو نننننننن  رنننننننننةد الوحدات الم ب ش  يالوحدات ال   مم إننننننننندارئا أي  (4)

 اا رقاقئا أي اا  داثها أي إلااؤئا، يمزيتد مراقب ا ا امار ب سخ  من اليشان.
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 المادة الثالثة عشر 
 سياسة توزيع األرباح:

لصنال  الصن ديم    لما نراه م اانباً  الصن ديم بعد إنندار اليشانات المالش  نصنف السن وت  يالسن وت  ييفقاً ي وز لمدنر 
يلنالقندر النذ  ي ندقه ب ةنن ي ر  موزتعن  كعنا ند على يحندات ا انننننننننننننن امنار على    يمنالو  الوحندات، أن نوزع أرلناحناً 

ن  لمنندنر الصنننننننننننننن ننديم ييكةنن  ا ك  نناب الموقا اإللو ري ف     يقشم نن يتعلن عن ال وزتا يموعننده  ،  مننالو  الوحنندات
، أي عن يرتق موزتا موزتا ئذا ال زه من عا د ا انن امار بشننك  نقد  أي عة    الصنن ديم  يت وز لمدنر ،)اليشا(

على أن يكون ال وزتا خالن مدة أقصننائا ثالش شننهور من مارت    يحدات م انش  ف  الصنن ديم أي بالطرتق ةن معاً 
عدم موزتا أي  عوا د بالوام  أي  الصننننننن ديم  جه  اإلشنننننننراف، ما العلم ب ن  ي ق لمدنر  إخطاراإلعالن يللك بعد 

 أ  جزه م ها، ب  إعاقة اا امار ئذه العوا د ف  فرص اا امارت  م وافق ما اشاا  الص ديم.   
 

 ة عشر  المادة الرابع
 طريقة احتساب القيمة الصافية لألصول:

يلما   ن  ايز مدة نوم بعد الموعد ال ها   ل قديم  معام ي ب مقوتم أنننننننننننننون الصنننننننننننن ديم ف  ك  نوم  (1)
الموقا من خالن      لعننننننونشال شم  الصننننناح ، يم شنننننرياإلاننننن رقاق ا شننننن را:الطلبات الخانننننن  بعملشات  

ا اننننن امار لوحدات ا اننننن امار   مراقب  يت  سنننننب .(اليشا)  ا ك  اب ييكة   الصننننن ديم اإللو رين  لمدنر 
، المع مدة من الهة    الديلش   شالم ااننني  معانةرلل  أي  طللضنننواب اً ال شم  الصننناحش  لعننننون لو  يحدة، يفق

م موع أننون الصن ديم ناقصنًا م موع الخصنومات، يتقسنم ال ام  على كام   يللك على ال  و ال ال :
 . تمو ال قعدق الوحدات الم ب ش  ف  الص ديم ف  نوم 

 
يالم مال  ف  اننعر الورق  المالش   المطف ة بال ولف  ال قد  أقيات  تم  و مقيل  دند قشم  أنننون الصنن ديم، ن م  (2)

عالية أي خصننننم اإلننننندار ناقص   ب  نننناف ف  نوم الشننننراه باإل نننناف  إلى الفا دة المسنننن  ق  بعد معدنلها  
اإلاننننن امارات ف  نننننن اقنق تم و مقالمسننننندق من رأ  المان يالفا دة يناقص أ ي إنخفا  ف  ال شم . يت م 

المع   ف  حال  مداين ئذه الصننن اقنق ف  تم و ال قاإلاننن امار ااخره بالرجوع إلى انننعر الشنننراه ف  نوم  
انوم نشنط ، يا  فان قشم  ملك اإلان امارات ن م م دندئا بالرجوع إلى ال شم  الصناحش  لعننون كما ن م 

اإلاننننننن امارات المقوم  بعمل  أخره  ةر الدن ار تم  و مقإعالنها من قي  مدنر نننننننن ديم اإلاننننننن امار. يت م 
 الوي  الووت   ع د م وتلها إلى الدن ار الووت   ب اهس على اننعر الصننرف الم دق من قي  ب ك الووتت 

يحشمنننا يخص اانواع ااخره من اانننننننننننننننون، ي ننندق مننندنر  المع  .  تم  و ال قالنننذ  يكون معل نننًا ف  نوم  
يت م م وت  قشم  كاف  ااننننننننننننون   .ا اننننننننننن امار مراقبعلةها  ، على أن نوافقتمو ال قالصننننننننننن ديم يرتق  

م  بعمل   ةر الدن ار الووت   إلى الدن ار الووت  ،  الم دق    صنننرفاليللك حسنننب انننعر يالخصنننوم المقوي
 .المعلن  ال قوتم  من قي  ب ك الووتت الوي   ف  نوم

 

 الص ديم، بما فةها:ق طاع ك  الدنون يالخصوم المس  ق  من م موع قشم  أنون إياة م   (3)
ق الصننن ديم  مصنننارت  اإلقارة ي ةرئا من الرانننوم يالمصنننريفات ال   ااننن  قت لمدنر  - أ يلم ُمسننندي

 بعد؛



9 
 

 القانونش ؛يالخدمات  ل دقةق اليشانات المالش  المقدرةأ  ُمخصص لراوم الص ديم  -ب
 يراوم الوااي ؛ ال فعمصارت  يأجور أمةن  -ت
 قضا ش  مخص الص ديم.كاف  ال والش  الم علق  ب   قعوه  -ش
 أمعاب مراقب اإلا امار. -ج

 
ف  حان مقوتم أنن  من أننون الصن ديم بشنك   ةر نن ش  أي الخط  ف  حسناب انعر الوحدة، ي ب  (4)

يت ب على مدنر الصننن ديم أن    على من مسنننيب ف  للك بخط   أن يعوي  المضنننرير من ئذا الخط .
اليشانات المالش  السنننننننننننن وت  المدقق  مقرترًا نيةن ك  أخطاه نرفق ما اليشانات المالش  المرحلش  المراجع  أي 

 ال قوتم يال سعةر ال   ممت خالن ملك الف رة.
 

 المادة الخامسة عشر
 واالستــرداد: تراكشاإل/كتتابواال يم  و التق
ي ق ل مل  الوحدات اانننننننن رقاق يحدامهم، كما ي ق آلخرتن ا ك  اب/ا شنننننننن را: ف  الصنننننننن ديم، من خالن   (1)

مقديمهم يلبًا نننننن ش ًا بذلك إلى يكة  ا ك  اب )اليشا( كما ي وز مقديم يلب ا شننننن را: ف  الصننننن ديم أي  
ااننن رقاق قشم  الوحدات المسننن امرة عن يرتق الخدمات ا لو رينش  المقدم  من مدنر الصننن ديم قين حاج   

الذ  يسيق   ث ةن  من نوم ا إلى معي   نمولج اك  اب/اش را:/اا رقاق، يللك ح ى نهاي  قيام العم  الرام
طلبات ال   مقدم من خالن نسننن  ماقي  مطيوع  يح ى السننناع  الاانش  من بعد النهر  لنوم ال قوتم بال سنننب  ل

ف  الصن ديم ال   ن م مقديمها   يا ان رقاق  الذ  يسنيق نوم ال قوتم بال سنب  لطلبات ا شن را:  ث ةنمن نوم ا 
 .م  من مدنر الص ديم من خالن الخدمات ا لو رينش  المقد

ي ب على مدنر الصننننن ديم م فةذ يلبات ا شننننن را: أي ا اننننن رقاق بسنننننعر ال قوتم ال ال  لطلب ا شننننن را: أي   (2)
ا انن رقاق. يت وز أن مشننم  أاننعار ا شنن را: أي ا انن رقاق أي  عمو ت أخره بشننرا أن يكون م صننونننًا  

 علةها ف  ال نام ااااا  للص ديم.
مدنر الصنننن ديم أن ندفا ل ام  الوحدات قشم  ا انننن رقاق الم ااننننب  خالن أرلع  أيام عم  ال الش  لةوم    على (3)

ال قوتم الذ  مم حش  م دند اننننننننعر الوحدة. على أن ن  م  حمل  الوحدات الذنن لدنهم حسننننننننابات لده ب و: 
ت  قشم  ا انننن رقاق  م علق ب  و  –إن يجدت    – ةر ب ك الووتت الوي   أي  نفقات أي مصننننارت  مصننننرحش  

 إلى حسابامهم ملك.
بالصننننننننن ديم يفقًا لهذه الماقة بكاف  الضنننننننننوابط يالشنننننننننريا يااحكام ال   ن قةد بها   المشننننننننن ر:/ك  بالمن قةد   (4)

قن ار كوت  ، يلن يسنننننننننم   1  ي ب أ  مق  قشم  ا اننننننننن رقاق عن الميد  ، كما  ك  ابف  حال  ا   ك  بالم
   إلى ما قين  قشم  الوحنندات الم بقةنن  ل ننام  الوحنندات عقب ا ا ننرقابا ا رقاق ال ز   إلا ما انخفضت ق

 .قن ار كوت  1,000
يفقًا    أي موعد ا ان راق ال ال  ال ال   ال عام نوم  ي وز لمدنر الصن ديم م جة  مليش  ا  يلب إان رقاق ح ى  (5)

 ، يللك ف  أ  من ال ال ةن اآلمة ةن:لما ن ص علش  ال نام ا ااا  للص ديم 
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معام  أي يلبات ا ا رقاق ل مل  الوحدات يالمطلوب ملية ها ف  أ  نوم أ. إلا بلغ اجمال  نسب  جمشا  
، يللك بشنرا أن نل زم المدنر ف  ر من نناف  قشم  أننون الصن ديم اأي أك  %10 موعد اإلان رقاق

قشم  أننننون الصننن ديم، يعلى  % من نننناف   10ئذه ال ال  ب ليش  يلبات ا اننن رقاق ال   مق  عن  
أن م خذ جمشا يلبات ا انننن رقاق با ع بار على أاننننا  ال سننننب  يال  ااننننب، يت م م جة  ال سننننب  من 

ال عام  لصنن ديم ح ى نوم % من ننناف  قشم  أنننون ا10يلبات ا انن رقاق ال   زاقت عن نسننب   
 .أي موعد اإلا رقاق القاقم ال ال 

ال   ن م فةها ال عام  ف  اايرام  اليورننننننننننن  أي اااننننننننننوام المالش  الم نم ال داين ف     يقفب. الا مم 
مداين أيرام مالش  مما  قشم  م ثرة ف   يقفالمالش  أي ااننننون ااخره ال   يملوها الصننن ديم، أي 

 أنول .
ياننننُ قي  يلبات ا شنننن را: أي ا انننن رقاق عن يرتق معي   ال مالج الم وفرة لده يكة  ا ك  اب )اليشا( لهذا   (6)

الار  أي من خالن الخندمنات ا لو رينشن  المقندمن  من مندنر الصنننننننننننننن نديم قين ال ناجن  إلى معي ن  نمولج 
ا ن م اح سننننابها ف  نوم اشنننن را: أي اانننن رقاق. يت م اانننن رقاق الوحدات ب سننننب ال شم  الصنننناحش  لعنننننون، كم

 ال قوتم ل  الصل .
   موجد أ  راوم اا رقاق. (7)
نوم ال عام  ف  حال  عدم إمكانش   نوم  عم  من لمدة   م  ايز ي وز م خةر مقوتم أنننننننننننون الصنننننننننن ديم  (8)

