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 صنـدوق الوطنـي لألسهـم الكويتيــة 
 

 النظـام األسـاسي  
 

 تمهيد
في شوووووووووود  ل األ  لقاال الا ا  المالأل     1990لسوووووووووو     31بموجب أحكام المرسوووووووووووم بال ا و      

بإنوقا  الئحة     1992لسو     113اإ شوا  نو اق ا اتسوارما  ا را  ا ار الاةا ا االعو اق       
الا فيذي  للمرسووووووم بال ا و  المشوووووا   لألع أقئاف ا وق رواف   ا ا ا الاةا ا االعووووو اق  ا    ال وا   

ف ق ل    شووووووا  نوووووو قا  الوك ي لةسووووووك  ال وااأل  رث رال ي احقا  اتسووووووارما  الم يث    ف المركزي 
  مال.عوو اق ا لقه هي   أسوووا  الالكما أ ع ل   يق العوو قا  في سووة   أحكاركا افا هذا ال اام.  

بشود    شوا  هي   أسووا  المال   2010( لسو   7ااخضو  ال اام السواسوي للعو قا  لل ا و        
اال را ا  االاولألما  االشووراا الم ام     امال األ   شوواا الا ا  المالأل  اتحةاع الا فيذي  الوق ئلك

 رث الكي  . 
 

 المـــادة األولــــى 
 يوا ر الامكيق السابا جز  ت  اةزأ رث هذا ال اام اركمًئ لحكارع.  

 
 المـــادة الثــانــية 

 :  لووووورافوووا 
 : يكو  للمعطلةا  الاالأل  المو ى الم يث  راث ك  ر كا

 
 الع وووقا :   . ن قا  الوك ي لةسك  ال وااأل 

  وع كرح احقا  
 الع قا :  اكاااب الوام. 

 ال اوووووام:   هذا ال اام اأي  لوق ئ   ق لطرأ قلألع رسا  ًئ.  
 هي   أسوا  المال في قال  ال وا . 

 ب   ال وا  المركزي اهي   أسوا  المال. 
 : أا جك  اإلشراف  الكي  

 الةكا  الر ابأل : 
 – 7 طو    –شوووورك  الوك ي لئسووووارما   .م.و.م. اق وا ع: شوووور   

برج ب   ال وا  الوك ي   –شووووووووا ع جابر المرا و اشووووووووا ع الشووووووووكقا   
 رق وووووور الع قا :  
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العووووووووووووووفواا   4950ص.ب.    -روق  و  ال واو   -  35الوقا     –الةوق وق  
 ال وا .  13050

  شخص اقارا ي ررخوووووووووووووووص لع رث الكي   لمزاال  حفع أروال الومئ
اأنووووولك  بما في تل  لل  المكو   ل ام  اتسووووارما  الةماقي اف ًا 

 لحكام ال ا و  االئحة . 

 أريث الةفع:  

شووووووخص اقارا ي ررخص لع بمزاال   شوووووواا المراعر  ااإلشووووووراف قلى 
 . أ ام  اتسارما  الةماقي

      ررا ب اإلسارما : 

االمواك يث ال وااييث  هو رال  الوحقا  في العوووو قا  رث الشووووركا   
ا ير  االورب االجوووووا وووووب  الخلألةي  الاوووووواا   رةلس  قال  ارواك ي 

في   اتشواراو/ المقألميث في قال  ال وا  الذ ث يةو  لكوووووووووووووووو  اتكاااب
 