 . ال  خةر ئذاأاباب يميررات للهة   تم جزه كيةر من أنون الص ديم على ان يقدم مدنر الص ديم و مق
 أنون الص ديم ف  نوم العم  ال ال . تم و مقف  عطل  رامش ، ن م تم و ال قإلا ناقف يقوع نوم  (9)

 
 المادة السادسة عشر

 رسوم ومصاريف الصندوق:
 تكلفة الطرح: -1

صننننننن ديم ي ب مراعاة كشنننننننف ك  ال قا ق يالمعلومات لات للع د إجراه أ  إمصنننننننان أي إفصننننننناح ل ريت  يحدات 
جمشا ااحوان مخضنننا اإلعالنات ال ريت ش  أي ال سنننوت ش  للضنننوابط ال   مقررئا الهة  .  العالق  قين مبالا ، يف 

ال ريت  للوحدات أي بشعها،  امعاب مسننننن شنننننار ا اننننن امار ايصننننن ديم مقاب  ال ي وز قفا أ  ميلغ من أننننننون   ي 
ال نام اااناان  للصن ديم ، على أن ن  م   نسن  ي موزتايتشنم  للك على انية  الماان   ال صنر، مصنارت  

 . يت  م  الص ديم مصارت  ال  اشس مدنر الص ديم ئذه المصارت 
 
 دارة:اإلأتعاب  -2

ل شم  الصناحش   ا  الما  ( ان وتًا م  سنب على أانا    % )ياحد ف1  م عده  إقارة  ن قا نى مدنر الصن ديم أمعاب
 .شهرف  آخر ك   -م مع   –، يمس  ق مقوتمف  ك  نوم  انون الص ديم 

% ان وتًا من نناف   5جمشا ااحوان   ي وز أن مزتد إجمال  اامعاب ال   ن قا نائا مدنر الصن ديم عن  يف   
 قشم  أنون الص ديم.

 
 :اإلشتراك/كتتاباال رسم  -3
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يت دق ننالحشامهم يمسن يلشامهم يل  حق عزلهم يعلش  إخطار مأمةن ( اليشا)  ا ك  اب  يعةن مدنر الصن ديم يكاله
 .الص ديم يحدات يحدة من ف  أي    اإلش را:/بشا لقاه ا ك  ابرام ي  نوجد أ ي  م بذلكال فع

 
 :مراقب االستثماررسوم  -4

من ال شم  الصاحش     ا وت  م دق ب سب ننةر قشام  بواجبام  المقررة ف  ئذا ال نام أمعابًا    ا ا امار  مراقبن قا ى  

 - للشرا   ال الش  :  نون الص ديم باا ا اه الوقا ا الي وش  يفقاً 

 . ملةون قن ار كوت  15الص ديم ح ى  أنونقشم    % من ناف0.05نسب   .1
ملةون   25ح ى    ملةون قن ار كوت   15قشم  أننننون الصننن ديم حشما نزتد عن     % من نننناف0.035نسنننب   .2

 . قن ار كوت 
 . ملةون قن ار كوت  25قشم  أنون الص ديم حشما نزتد عن   من ناف %0.02 نسب  .3
 
)فقط    قن ار كوت   25,000/-على أ  مق  ئذه ا معاب للس   الاانش  لهذه ا مفاقش  يما نلةها عن ميلغ قدره   •

 (. ر ة    خمس  يعشرين ألف قن ار كوت  

 مباشرة.    يمسدق بشك  رلا ا و   ن م اح ساب ملك ا معاب  من نفقات الص ديم بشك  أايوع •

 :الحفظأمين  رسوم -5
ال شم  الصاحش   ننةر قشام  بواجبام  المقررة ف  ئذا ال نام أمعابًا    أمةن ال فعن قا ى   ا وت  م دق ب سب  من 

 - الص ديم باا ا اه الوقا ا الي وش  يفقا للشرا   ال الش  : انون

 .  كوت ملةون قن ار  15الص ديم ح ى   أنون قشم     % من ناف0.05نسب  . 1

ملةون    25ح ى    كوت  ملةون قن ار    15قشم  أنون الص ديم حشما نزتد عن      % من ناف0.035نسب     .2

 .كوت  قن ار 

 . كوت   قن ار ملةون  25 عن نزتد حشما الص ديم  أنون  قشم    ناف  من %0.02نسب  . 3

)فقط   كوت  قن ار    25,000/-للس   الاانش  لهذه ا مفاقش  يما نلةها عن ميلغ قدره    اامعابعلى أ  مق  ئذه   •

  ةر(.    كوت  يعشرين ألف قن ار  خمس 

 مباشرة.  ا و  يمسدق بشك  رلا  أايوع  من نفقات الص ديم بشك   اامعاب ئذهن م اح ساب  •

 
 :أتعاب مستشار االستثمار -6

% ان وتًا م  سنب على أانا  ال شم  الصناحش  اننون الصن ديم  0.1انة قا نى مسن شنار ا ان امار أمعاب ب سنب  
 ف  آخر ك  شهر، على أن ن  م  مدنر الص ديم ئذه اامعاب. –م مع   –، يمس  ق  مقوتمف  ك  نوم 
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 :مصاريف أخرى  -7
ن  م  الصنننننن ديم كاف  ال والش  ال اشنننننن   عن ممارانننننن   ل شنننننناي  بما ف  للك الوانننننناي ، يالعملشات المصننننننرحش ،  

خارج الووتت، إ نناف   قاخ  ي   ا يرام المالش  الاةر مدرج   مقوتميراننوم يعمو ت اليشا يالشننراه، يراننوم الصننرف،  
يالرانننننننوم  يمراقب ال سننننننننابات، إلى جانب ال والش     ا انننننننن اماريمراقب  ال فعإلى نفقات مدنر الصنننننننن ديم يأمةن  

 .ال رخشص م دندرام ك ال كومش 
 
 :الرسوم  جدول -8
 

ال ريت  للوحنننندات أي بشعهننننا،   ن  ملها مدنر الص ديم  مصنننننننننننننننننارت  
يتشنننم  للك على انننية  الماان   ال صنننر،  
مصننارت  إعداق ال نام ااانناانن  للصنن ديم  

 ينسخ  يموزتع .

 تكلفة الطرح  

)ياحنند ف  المننا نن ( انننننننننننننن وتننًا 1  م عننده %   ن  ملها الص ديم 
م  سب على أاا  ال شم  الصاحش  انون 

 الص ديم ف  ك  نوم مقوتم.

 أتعاب اإلدارة

  نوجند أ ي راننننننننننننننم اك  ناب/اشنننننننننننننن را: لقناه   
أينننن  يحنننندة من  ف   ا شنننننننننننننن را:  ا ك  نننناب/ 

 يحدات الص ديم.

 رسم االكتتاب/االشتراك 

م  سنب على    0.10أمعابًا ان وت  ب سنب  %  ن  ملها مدنر الص ديم 
أاننننا  ال شم  الصنننناحش  انننننون الصنننن ديم  

 ف  ك  نوم مقوتم.

 رسم مستشار االستثمار

أمعابًا ا وت  م دق ب سب  من ال شم  الصاحش    ن  ملها الص ديم 
 الوقا ا الي وش انننننون الصنننن ديم باانننن ا اه  

 يفقًا للشرا   ال الش :

 رسوم مراقب االستثمار

من نننننننافى قشم  أنننننننون    0.05نسننننننب  % 
 ملةون قن ار كوت  . 15الص ديم ح ى 

من نننننافى قشم  أنننننون    0.035نسننننب  % 
ملةون قن ار   15الصنننننننننننننن ديم حشما نزتد عن  

 ملةون قن ار كوت  . 25كوت   ح ى 
من نننننننافى قشم  أنننننننون    0.02نسننننننب  % 

ملةون قن ار   25الصنننننننننننننن ديم حشما نزتد عن  
 كوت  .

على أ  مق  ئذه اامعاب للسننننن   الاانش  يما 
قننننندره   قن نننننار   25000  /-نلةهنننننا عن ميلغ 
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كوت   )فقط خمسننننننننن  يعشنننننننننرين ألف قن ار 
 كوت      ةر(.

أمعابًا ا وت  م دق ب سب  من ال شم  الصاحش    ن  ملها الص ديم 
 الوقا ا الي وش انننننون الصنننن ديم باانننن ا اه  

 يفقًا للشرا   ال الش :

 رسوم أمين الحفظ 

من نننننننافى قشم  أنننننننون    0.05نسننننننب  % 
 ملةون قن ار كوت  . 15الص ديم ح ى 

من نننننافى قشم  أنننننون    0.035نسننننب  % 
ملةون قن ار   15نزتد عن  الصنننننننننننننن ديم حشما  

 ملةون قن ار كوت  . 25كوت   ح ى 
من نننننننافى قشم  أنننننننون    0.02نسننننننب  % 

ملةون قن ار   25الصنننننننننننننن ديم حشما نزتد عن  
 كوت  .

على أ  مق  ئذه اامعاب للسننننن   الاانش  يما 
قنننندره   قن ننننار   25,000  /-نلةهننننا عن ميلغ 

كوت   )فقط خمسننننننننن  يعشنننننننننرين ألف قن ار 
  ةر(.كوت     

ن  م  الصن ديم كاف  ال والش  ال اشن   عن   ن  ملها الص ديم 
مماراننننننن   ل شننننننناي  بما ف  للك الواننننننناي ،  
اليشا  يعمو ت  المصننننننننننننننرحشننننننن ،  يالعملشنننننننات 
يالشنننننننراه، يرانننننننوم الصنننننننرف، يرانننننننوم مقوتم  
ا يرام المننالشنن  الاةر منندرجنن  قاخنن  يخننارج 
الووتت، إ ننناف  إلى نفقات مدنر الصننن ديم  

راقننب ا انننننننننننننن امننار يمراقننب  يأمةن ال فع يم
ال سننننننننابات ، إلى جانب ال والش  يالراننننننننوم  

 ال كومش  كرام م دند ال رخشص.

 مصاريف أخرى 

 رسوم الترخيص رام يلب ال رخشص يرام ال رخشص.  ن  ملها الص ديم  

ن قا نننننننننى مراقب ال سنننننننننابات مقاب  خدمام   ن  ملها الص ديم 
 قن ار كوت  . 3000ميلغ ا وت  أمعابًا  

 أتعاب مراقب الحسابات

قن ار كوت      1,600أمعاب اننننن وت  قدرئا /  ن  ملها الص ديم 
% من ئذه 20باإل ننننناف  الى نسنننننب  قدرئا   

ا معاب ف  حان قشام أمةن السنننننننننن   ب وزتا  
 الوحدات.أرلاح نقدي  على حمل  

 أتعاب امين سجل حملة الوحدات
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 السابعة عشر المـــــــادة 

 :الهيئة اإلدارية للصندوق 
 

الص ديم ممن م وافر فةهم  ن ولى إقارة الص ديم ئة   إقارت  م شك  من موظفةن اث ةن أي أكار من موظف  مدنر
 كبار ال  فةذنةن لده مدنر الص ديم. يكون أحدئم من  شريا ممال  نشاا مدنر ننام اا امار جماع ، على أن

 
مدنر الص ديم ف  المس يلشات   ي ب أن يكون أعضاه الهة   اإلقارت  من ااشخاص المس لةن لده الهة  ، يتمالون 

موقشا أعضاه الهة   اإلقارت    ، يتع يرالال    ال  فةذي  ي ف  ال نام ا ااا يالصالحشات الم صوص علةها ف   
يتكون ئ  ه ااعضاه مس يلةن بال ضامن ما المدنر عن    ،  بمااب  موقشا مدنر الص ديم   أي من يفو ون  م هم

 ف  إقارة الص ديم.   أ  أخطاه أي إئمان أي  ش
 

 الثامنة عشرمادة ال
 :قيود المناصب

أخالقشات )من الو اب الاامن    (معار  المصال )ما عدم اإلخالن بال زامات مدنر الص ديم ب حكام الفص  الاالن  
من  ةر المس لةن كممال  مدنر ننام اا امار جماع  شا    من الال   ، ي وز لموظف  مدنر الص ديم  (العم 

 ص ديم. الشرك  مشك  أيراقها المالش  جزهًا من أنون  عضوت  م لس إقارة ف 
 

شا  عضوت  م لس إقارة    ي  ي وز لموظف  مدنر الص ديم من المس لةن كممال  مدنر ننام اا امار جماع 
  .الشركات المشار إلةها ف  الفقرة السابق 

 
 ف  حان موظش  مدنر الص ديم لشخص كمما  لمدنر ننام اا امار جماع  ممن

الشخص أن يس قة  من عضوت  م لس إقارة الشرك     ئذا   على  حش ب  ،أعاله  الفقرة  ف   الوارق   نر ن طيق علةهم ال 
 الص ديم. نمن أنو  ال   مشك  أيراقها المالش  جزهاً 

 
 عشر  التاسعةالمـــــــادة 

 حقوق حملة الوحدات:
م اه الصننننننن ديم يتكون    حقوقًا م سنننننننايت   للمشننننننن ركةن/ك  يةنللممخون حصنننننننص أي يحدات ا اننننننن امار   (1)

ق سنننننننننننام اارلاح القابل  لل وزتا يا ل زام ب  م  الخسنننننننننننارة ك  ف  حديق ما يملو  من إل املها ال ق ف   
 صننةش   اليحدات يتكون لو  م هم ال ق ف  ال صننون على نسننب  من ننناف  موجوقات الصنن ديم ع د 

 بقدر ما يملو  من حصص أي يحدات.
 حدات من الف   نفسها ف  الص ديم الشريا يااحكام لامها.ي ب أن ُمطيق على جمشا حمل  الو  (2)
 ف  إقارة الص ديم.  اإلش را:حشما عدا مدنر الص ديم،   ي ق ل مل  الوحدات  (3)
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ياليشانات المالش  المرحلش  المراجع  ياليشانات ال صننون على نسننخ  من ال قارتر الديرت    (4)
 .المالش  الس وت  المدقق 

يت عةن أن   يق  نصننننننننةب ك  يارش عن ال د    ،الوحدات م ين ملك الوحدات للورث ف  حال  يفاة مالك  (5)
، ف ن ق  نصننننةب الوارش عن ال د ااقنى يلم ن فق الورث  حشما ف  ئذا ال نام  ااقنى الم صننننوص علش 

ام الشننننننرع ف  موعد أقصنننننناه ثالثةن نومًا من مارت   –بة هم   على نق   -  مقديم حصننننننر اإلرش أي القسنننننني
معلن تم و مقملوش  الوحدات ب ةن موون  ننننننننمن ال د ااقنى للملوش  جاز للمدنر شننننننننراؤئا ب خر اننننننننعر 

 ع  .
 

 المادة العشرون 
  جمعية حملة الوحدات: أحكام
يت ق لو  مش ر: حضور اج ماعات   ف  الس  ،  -على ااق     - جمعش  ل مل  الوحدات مرة ياحدة  معقد    (1)

لو  من حمل  الوحدات نوت ياحد مقاب  ك  يحدة اا امارت   يال صوتت على قرارامها يتكون ئذه ال معش  
 ياحدة يم لوها. 

 

 مخ ص جمعش  حمل  الوحدات بال نر يامخال قرار ف  المسا   ال الش :  (2)
 . مقرتر مدنر الص ديم عن نشاا الص ديم يمركزه المال .أ

 اليشانات المالش  الس وت  المدقق  للص ديم.. مقرتر مراقب ال سابات عن ب
 . اليشانات المالش  الس وت  المدقق  للص ديم.ج
 الخارج  )بال سب  للص اقنق المرخص لها بالعم . مقرتر مك ب ال دقةق الشرع  ق

 يفق أحكام الشرتع  اإلاالمش (. 
 . مقرتر مراقب ا ا امار.ه
 م المك سب  ل مل  الوحدات. . معدنالت ال نام ااااا  ال   ممس ال قو ي
 . عزن مدنر الص ديم. ز
 . معةةن مدنر بدن .ح
 . اخ شار مصف  الص ديم يمراقب  أعمال . ا

 ي  م فذ قرارات جمعش  حمل  الوحدات إ  بموافق  الهة  .
المسا    (3) ف   لل نر  الص ديم  مدنر  من  قعوة  على  ب اه  الوحدات  حمل   جمعش   ف     م عقد  مدخ   ال   

مسيب مقدم من حمل  الوحدات الذنن    اخ صانامها، يت وجب علش  أن نوج  الدعوة لالج ماع ب اه على يلب
الص ديم المصدر، أي ب اه على يلب من مراقب ا ا امار  % من رأ  مان 10يمالون نسب    مق  عن 

 ااعمان ال ه  ال   مدعو إلى ا ج ماع. جدين أي مراقب ال سابات. يمعد

فةها للك أي إلا معذر    يقم مدنر الص ديم بدعوة جمعش  حمل  الوحدات ف  ااحوان ال   ن وجب  إلا لم   (4)
للهة   الص ديم ا  ايب من اااباب، ي وز  أي مراقب   قعومها من مدنر  ا ا امار  أن مولف مراقب 

 ال سابات بدعوة ئذه ال معش  لالنعقاق. 
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ال   (5) انعقاق   ااعمان  جدين   م ضم    اتالوحد  حمل   جمعش   اج ماع  حضور  إلى  دعوةموج   يمكان  يزمان 
 ا ج ماع ب حد الطرم ال الش :

 أيام عم  على ااق . . اإلعالن ف  ن شف ةن نومة ةن م لة ةن ياليورن  قي  انعقاق ا ج ماع بعشرة1
على  بعشرة أيام عم   . خطابات مس ل  مرا  إلى حمل  الوحدات قي  الموعد الم دق  نعقاق ا ج ماع2

 ااق . 
لو رين  أي الفاكس أي بوااط  م مة  الدعوة إلى ال طيشقات ا لو رينش  أي أ  من الواا    اليرتد ا  .  3

اإللو رينش  ااخره الم اح  لده مدنر الص ديم أي يكة  ا ك  اب )اليشا( قي  انعقاق ا ج ماع بسبع  أيام 
 عم  على ااق . 

ا ج ماع باالث  أيام عم    قي  موعد  قانوناً  ع هم ن وب من أي الوحدات حمل  إلى  بالةد دعوة. مسلشم ال4
 على ااق ، يت شر على نورة الدعوة بما يفةد ا ا الم.

 
  يكون  أن السابق   الفقرة  من (4)ي (3)  ي (2) الي وق  ف  إلةها المشار بالواا   ن اليش را لص   اإلع

اإللو رين  أي رقم الفاكس الخاص ب ،   رتدهب ع وان أي موي   عن بيشانات  الص ديم  مدنر زيق قد المش ر:
 .السابق  الفقرة( من 4( ي)3( ي)2المية   ف  الي وق ) على إعالن  من خالن ئذه الواا   المس امر وافقتي 

عن موي   اي ع وان برتده ا لو رين  اي رقم الفاكس  ي  يع د ب   ماةةر من قي  المش ر: ا  من اليشانات 
بهذا ال اةةر  ما لم يكن قد أخطر مدنر الص ديم أي ال ه  ال   م  فع بس   حمل  الوحدات الخاص ب 

 قي  إعالن  بخمس  أيام عم  على ااق . 
 

جمعش  حمل  الوحدات   موجش  إخطارات ب دين ااعمان يمشعاق يمكان اج ماعي ب على مدنر الص ديم   (6)
 قي  ابع  أيام عم  على ااق  من انعقاق ا ج ماع إلى ك  من: 

 . الهة  . 1
 . مراقب ا ا امار. 2
 . (أمةن حفع أي يكال  المقان ). ال ه  ال   م  فع بس   حمل  الوحدات 3
 إلا كان من  - حسب ااحوان  -لشرع  الخارج   . مراقب ال سابات يمك ب ال دقةق ا4

 المقرر عر  اليشانات المالش  على جمعش  حمل  الوحدات. 
 . اليورن  لإلعالن عن جدين ااعمان يمشعاق يمكان اج ماع ال معش .5
 

الوحدات. يتبط    بطالن اج ماع جمعش  حمل  -بعد إخطارئا  -  ن رمب على عدم حضور مما  الهة   
 ماع ف  حال  عدم حضور أ ي  من ال هات المشار إلةها ف ئذا ا ج 

 حضور  عدم  حال   ف  ا ج ماع نبط  كما. السابق  فقرةال من (4) ي  (3) ي  (2)الي وق 
 مدنر الص ديم ما لم مون الدعوة لالج ماع موجه  من جه  أخره بخالف المدنر.

 
 بالدعوة إلى ئذا ا ج ماع. ن رأ  اج ماع جمعش  حمل  الوحدات ال ه  ال   قامت  (7)
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  من   أكار  يمالون   الذنن  وحداتال  حمل   ضرهلا ح إ  إ  ن ش اً   الوحدات  حمل   جمعش   اج ماع  انعقاق  كون   ي (8)
 ثان  اج ماع  إلى  ال معش   قعوة  يجب  ال صاب؛ ئذا  ن وافر  مل ف لا.  المصدر  الص ديم   مان  رأ   من%  50

 ا ج ماع  كون ااين، يت  ا ج ماع  رت ام  من   اً نوم  نةثال ث  عن  مزتد     مدة  النخ  يعقد  مانااع  جدين  لذات
يت وز أ  موج  قعوة جدندة لالج ماع الاان  إلا كان    .المان  رأ   من  ال ضور  نسب   كان  أيا  ن ش اً   الاان 

 قد حدق مارتخ  ف  الدعوة إلى 
 ا ج ماع ااين. 

 
الم علق  ب عدن  ال نام   ا ج ماع باا ا اه القراراتيمصدر القرارات باا ليش  المطلق  للوحدات الممال  ف  

الوحدات أي ف  حال  ال صةش  ب اًه على يلب مدنر  ل مل  المك سب  ال قوم  ممس يال   للص ديم  اا ااا
% من رأ  مان الص ديم 50حمل  الوحدات الذنن يملوون أكار من  الص ديم، حش ب أن مصدر بموافق 

 المصدر. 
 

إ  إلا كانت من اامور    ل معش  حمل  الوحدات م اقش  مو وعات  ةر مدرج  على جدين ااعمان   ي وز   (9)
أي إلا يليت للك الهة   أي مراقب ال سابات   العاجل  ال   يرأت بعد إعداق ال دين أي موشفت أث اه ا ج ماع،

ث اه الم اقش  عدم كفاي  من رأ  مان الص ديم المصدر، يإلا ميةن أ  %5أي حمل  الوحدات الذنن يملوون  
  ببعض المسا   المعري  ، معةن م جة  ا ج ماع لمدة   مزتد على عشرة أيام عم  إلا   المعلومات الم علق 

ا ج ماع الم ج     % من رأ  مان الص ديم المصدر، يت عقد  25يلب للك حمل  الوحدات الذنن يملوون  
 قين ال اج  إلى إجراهات جدندة للدعوة. 

 
موافاة الهة   ب سخ  من    –حسب ااحوان    -الص ديم أي ال ه  ال   قعت إلى عقد ا ج ماع    على مدنر (10)

ا ج ماع، يللك   ال ا رتن  الخدمات  ا ج ماع، يمقدم   بعد موقشع  ممن مرأ   ال معش   اج ماع  م ضر 
 خالن أايوعةن من مارت  انعقاقئا، على أن يكون مرفقًا بالم ضر نسخ  من موكةالت ال ضور. 

 

جمعش  حمل  الوحدات    ي ق لو  من حمل  الوحدات المقةدنن بالس   الخاص بالص ديم حق حضور اج ماع (11)
موكة  خاص أي مفوتض معد لذلك، يت وز أن    باانال  أي الوكال  يتش را لص   الوكال  أن موون بموجب

ال وكة  الصاقر    أكار من اج ماعات جمعش  حمل  الوحدات يتكون   يكون ال وكة  ل ضور اج ماع ياحد أي
 معةن نال ًا ل ضور ا ج ماع الذ  ن ج  إلش  لعدم اك مان ال صاب. ل ضور اج ماع

 

  ي وز لمدنر الص ديم ا ش را: ف  ال صوتت على قرارات جمعش  حمل  الوحدات الم علق  بم فع  خان    (12)
 ل  أي ف  حال  معار  مصال   ما مصال  الص ديم.
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  والعشرون   الواحدالمـادة 
 :والقوائم المالية أساليب ومواعيد اإلفصاح عن المعلومات

يقوم المدنر باإلفصنننناح لمالو  ال صننننص يالوحدات عن أي  معلومات من شنننن نها أن م ثر على قشم  ئذه  (1)
 الوحدات يلاإلجراهات ال   امخذئا لمواجه  للك.

يت ضمن ئذا ال قرتر على    ك  ثالث  أشهرمقرترًا قيرتًا لو  حام  يحدات  ي ب على مدنر الص ديم مقديم   (2)
 : ااخص المعلومات ال الش 

 ناف  قشم  أنون يحدات الص ديم. -
 عدق يحدات الص ديم ال   يملوها حام  الوحدات يناف  قشم ها.  -
آخر مقرتر مم   بعدا ال ب رك  حساب ك  حام  يحدات على حدة، بما ف  للك أ  موزتعات مدفوع    -

 الوحدات.  ام مقديم  ل 
 .بشانًا عن أمعاب مدنر الص ديم يمقدم  الخدمات -

ا  (3) اليرتد  أي  اليرتد  بوااط   الوحدات  ل مل   ال قارتر  ا مصان  مرا   أ  ياةل  من ياا    أي  لو رين  
إلى ال طيشقات ال دنا  على ع ايت هم الم دقة ف  يلب ا ك  اب/ا ش را: أي بوااط  م مة  ملك ال قارتر  

لو رينش  الم وفرة لده مدنر الص ديم ي/أي يكة  ا ك  اب )اليشا( أي أي  ياا   الو رينش  أخره م اح  ا 
لده يكة  ا ك  اب )اليشا( أي مدنر الص ديم أي إلى مس ين حساب حام  الوحدات لده الي ك ب اه على  

 يافق على أن ن م إعالن  ب حد ئذه الطرم.  يلب حام  الوحدات يتش را لص   للك أن يكون المش ر: قد
اليورن ، يللك    ،ص ديم ال ي ب على مدنر   (4) لل مهور من خالن  الص ديم  نشر معلومات شهرت  عن 

 الهة  .  هخالن ابع  أيام عم  من نهاي  ك  شهر يفقا لل مولج الذ  م دق 
المالش  المرحلش  المراجع   ص ديم إعداق الي ب على مدنر   (5) ا و  على  رلا  بشك     للص ديم   اليشانات 

 .  يقدم نسخ  م ها لليورن  يالهة   خالن مدة أقصائا خمس  عشر نوم عم  من نهاي  الف رة يانااق ، 
يقدم نسخ  م ها لليورن  يالهة    ياناعداق اليشانات المالش  الس وت  المدقق ،   ص ديم ال ي ب على مدنر  (6)

  .مدة أقصائا خمس  يأرلعةن نومًا من نهاي  الس   المالش  للص ديم خالن 
يكة     موفةر (7) الص ديم من خالن  حامل  يحدات  ل مشا  الطلب،  ع د  م انًا،  المالش   ا ك  اب  القوا م 

  .(اليشا)
 

 والعشرون  الثانيةالمـادة 
 

 إلتزامات عامة 
 نل :ي ب على كاف  مقدم  خدمات الص ديم ا ل زام بما 

أن يكون مقدم الخدم  من ااشخاص المرخص لهم أي المس لةن لده الهة   ف  مقديم ئذه الخدم ، يأن م وفر   -1
 لدي  القدرات ياإلمكانشات البشرت  يال ق ش  يالمالش  بالقدر الذ  يكف  ل  فةذ ال زامام . 

ااخص أمعاب مقدم الخدم  يأاس  إبرام عقد ما مقدم الخدم  ن ضمن بشان حقوم يال زامات أيراف  يعلى    -2
اح سابها يمواعةد اداقئا، ياإلجراهات الواجب امباعها ع د إنهاه أي فس  العقد، يال دابةر ياإلجراهات الم رمب  على  

 إنهاه العالق  ما مقدم الخدم . 
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ال شام بالمهام الم وي  بمقدم الخدم  يال عاين ما باق  مقدم     -3 الخدمات بذن ع اي  الشخص ال رتص ف  
 للص ديم، يمعوتض ك  شخص ل ق   رر ن ش   أ  خط  نرموب  مقدم الخدم . 

 أ  ن عام  مقدم الخدم  اواه لصال   أي نشاب  عن  ةره على يحدات الص ديم، حشما عدا مدنر الص ديم.  -4
 

 والعشرون  الثالثةالمـادة 
 مدير الصندوق: لتزاماتا

  نام ااااا .  الص ديم بما ي قق أئداف  ا ا امارت  الم دقة ف  ال إقارة أنون  (1
مصل     (2 ي قق  بما  القرارات  من  ي ةرئا  ا ا امارت   القرارات  جمشا  الوحداتالإمخال  يحمل    ص ديم 

 .  يتضمن معامل  حمل  الوحدات ب نصاف
  على   م ثر  أن  الم وقا  مطيةق اشااات يإجراهات م ااب  لم ا أي ال د من المماراات الخاي   ال   من (3

 .ينزائ   السوم  اا قرار
 . ندنره ن ديم   لو  يشفاف  ين ش   عاقل  مقةشم يأننم  مسعةر الجال  كد من اا خدام نم (4
 . امخال ال دابةر الم ااب  ل ماي  يحفع أنون الص ديم  (5
 ص ديم بشك  ققةق ييفقاً  ل سلسلها الزم   يموقة ها. ال مس ة  عملشات الشراه ياليشا ال   م م لصال   (6
 أمام القضاه يتكون ل  حق ال وقشا ع  . ي ص ديم ف  عالق   بالاةر المماة   (7
 لقةد ال عامالت المالش  للص ديم.  موفةر ننام م ااي   (8
ت ال قدي  ال  كد من يجوق ننام كاف ل سوت  ال عامالت ال   مم إقخالها بال نام الم ااي  ما ال سابا (9

 .  أمةن ال فعص ديم لده ال ياايرام المالش  المف وح  باام 
 موفةر السةول  الواحش  للص ديم للوفاه ب ي  ال زامات قد م رمب علش .  (10
معرتض   (11 اا امارت   ةر  ريرت   ال عدم  مخاير  اي   ياشاا   ص ديم  الص ديم  أ را   يفق 

 . ا ا امارت 
من ال شام إلى مراقب ا ا امار ف  ال ديق ال   ممك    موفةر جمشا المعلومات الالزم  عن الص ديم   (12

 .  يفاعلش  بواجبامهم بكفاهة
 عر  مصال  حمل  الوحدات للخطر.  يقوع أحداش جوئرت  م ق  ل  الهة   فور إخطار (13
 العملشات المرمبط  بهذه الص اقنق.ف  حان إقارة المدنر اكار من ن ديم، ي ب علش  أن يفص  بةن   (14

، باإل اف   لص ديم يم ابع  أقا   ا ا امار  اشكون مدنر الص ديم مس يً  عن إقارة عملش  ا ا امار ب موان ا
إلى مس يلة   ف  م دند ال وجةهات ا ا امارت  يمراجع ها يمعدنلها ينوً  ل  قةق أئداف ياا رامش ش  ا ا امار،  

 .ي اع ا ق صاقي  اإلقلشمش ، ما امخال إجراه مسيق ل قلة  المخاير الم شط  ب موان الص ديم يكذلك مراقب  اا
بصف ها مدنر الص ديم، يالمرخص لها من قي  جه  ا شراف، إقارة  م.  و.م.:.  م ولى شرك  الوي   لإلا امار

 .الص ديم يفقًا لعحكام يالقواعد الوارقة بهذا ال نام
 . دنر الص ديم إلا رأت أن  قد أخ  إخال س جوئرتاس ب ل زامام  الم صوص علةها الال   ي وز للهة   اا يدان م
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   والعشرون  رابعةالالمـــــــادة 
 ومخاطر االستثمار:  وسياساتأساليب 

 أساليب وسياسات االستثمار: -أواًل 
ف   ننننوابط    علةهاياننننشااننننات ا انننن امار للصنننن ديم مية   حشما نل  يم وافق  ما القواعد الم صننننوص ااننننالةب   إن

 .الى ال د الذ  ن طيق على الص ديم ا ا امار ف  ن اقنق ال قد 
عالش  ال وقة ما  اننننننن دات العن يرتق ا اننننننن امار ف  أقيات ال قد    الى م قةق أئداف الصننننننن ديم  انننننننشسنننننننعى   –  1

الشننننننننركات يالوقا ا الااب   يشننننننننهاقات الوقا ا )بما ف  للك امفاقشات إعاقة   ال كومش  يانننننننن داتينننننننننكو: الخزان   
أقيات نقند أخره موافق علةهنا الهة ن . يمن يأ  اننننننننننننننواه كناننت بنالندن نار الووت   أي عملن  أج يشن  أخره    الشننننننننننننننراه(

 س ال صر: على اية  الماان يلشاا امارات الص ديم 
 الس دات المصدرة من قي  ال كوم  الووت ش  ▪
 ا دات الشركات لات المالهة ال ةدة ▪
 الوقا ا الااب   لده الي و: ▪
 شهاقات اإلنداع المصدرة من قي  الي و: ▪
 الشننننرتع  ما  م وافق  نقدي ا انننن امار ف  نننننكو: مصنننندرة من قي  حكومات يشننننركات يأقيات   ▪

 .اإلاالمش 
 

 ا ق را   للك  من يتس ا   مدن  ، ال زامات  علةها ن رمب عملشات  ف   الدخون أي  ا ق را   للص ديم   ي وز  –  2
 . أنول  قشم  ناف  من% 10 أقصى يل د ا ا رقاق  يلبات ل اطش 

 يكا ت إحده قي  من يعاقلها ما أي  (BBB)  عن  يالصننننننننكو:  للسنننننننن دات  ا   مان  ال صنننننننن ش  يق  أ  ي ب  -3
 .الهة   قي  من لها المرخص الم لش   ال ص ش  يكا ت أي  بها المع رف العالمش  ال ص ش 

 : نل  ما مراعاة ما للص ديم  عالش  اةول  يضمن يلما نقد، أقيات ف   أنول  الص ديم  يس امر أن ي ب -4
، اً نوم على ثالثما   يابع  يمسعون أ  نزتد ال د ااقصى لمدة أ  اا امار بالص ديم  •

 باا ا اه ا ا امارات القابل  لل سةة  خالن خمس  أيام عم . 

على ما    الص ديم إجمال  اا امارات   ا  قاقات المرج  للم واط  ااقصى ال د نزتد أ  •
 . اً نوم يخمسون 

∑)=  يفقًا للمعاقل  ال الش  لالا  قام المرج  الم واطيت م حساب  xiai 
n
i=1 ) 

 حةن أن: •
• x .نسب  ا ا امار = 
• a .)مدة ا ا  قام )باايام = 

n إجمال  عدق اا امارات الص ديم ف  أقيات ال قد =   

  ناف    من   أقصى  ك د%  15  نسي    ما  يس امر  أن   للص ديم   ي وز  (،4)  الي د  ف   جاه  احشم  اإلخالن  عدم   ما  -5
  قلها من قي  جه  رقابش  أج يش  يف  مرخص  من الهة   أي مرخصأاوام نقد أخره    ن اقنق  ف   أنول  قشم 
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  يأي    للص ديم   ااااا   ال نام   يخالف   يلما  ،ال   مطبقها الهة    ل لك  ااق   على  مماثل   م نشمش   يشريا  معانةر
 الص اقنق المس امر فةها ن م إقارم  من قي  نفس مدنربشرا أ  يكون أ  من ملك  ،  الهة    عن  ناقرة  معلشمات

 . الص ديم 
 
% من أقيات ال قد الصنننناقرة عن مصنننندر ياحد، باانننن ا اه أقيات نقد 10عدم مملك الصنننن ديم نسننننب  مزتد عن    -6

 .العرلش  أي المضمون  م هاناقرة عن حكومات قين م لس ال عاين لدين الخلش  
 
% من نناف  قشم  أننون  15عدم م ايز اان امارات الصن ديم ف  أقيات نقد نناقرة عن مصندر ياحد نسنب     -7

باانن ا اه أقيات نقد ننناقرة عن حكومات قين م لس ال عاين لدين الخلش  العرلش    ،ديم ف  يقت ا انن امارالصنن 
 أي المضمون  م ها.

 
 ي نر على الص ديم ا ا امار ف  اانون بخالف أقيات ال قد ين اقنق أاوام ال قد: -8

 ل سوت  ن ش    الص ديم  ن ملوها قد  ال   اانونس ا ى م ما  أاهم الشركات المدرج  ي ةر المدرج  يالعقارات.
ر أقيات ال قد الم خلف عن السداق على أن يخطر الهة   فورًا  مخال بةن  . الالزم بش نها جماع  الدا  ةن يُمصدي

 
ال   مملوها   اانون  ي ب على الص ديم يلما   يخالف ال نام ااااا  للص ديم اإلفصاح للهة   عن -9

 ممارا  حق  الضم   ف  أقيات ال قد القابل  لل  وت ، يأخذ موافق  ن ش   
 الهة   على جدين زم   م ااب ليشا ملك اانون.

 
ي وز لمدنر الصنن ديم إيقاف عملش  اانن رقاق يحدات الصنن ديم يمصننفة   إلا انخفضننت قشم  ننناف  الوحدة    -01

 عن ال شم  اإلامش ، يللك بعد أخذ موافق  الهة  .

 

جه  ياحدة ما   لده ف  المصارف اإلاالمش     هاأي ما يقابلعدم م ايز اا امارات أنون الص ديم ف  يقا ا    -11
  ناف  قشم  أنول ، يت وز للهة   ا ا ا اه حسب ما مراه م اابًا يفقا لو  حال  على حدة. % من  25نسي    

لمدنر الص ديم م ايز ال سب  المشار إلةها أعاله يلال سب  للوقا ا لده الي و: الووت ش  ياا ا اًه مما مقدم، ي وز  
يالما أن الوقا ا لده ئذه الي و: مضمون  من حكوم  قيل  الووتت. يف  حان ممي رفا الضمان  عن الوقا ا لده  
الي و: الووت ش ، على مدنر الص ديم مراجع  ئة   أاوام المان لل صون على إا ا اه ع د يجوق ظريف ف   

 ع  للك. أاوام المان مس د
 
حصننننشف   اانننن امارت  اننننشاانننن  ننام إقارة مخاير ي يف  جمشا ااحوان، ي ب على مدنر الصنننن ديم أن ن با  -21

مهدف إلى م قةق عا د م اانننننب على ا اننننن امار، يأن نراعى فةها موزتا نسنننننب ا اننننن امار بشنننننك  م وازن م سنننننبًا  
 للمخاير يمراعاًة ل قوم حمل  الوحدات يحمان ها.

 
 

 ي نر على الص ديم ال شام باامور ال الش :  -13
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 م   اإل  مان -
 يفقًا للضوابط ال الش :ال ابع  إ   اشراه أ  يرق  مالش  ناقرة عن مدنر الص ديم أي أ  من شركامه -
 . ال صون على موافق  مراقب ا ا امار قي  الشراه.1 -
 ندنرئا ال   ره ااخ يسننننن امرئا الصننننن ديم يجمشا الصننننن اقنق. أ  ن  ايز إجمال  اايرام المالش  ال   2 -

المالش  المصندرة من الشنرك  مدنرة الصن ديم  اايرام  قشم   إجمال  من%   10 نسني   ما  الصن ديم  مدنر
  .أي أ  من شركامها ال ابع 

إ   (اليشاا ك  اب )شننراه أ  يرق  مالش  لل ه  ال   يكون مدنر الصنن ديم ئو مدنر اإلك  اب اي يكة    -
  ف  حديق القواعد المقررة من الهة   ف  ئذا الش ن.

ي مع ير يكا ت ا ا امار اي  ةرئا من العقوق ال   م طو  على مقديم أموان للاةر من اج  اا خدامها  -
بمااب  ا  مان م نور ال شام ب  من الصنننننننن ديم، ي للك حشما عدا ا نداعات لده    ف  أنشننننننننط   ال  ارت ،

أي أقاة منالشن  مطريحن  لليشا ف  السننننننننننننننوم اايلشن  اي السننننننننننننننوم  لبنارة عن أقاة قنن  كناننت الاالي و: اي  
 .الاانوت 

 
ي وز ل  شننراه   اي إقارة ا ك  اب لمصنندر ما،  )اليشا(  ف  حان قشام مدنر الصنن ديم بمهم  يكة  ا ك  اب  -14

المصنننندر اث اه قشام  بهذه المهام. ي ف  حان معهد مدنر الصنننن ديم اي أ  من شننننركام  ال ابع    لهذاأ  يرق  مالش  
 ب اطش  ا ك  اب العام اي الخاص لورق  مالش ، فال ي وز شراه ئذه الورق  لصال  الص ديم.

 
لصنن ديم ب موان نقدي  أي ما يعاقلها إ  إلا كان للك لضننريرة مسنن دعةها أحد اامور ي ب أ  ي  فع مدنر ا  -15

 ال الش :
 . مليش  يلبات اا رقاق الوحدات.1
 اائداف. ا امارت  ياا را  المكمل  ل لك. حسن إقارة الص ديم يفقا ائداف الص ديم ا 2

 خالن الس   اايلى من ندير ال رخشص ال ها   للص ديم. الفقرةي  يسر  حكم ئذه 
 
 

 :رمخاطر االستثما  -ثانيًا  
ن ولى مدنر الصنن ديم إقارة ياانن امار أموان الصنن ديم من خالن جهاز ل  القدرة يالوفاهة لل شام بهذا الدير   (1)

ي  ي وز لمدنر الصننن ديم  يت م ا ئذا ال هاز ب كير قدر من ا اننن قاللش  ف  إقارة ااننن امارات الصننن ديم،  
ل سنننننننابهم أي ل سننننننناب أقارلهم ح ى الدرج  الرابع    أي العاملةن حش  إجراه معامالت ما الصننننننن ديم انننننننواه

عن معوتض  يأننهارئم م طو  على إان االن الصن ديم يف  ئذه ال ال  يكون من أجره المعامل  مسن ي ً 
 . الص ديم عما أناب  من  رر

نل زم مدنر الصنن ديم إمباع أاننالةب ياننشااننات ا انن امار كما يرقت ف  ننام الصنن ديم ييبقًا لل علشمات   (2)
  مصننننندر ف  ئذا الشننننن ن من جه  اإلشنننننراف، ي  ي وز ل  أن ياةر أي يعدن ف  أانننننالةب يانننننشاانننننات ال 

 ا ا امار قين موافق  جه  اإلشراف.
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المع ش  مرمبط  بااي ننننننناع ا ق صننننننناقي   اايرام المالش م ما  مخاير ا اننننننن امار ف  الصننننننن ديم ف  أن   (3)
بال اةرات ا ق صننننننننناقي   أي انننننننننلباً  ها قد م  ثر إي اباً يالسنننننننننوقش ، يلذلك ف ن قشم  الوحدات يالعا د ال ام  ع 

 يالسوقش ، إ  أن للك ا ا امار اوف يكون  من قرج  مقيول  من المخاير ا ا امارت .
يف  جمشا ااحوان ي ب أن ُن نر إلى ا انننننننننن امار ف  الصنننننننننن ديم على أن    نوجد ما يضننننننننننمن م قةق  (4)

عر ننن  لل قلبات العاقي  للسنننوم يللمخاير ال   م طو  ااننن امارات الصننن ديم  إل موون أئداف الصننن ديم، 
علةها ك  ا انننن امارات، ي  نوجد ما يضننننمن ارمفاع قشم  ا انننن امار. يت با الصنننن ديم اننننشاانننن  ا ح فاظ  

 بم فن  م  وع  ا ا امارات من أج  مقلة  المخاير.
انن امار ك  أنننون الصنن ديم.  ف  نهاي  اامر مسنن يً  عن ال شام باانن امار يإعاقة امدنر الصنن ديم يع ير   (5)

يكون بن مكنانهم موجشن  عملشنات ، يلن مندنر الصنننننننننننننن نديم   يلنال نال ، اننننننننننننننشع مند حناملو الوحندات بنالونامن  على
  .الص ديم أي اا امارام 

ر م ان الصننننننن ديم يسنننننننعى الى مقلة  أثر مذبذب أانننننننعار الفا دة على ال شم  الصننننننناحش  للوحدة عن يرتق  (6)
ااننن امار بعض من أننننول  ف  ااقيات اإلاننن امارت  لات الفا دة الم اةرة فان زتاقة انننعر الفا دة يمكن ان  

م أن الصنن ديم يسننعى ر .  للوحدةيسننيب انخفا  اننعر ا يرام المالش  يلال ال  انخفا  ال شم  الصنناحش   
للم افن  على قشم  الوحدات ف  الصنننننن ديم، ف ن ننننننناف  قشم  أنننننننون الصننننننديم بال سننننننب  لو  يحدة قد 

انننشسننن رق  ن خفض يقد نرمفا. ي  نوجد  نننمان ب ن الصننن ديم انننش قق أئداف  ا اننن امارت  أي أن المسننن امر
    س امر ف  الص ديم.مكام  الميلغ ال

ف  ن ديم ا ا امار لشس بمااب  إنداع أموان لده ب ك يقوم بالضمان أي اليشا أي مرمبط   إن ا ا امار    (7)
 بص ديم ا ا امار بشك  آخر.

ر م ان الص ديم يع زم ا ا امار ف  اا امارات عالش  ال وقة فان ملك ا ا امارات مخضا لمخاير ما   (8)
ل ال  انخفا  قشم  ا انننننننننن امار مما ن ثر عدم قفا الفوا د أي رأ  المان من قي  المق ر  اانننننننننننل  يلا

الى للك فان ال اةةرات ف  ال ال  المالش  لمصنندر ااقاة المالش  قد   باإل نناف على ال شم  الصنناحش  للوحدة.  
 م ثر على أاعار بعض ااقيات المالش  الذ  يس امر فةها الص ديم.

  نوجد  نننمان أن الصننن ديم انننشكون قاقرًا على ا اننن امار بالطاق  الوامل  لو  المبالغ ال   يسننن لمها من  (9)
المسنننن امرتن من يقت آلخر بالفعالش  المطلول  حسننننب المر وب حش . يقد ن  ثر العا د الم وقا للمسنننن امرتن  

ام  أي بالفعالش  المطلول ، ع ز الصنننننن ديم عن اانننننن امار ك  المبالغ ال   ي صنننننن  علةها بالو  يإلااننننننلبًا. 
 ا   ثر العوا د الم وقع  للمس امرتن. 

بما أن الصنننننننن ديم مقوم بالدن ار الووت  ، فمن الم  م  أن م عر  أنننننننننون الصنننننننن ديم المقوم  بعمالت  (10)
  .أج يش  لل قلبات ف  قشم  ملك الوحدات مقاب  الدن ار الووت  

يم   قري نننننننًا، أي نيشا بااج ، أي يم    نننننننمانات، أي يعم  كضنننننننامن ر شسننننننن     ي وز للصننننننن ديم أن   (11)
إلنننننندارات، أي ن داين بالسنننننلا، أي ن اجر بالعقارات، أي ن عام  بشنننننشكات الخصنننننم، أي يق ر ، بااننننن ا اه  

 .% من ناف  قشم  أنول 10ل اطش  يلبات ا ا رقاق يل د أقصى  اإلق را 
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يحدات ا اننننننن امار عن أي  أ نننننننرار مل ق بهم ن ش   مخالف   و م اه مال  يكون مدنر الصننننننن ديم مسننننننن ي ً  (12)
ان عمان الصنالحشات المخول  ل  أي إة ي  أي ننام الصن ديم أي ن ش   إاناهأحكام القانون أي الال    ال  فةذ

 ن ش   اإلئمان ال سشم. 

 والعشرون  اخلامسةاملـــــــادة  
 السنة المالية للصندوق:

من للك السننن     نهاي  قيسنننمير من ك  اننن   يااننن ا اهً ميدأ السننن   المالش  للصننن ديم ف  ااين من ن انر يم  ه  ف  
يم  ه  ف  ال ارت  الم دق ل هاي   صنننننن اقنق لده الهة  القةده ف  انننننن    مارت   المالش  اايلى للصنننننن ديم ف يدأ من  

 الس   المالش  ال الش . 
 

  والعشرون  السادسةالمـــــــادة 
 السجلت والدفاتر: 

إمسننننا: السنننن الت يالدفامر الالزم  لضننننبط حسننننابات يأمةن ال فع  ا انننن امار   يمراقبي ب على مدنر الصنننن ديم  
ن  أ يأمةن ال فع ا اننننننننن امار   مراقبالال    ال  فةذي ، يت ب على  ي  ما أحكام القانون الصننننننننن ديم، يللك بما ن فق  

ي  فع بالسننننننن الت يالدفامر الالزم  للرقاب  على مدنر الصننننننن ديم، يمخضنننننننا ئذه السننننننن الت يالدفامر لرقاب  جه  
   بشان مدين بها.أا ان م  قق من ن   ا شراف، يت وز له

 
   والعشرون  السابعةالمـــــــادة 

 
 لصندوق:الخارجي لحسابات المراقب 

من أي أكار يعة   يت دق أجره مدنر الصنننن ديم   خارج  ن ولى مدقةق حسننننابات الصنننن ديم مراقب حسننننابات (1)
م ب عمان مراجع  ي مدقةق حسنننننننابات و المسننننننن لةن لده الهة  ، يللك لشق ةنمراقي  ال سنننننننابات الخارجة بةن

 . الص ديم يفقًا لمعانةر الم ااب  الديلش  المع مدة من الهة  
يعةن مراقب ال سابات الخارج  لص ديم اإلا امار لس   مالش  ياحدة قابل  لل  دند ا وتًا لمدة   م  ايز  (2)

الص ديم بعد ف رة انقطاع   مق  عن    ل شام بهذه ااعمان لذاتيت وز ل  ا ،  ا وات مالش  م  الش   أرلا
 . ا  ةن م  الة ةن

 لص ديم ئو نفس  مراقب ال سابات لمدنر الص ديم. ا  ي وز أن يكون مراقب ال سابات الخارج   (3)
 عن أ  مقصةر أي إئمان مه   أي  ش يقا م   أث اه م قن   لعمل .  يكون مراقب ال سابات مس و ً  (4)
ب قارة  (5) الم علق   ياايرام  يالوثا ق  يالدفامر  الس الت  على  يقت  أ   ف   اإليالع  ال سابات حق  لمراقب 

أمةن   الص ديم أي  الص ديم اواه ال   ب وزة مدنر  أموان  ال   م نم ئذه   ال فعياا امار  للقواعد  يفقًا 
 يفقًا لمباقئ ال دقةق الم عارف علةها.  المه   ي 

   نام ال  الال    ال  فةذي  أي  شراف ب ي  مخالفات احكام القانون أيوم مراقب ال سابات ب خطار جه  اإليق (6)
 . ال فعمقا من مدنر الص ديم أي أمةن ااااا  للص ديم 



25 
 

لمراقب  حسابات  (7) ال   عةن  المالش   الس    أث اه  ن وقف عن مباشرة عمل   أن  ال سابات  لمراقب    ي وز 
الص ديم خاللها، يف  حال  يجوق أاباب يس  ة  على المراقب ا ا مرار ف  أقاه عمل ، ف ن علش  أن  

أن يس مر ف  عمل   يجه  اإلشراف بذلك، يت ب علش  ف  ئذه ال ال     ال فعيخطر مدنر الص ديم يأمةن  
أي  بالص ديم  مل ق  ال    اا رار  كاف   ال سابات  مراقب  يت  م   ل ،  بدن   معةةن  ن م  أن  إلى 

اليدن  خالن مدة      المش ركةن/ك  يةنالم إلا خالف ئذا ال نر، يت ب أن ن م معةةن مراقب ال سابات 
 ف عن مباشرة عمل .   م ايز ا ةن نومًا من ال ارت  الذ  يطلب حش  مراقب ال سابات أن ن وق

 
  والعشرون  الثامنةالمـــــــادة 

 :الحفظ أمين
  ال صنننننون  بعدم  ي ب حفع أننننننون الصننننن ديم لده أمةن حفع مرخص ل  يعةن من قي  مدنر الصننننن دي  (1)

 رقابش  جه   لده  مسنننننننننننن الً   أي  ل   مرخصنننننننننننناً  يكون   فرع   حفع  أمةن  معةةن  ل  يت وز الهة  ،  موافق   على
 أمةن إعفاه  إلى فرع  حفع أمةن ما  ال عاقد  ن ق  ي . الووتت  قيل  خارج  اانننننون  ل فع يللك أج يش ،
 . مس يلشام  من اانة  ال فع

 بال ال : على ااخص ي ب على أمةن ال فع ا ل زام (2)

أمةن ال فع با ح فاظ ب نون  الال   ، نل زم  من (أموان العماله يأنولهم)ما مراعاة أحكام الو اب السابا  أ.
يإقارمها على أن موون مس قل  عن حسابام  أي حسابات الاةر، يأن   يقوم بف  ها الص ديم ف  حسابات م فصل 

 ع اي  الشخص ال رتص.  نيذن ف  للك
 نشاا عن ناش   أخره  موزتعات يأي  ال قدي  اارلاح يإنداع يحفع مال . ااب

 الص ديم. 
إخطارات ن سلمها يف  المدة   أ  يإراان  الص ديم  ون على أن. إخطار مدنر الص ديم ب ي  ال زامات م رمب  ج

 المقررة لذلك. 
 . م فةذ معلشمات مدنر الص ديم الخان  ب طام عم  أمةن ال فع.ق

 . إعداق يحفع ا   حمل  الوحدات ما لم ي فع لده يكال  مقان .ه
 
ي نب ال صننننننننننننننون على موافقن  ك نابشن  من مندنر الصنننننننننننننن نديم على جمشا العقوق الميرمن  بةن أمةن ال فع  (3)

  اانة  يأمةن ال فع الفرع . 

 
 التاسعة والعشرون المـــــــادة 

 مراقب اإلستثمار
ا ل زام   من قي  مدنر الص ديم بعد ال صون على موافق  الهة   يالمعةن ي ب على مراقب ا ا امار (1)

 باامور ال الش : على ااخص 
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يال نام ااااا  ينشرة   . ال  كد من ال زام مدنر الص ديم بالقانون ي الال    يقرارات يمعلشمات الهة  1
 ا ك  اب يأي  يثا ق ُأخره ُيصدرئا ُمدنر الص ديم. 

ذلك ف  ال نام ااااا  . أن يقوم ب قوتم حصص أي يحدات ا ا امار بالطرتق  يف  المواعةد الم دقة ل 2
 للص ديم. 

 . ال  كد من قشام مدنر الص ديم بمس يلشام  بما ي قق مصل   حمل  الوحدات3
 ف   مس امر أموال  يأن   الال   ، يأحكام للص ديم  اا يفقًا لل نام ااا

 حديق اااالةب يالسشااات الم دقة ف  ئذا ال نام. 
 . . إقرار أي  معامالت م طو  على معار  مصال 4
الص ديم بالقانون ي  ال زام لمراجع  للص ديم   ارتاإلق الهة   ما  . ا ج ماع مرمةن ا وتًا على ااق5

 ينشرة ا ك  اب يأي  يثا ق أخره يصدرئا مدنر الص ديم. ااااا  يال نام الهة   يمعلشمات يقرارات الال   
 . إخطار الهة   ب ي  مخالفات مقا من مدنر الص ديم. 6

 
 الثلثون  المادة

   :مستشار اإلستثمار
 ي ب على مس شار اإلا امار اإلل زام باامور اآلمش :  ( 1)

 .اي م ديب ع   أن يكون مرخصًا ل  من قي  الهة   للعم  كمس شار إا امار .أ
ي بما نهدف الى م قةق  اننم  ا ا امار ال ماع أن يعم  يبقًا للوا   ياإلجراهات الم نم   .ب

 . مصال  حمل  الوحدات
 ع د مقديم اإلا شارات اإلا امارت . على أموال  الخان  ج. أن نيذن ع اي  الشخص ال رتص

ق. أن ي  فع بدفامر يا الت م  نم  يفقًا لل نم الم اايش ، يللك حشما ن علق ب ننم  اإلا امار  
 . هايبقًا للوا   الصاقرة ع ، ي للكب سب ما مطلب  م   ال ماع ، يأن يقدم للهة   مقارتر قيرت ، يللك 

 
يقوم مس شار اإلا امار ب قديم المشورة حون معامالت الشراه أي اليشا أي ال باقن أي ال  وت  أي  ةرئا  ( 3)

من المعامالت ف  أ  من أقيات ال قد يللك على ال  و المفص  ف  اإلمفاقشات ال   ميرم بةن مدنر 
 شار اإلا امار ف  ئذا الخصوص. الص ديم ي مس 

 

 
 الثلثون و  الواحدة المادة

 

 شغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإلدارية للصندوق أو أي من مقدمي الخدمات:
ف  حال  شاور م صب أحد أعضاه الهة   اإلقارت  للص ديم، أي أ  من مقدم  الخدمات؛ ن عةن على مدنر  

أقصائا خمس  أيام عم ، كما ن عةن علش  مقديم يلب لشا  الم انب الص ديم إخطار الهة   بذلك خالن مدة  
 الشا رة خالن مدة أقصائا خمس  عشر نوم عم  من مارت  ان هاه مدة اإلخطار الم صوص علةها ف  ئذه الماقة. 
  يت م معدن  بشانات الص ديم ف  ا   الص اقنق لده الهة   ع د حديش أ  ماةةر يطرأ على ال نام ااااا ، أي 

 مقدم  الخدمات.
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يف  جمشا ااحوان ي ب على مدنر الص ديم إخطار حمل  الوحدات خالن مدة أقصائا خمس  أيام عم  من  
 شاور أي شا  أ ي  من الم انب المذكورة.

مرا  ا خطارات ل مل  الوحدات بوااط  اليرتد أي اليرتد ا لو رين  أي أ  ياةل  من ياا   ا مصان ال دنا   
ال طيشقات اإللو رينش   على ع ايت ه إلى  ال قارتر  الم دقة ف  يلب ا ك  اب/ا ش را: أي بوااط  م مة  ملك  م 

الم وفرة لده مدنر الص ديم ي/أي يكة  ا ك  اب )اليشا( أي أي  ياا   الو رينش  أخره م اح  لده يكة  ا ك  اب 
ي ك ب اه على يلب حام  الوحدات يتش را  )اليشا( أي مدنر الص ديم أي إلى مس ين حساب حام  الوحدات لده ال

 لص   للك أن يكون المش ر: قد يافق على أن ن م إعالن  ب حد ئذه الطرم. 
 
 

 والثلثون  الثانيةالمادة 
 تعديل نظام الصندوق:

إ  بعد موافق  الهة   على ئذه   للص ديم  ااااا  أن ي ر  أ  معدنالت على ال نام الص ديم    ي وز لمدنر
 ال عدنالت. 

 
 مدنر نأن مطلب م - إلا يجدت ف  ال عدنالت المق رح  ما يمس ال قوم المك سب  ل مل  الوحدات -يللهة   

 ال عدنالت.  ئذه على المان  رأ  من% 50 من اركأ موافق   أخذ  الص ديم 
 

 .بعد موافق  الهة   اي ف  الموعد الذ  م دقه  ن فذ أ  معدن  على ال نام ااااا  للص ديم ا  
 

خالن   يللكعلى مدنر الصننن ديم اخطار حمل  الوحدات با  معدن  ن م على ال نام ااانننااننن  للصننن ديم،    يت ب
 ال عدن . ئذا رة أيام عم  من مارت  موافق  الهة   علىشف رة   م  ايز ع

 
اليرتد ا لو رين  أي أ  ياةل  من ياا   ا مصان ال دنا   مرا  ا خطارات ل مل  الوحدات بوااط  اليرتد أي  

ال طيشقات اإللو رينش    إلى  ال قارتر  الم دقة ف  يلب ا ك  اب/ا ش را: أي بوااط  م مة  ملك  على ع ايت هم 
  اب الم وفرة لده مدنر الص ديم ي/أي يكة  ا ك  اب )اليشا( أي أي  ياا   الو رينش  أخره م اح  لده يكة  ا ك

)اليشا( أي مدنر الص ديم أي إلى مس ين حساب حام  الوحدات لده الي ك ب اه على يلب حام  الوحدات يتش را  
 لص   للك أن يكون المش ر: قد يافق على أن ن م إعالن  ب حد ئذه الطرم. 

 
 

 الثلثون و  لثةالثا  مادةال
 إلغاء الترخيص:

 جماع  ف  أ  من ااحوان ال الش : للهة   أن ملا  مرخشص أ  ننام اا امار 
 . إلا ميةن أن  لم ن م الوفاه ب   من الشريا الخان  بم   ال رخشص.1
 . إلا كان ف  للك حماي  لمصل   المشاركةن ف  ال نام. 2
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معلومات  اللوا  ، أي قدم للهة    أي القانون  أحكام من أياً  ال فع ةنأم أي ا ا امار راقب. إلا خالف مدنر أي م3
  ةر ن ش   أي  ةر ققشق  أي مضلل . 

لل  ر  عن أمر ن علق  . إلا يلب مدنر ال نام إلااه ال رخشص، يللهة   أن مرفض الطلب إلا يجدت  ريرة 4
 بال نام أي بمصل   المشاركةن. 

 
ا على إلااه ك ابً  بعزمه للهة   أن مخطر مدنر أي مراقب ا ا امار أي أمةن ال فع ل نام ا ا امار ال ماع 

مراقب ا ا امار أي أمةن ال فع أن يقدم معهدًا  مرخشص ال نام ياااباب ال   قع ها لذلك، يعلى المدنر أي
 إخطاره، مقي  ب  الهة   ل الف  إلااه مرخشص ال نام. خالن خمس  عشر نومًا من مارت 

 
مرخصًا ل  لشقوم ب عمان   مولف شخصاً على الهة   إلا أندرت قرارًا ب لااه مرخشص ننام اا امار جماع  أن 

  ةنيأم مدنر مخطر أن ال ال  ئذه  يت ب علةها ف . المخ ص  الم كم  من ك مصةش  ال نام، أي أن مطلب لل
 باإلجراه الذ  امخذم .  -  اب  يك فوراً  - ال نام حفع

 
ل نام اا امار جماع  ب حكام القانون أي للهة  ، إلا ميةن لها عدم ال زام مدنر أي مراقب ا ا امار أي أمةن ال فع  

  – أي كالئما    – الال   ، أن مصدر معلشمامها لمدنر ال نام بال وقف لف رة م ق   عن عملش  ا ا رقاق أي ا ش را:  
 ف  يحدات ننام ا ا امار ال ماع  ف  ال ارت  الم دق ب لك ال علشمات. 

 

 
 

 والثلثون  لرابعةا المـــــــادة
 الصندوق: إنقضاء

 ن قض  الص ديم ف  ااحوان ال الش : 
 بال نام. . انقضاه المدة الم دقة ف  ال نام ااااا  ما لم م دق يبقًا للقواعد الوارقة 1
 الهدف.  . ان هاه الار  الذ  أنشئ من أجل  الص ديم أي ف  حال  اا  ال  م  شق 2
 اا امارًا م ديًا.  اا امار الباق . ملف أي ئال: جمشا أنون الص ديم أي معنمها ب ةن ن عذر 3
الوحدات ممن يملوون أكار  . ب اًه على يلب مدنر الص ديم بشرا ندير قرار بالموافق  من جمعش  حمل 4

 مدم . % من رأ  مان الص ديم ب ل  قي  ان هاه 50من 
 . ندير قرار من الهة   ب لااه مرخشص الص ديم.5
 يمصفة  .. ندير حكم قضا   ب   الص ديم 6
 

 

 والثلثون  خامسةال المـــــــادة
 التصفية: اتإجراء

 

ال صةش ، يت  فع خالن مدة ال صةش   ف  قير -  السابق يفقًا احكام الماقة  - ندخ  الص ديم بم رق حل  
  (م ت ال صةش )ال صةش ، يت ب أن يضاف إلى اام الص ديم لبارة  بالشخصش  ا ع بارت  بالقدر الالزم إلممام

مصةش    يا    ف  المكامبات الصاقرة عن ال ه  القا م  على ال صةش ، يت ب أن ن م شهر مك ول  بطرتق 
 الص ديم. 
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 : ال الش  الي وقيت با ف  مصةش  الص ديم ااحكام الم صوص علةها ف  
 

 مسقط آجان جمشا الدنون ال   على الص ديم من مارت  شهر ح  الص ديم يإخطار  .1
ال صةش  ما قعومهم ل قديم  الدا  ةن باف  اح ال صةش ، يعلى المصف  أن يخطر جمشا الدا  ةن رامشًا باف  اح

  اإلخطار ن ضمن أن  ي ب ااحوان جمشا يف  ن،الاإلع ونهم، يت وز إخطار الدا  ةن بطرتقيلبامهم باق ضاه قن
  مق  عن خمس  عشر نوم عم  ل قديم يلبامهم.   للدا  ةن  مهل  نالاإلع أي
  إلى الص ديم  إقارة على  اً ا مق المدنر ين  للك  يما الص ديم، مدنر الط  الص ديم  انقضاه ع د   ه م. 2
 ةنةمع  ن م  أن إلى المصف  حكم ف  الاةر إلى  بال سب  المدنر ع يريت لسلطام ، ارا  يمم صفي  م نةمعة ةنح

بعد   -المصف   يتس مر مقدمو خدمات الص ديم خالن مدة ال صةش  ف  مقديم خدمامهم ما لم يقرر .مصفي  
ئم أي قم  بعض المهام لده  اا يدالهم باةر  عدم ال اج   ا مرارئم ف  مقديم ئذه الخدمات أي -موافق  الهة   

 . مقدم خدم  ياحد
من بةن ااشخاص  ي وز معةةن مدنر أي مقدم  الخدمات للص ديم مصةشًا ل ، كما ي وز معةةن المصف . 3

  أي ال فع، ةنا ا امار أي مراقب اا امار أي أم م فن  إقارة أي  ال ماع ، ا ا امار أننم   قارةالمرخص لهم ب
ي  نيدأ  الهة  . يف  جمشا ااحوان   ن م معةةن المصفى إ  بعد موافق  الهة  .  لده المس لةن ال سابات مراقي 

 المصفى ف  مباشرة أعمال  إ  بعد شهر قرار معةة  . 
فةها الهة   معةةن  ن م معةةن المصفى بقرار يصدر عن جمعش  حمل  الوحدات إ  ف  ااحوان ال   مقرر. 4

  صونات، ن وجب ال الوحد  حمل  جمعش  قي   من  المصف  اخ شار حال   يف لال    ال  فةذي .االمصف  يفق 
يف  جمشا ااحوان، م دق ال ه  ال   اخ ارت المصف    الموافق  المسبق  من الهة   على معةةن المصف . على

 ن  م  الص ديم أمعاب المصف .  أمعاب  يمدة ال صةش ، على أن 
  أحد يلب  على ب اه للهة    وزي ااحوان  جمشا  يف  ب عةة  ، قامت  ال   ال ه  من بقرار المصف  عزني. 5

 .لذلك مقيو ً  ميرراً  رأت إلا  المصفى بعزن قراراً   مصدر أن نفسها لقاهم نم أي الص ديم  قا    أي الوحدات حمل 
ف  مباشرة أعمال  إ    المصف  ال دند يك  قرار بعزن المصف  ي ب أن يشم  معةةن من ي   م ل ، ي  نيدأ 

 بعد شهر القرار الم ضمن العزن يمعةة   مصةشًا. 
 

 الخصوص ما نل : يج  على  يل  الص ديم، مصةش  مق ضةها ال   ااعمان ب مشا المصف  قومي. 6
 . مماة  الص ديم أمام القضاه يالاةر.أ

 أنون الص ديم يحقوق . ل شام بيذن ع اي  الشخص ال رتص للم افن  على  ب. ا
 اداق قنون الص ديم.  ج.

 يرتق  ب   أي بالممارا  أي العل   بالمزاق م قو ً  أي  عقاراً  الص ديم  ون. بشا أنق
 أخره موف  ال صون على أعلى اعر، ما لم ن ص ف  قرار معةة   على إجراه اليشا

 بطرتق  معة  . 
 الوحدات. قسم  ناف  أنون الص ديم بةن حمل  . ه

 

ي وز ل  بشا أنون   ي  ي وز للمصف  أن نيدأ أعماً  جدندة إ  إلا كانت  زم  إلممام أعمان اابق ، كما  . 7
الم ازعات الم علق  ب عمان ال صةش  أي   ف  الص ديم جمل  ياحدة أي أن ن صال  على حقوق  أي يقي  ال  كشم

   جمعش  حمل  الوحدات.بموافق إ  الصل ، لات أيراف ما  معامالت راهإج
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  مق ضش  مما كانت إلا الاةر أي وحداتال حمل   أي  الص ديم   مواجه  ف  المصف  ي رتها ال   ااعمان سر  م. 8
ف لا معدق المصفون فال موون مصرفامهم ملزم  للص ديم إ  إلا امخذ القرار   .الط    حديق يف   شال صة أعمان

 قرار معةة هم على خالف للك. المطلق ، ما لم ن ص  باا ليش 
 

المصف ، كما نل زم   على مدنر الص ديم مقديم حسابات الص ديم يمسلشم قفامره يمس  دام  يأنول  إلى . 9
 أشهر ث الث خالن  - المصف  يتقوم ص ديم،ال مقدمو الخدمات ب زيتد المصفى ب   بشانات أي معلومات مخص

الص ديم يم دند مركزه المال  بما ن ضمن حقوق  يال زامام ، يل  أن يس عةن  أنون ب رق - لعمل  مباشرم  من
ب قرتر المركز  الدفامر الالزم  لقةد ال صةش ، ما إخطار الهة   بمقدم  الخدمات، يتمسك المصف  ف  للك

 المال  للص ديم. 
 

م دق المدة مولت  لم  ف لا معةة  ، قرار ف  دقة على المصف  ا ن هاه من أعمان ال صةش  ف  المدة الم .  10
يت وز مد المدة بقرار يصدر من ال ه  ال   اخ ارت المصف  بعد  الهة   م دندئا ب اه على يلب لي  الش ن.

أن    الذ  ن ضمن اااباب ال   حالت قين إممام ال صةش  ف  المدة الم دقة، يلو  ل  ش ن ا يالع على مقرتره
 يطلب من الهة   مقصةر ئذه المدة.

 
أشهر من ان هاه الس    على مصف  الص ديم أن يقوم بدعوة جمعش  حمل  الوحدات لالج ماع خالن ثالث .  11

مراقب ال سابات يال قرتر الس و  عن أعمان   المالش ، يللك لم اقش  اليشانات المالش  عن الس   الم  هش  يمقرتر
 اق ضت للك أعمان ال صةش . لالج ماع ف  أ  يقت إلا  ال صةش  يالمصاقق ، يل  قعوة ال معش 

 
  يإنداع ص ديم ال ن عةن على المصف  أن يس وف  ما يكون للص ديم من حقوم لده الاةر أي لده مدنر. 12
 ال صةش .  قير ف   الص ديم  ل ساب الي و: أحد  ف  ي صلها   لغ الالمبا

 الم  ازع علةها،يعلى المصف  اداق قنون الص ديم يم  ةب المبالغ الالزم  لسداق الدنون  
 يت م اداق قنون الص ديم يفقًا لل رمةب ال ال :

 ا ل زامات المالش  ال ام   عن عملشات ال صةش . أ.
 . جمشا المبالغ المس  ق  لمقدم  الخدمات. ب
 . الدنون المم ازة حسب مرمةب ام شازئا. ج
 الضامن للدنن. . الدنون المضمون  ب  مة ات عة ش ، يللك ف  حديق نام  الش ه  ق
 

يكف الم بق  من نام  ال صةش    يما ن بقى من مان بعد اداق الدنون السابق بشانها ن ق  للدا  ةن العاقنةن، ف ن لم
 الارماه. لسداق ك  ئذه الدنون ن م قسم  المان علةهم قسم 

 
يت ص  ك    الوحدات،يقوم المصف  بقسم  ما مبقى من أنون الص ديم بعد اداق قنون  بةن حمل  . 13

 مش ر: على نصةب ن  ااب ما عدق يحدام  ف  رأ  مان الص ديم.
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أنول ، يم  ه  أعمان  يقدم المصف  إلى جمعش  حمل  الوحدات حسابًا خ امشًا عن مصةش  الص ديم يقسم . 14
 من ص ديم ال   قةد ااهيعلى المصف  أن يطلب إل  ال صةش  بال صدنق على ال ساب الخ ام  من ملك ال معش .

يتقوم المصف  بشهر ان هاه ال صةش ، ي  ي    على الاةر  ان هاه ال صةش . بعد الهة   لده الص اقنق ا  
 مارت  الشهر. بان هاه ال صةش  إ  من

 
يفقًا للس   المالش  للص ديم خالن مدة   نل زم المصف  ب قديم مقرتر رلا ا و  للهة   عن أعمان ال صةش ،. 15

ن نومًا من نهاي  الف رة، على أن يكون ال قرتر مراجعًا من قي  مراقب ال سابات، يم ضم ًا ما مم أقصائا ثالثو 
ال ون  إلش  ف  إجراهات ال صةش  يالدفعات ال   مم موزتعها على حامل  الوحدات يأ  أنون موجوقة لده  

أن مطلب من المصف  مزيتدئا ب     للهة  كما ي وز  الص ديم لم ن م مسةةلها يايب عدم ا ن هاه من مسةةلها
 معلومات أي مقارتر كلما رأت  ريرة لذلك. 

 
إلااه قةد الص ديم من   م فع الدفامر يالمس  دات الم علق  ب صةش  الص ديم لمدة خمس ا وات من مارت . 16

 ا   الهة   ف  المكان الذ  م دقه ال ه  ال   عة ت المصف . 
 

بسيب م ايزه حديق  الاةر أي الوحدات حمل  أي الص ديم   مل ق ال   راراا يس ن المصف  عن معوتض . 17
معدق المصفةن ف نهم يكونون مس ولةن على يج    الط   أي ن ش   ااخطاه ال   نرمويها ف  أقاه عمل ، يف  حال 

 ال ضامن. 
 
 

 الثلثون و  السادسة المـــــــادة
 االفصاح عن المصالح المشتركة:

(  يأمةن ال فع   ا اننننننن امار مراقب)  و.م.:. م ولى الشنننننننرك  الووت ش  للمقانننننننن   3/9/2006العقد الم رخ بموجب  
الشنننننننرك   كما م ولى   (.يكة  اإلك  اب) ع.و.م.: ب ك الووتت الوي   حفع اننننننن الت المسنننننننائمةن ف  رأ  مان

شنننننننرك   المسنننننننائمةن ف  رأ  مانحفع اننننننن الت    7/9/2011بموجب العقد الم رخ الووت ش  للمقانننننننن  و.م.:.  
 )مدنر الص ديم(. م..الوي   لالا امار و.م.:

 
 والثلثون  بعةالساالمـــــــادة 

 المراسلت: 
 ن م موجش  كاف  المرااالت:

ا  مالك على آخر ع وان مقةد ف  انننننن الت الصنننننن ديم، يتمكن اراننننننان كاف  المرااننننننالت بوااننننننط  اليرتد   -
على ع ايت هم الم دقة ف  يلب ا ك  اب/ا شننننننننننن را: أي   .يانننننننننننا   ا مصنننننننننننان ال دنا لو رين  أي أ  من ا 

بواانننننننننننننط  م مة  ملك ال قارتر إلى ال طيشقات ا لو رينش  الم وفرة لده مدنر الصننننننننننننن ديم ي/أي يكة  ا ك  اب  
إلى مسنننننن ين )اليشا( أي أي  ياننننننا   الو رينش  أخره م اح  لده يكة  ا ك  اب )اليشا( أي مدنر الصنننننن ديم أي 

 حساب حام  الوحدات لده الي ك ب اه على يلب حام  الوحدات.
 إلى المدنر على الع وان ال ال :  -
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 .م.و.م.: شرك  الوي   لإلا امار

 الووتت 13050الرمز اليرتد   - ( الصفاة4950ص.ب )
 investmentfunds@nbkcapital.comاليرتد اإللو رين : 

 22006417 الهامف رقم
  www.nbkcapital.comا لو رين  الموقا

 
 

 والثلثون  الثامنة مادةال
 :إجراءات الشكاوي 

باحده الطرم الى مدنر الص ديم  ياراال   شكوه  ال نمولج  يموقشا  معي    مقديم شكوه من خالن    مس امرأ ي    بامكان
 ال الش : 
 ،لوحدة شكايه العمالهنديتًا  .1
 ، unit@nbkcapital.com-complaintباام ر شس يحدة شكايه العماله على:ا لو رين   اليرتدب .2
 : ال ال  الع وان  على العماله شكايه  يحدة ر شس باام باليرتد .3

برج ب ك الووتت    –شارع جابر المبار: يشارع الشهداه    –  7قطع     –شرم    –شرك  الوي   لالا امار
 35الدير   –الوي   ال دند 

 الووتت 13050الصفاة،    4950ص.ب. 

أي  www.nbkcapital.com على الموقا ا لو رين  لمدنر الص ديم يتمكن ال صون على نمولج الشكوه من 
 على الع وان الميةن أعاله.  مكامب من
 

 الثلثون و  التاسعةالمـــــــادة 
 القــانــون والمحـــاكم:

يتخ ص القضنننناه   من حةن مفسننننةره يمطيشق  يالم ازعات ال ام   ع ها. يخضننننا ئذا ال نام احكام القانون الووت  
 .ال اش   ع   أي الم علق  ب  الووت   يحده بكاف  الم ازعات

 
 األربعون  المادة

 
يالقرارات يال علشمات الصاقرة من الهة   حشما لم نرق ب  نص   يمعدنالمهما مطيق أحكام القانون يالال    ال  فةذي 

   خاص ف  ئذا ال نام.

mailto:complaint-unit@nbkcapital.com
http://www.nbkcapital.com/



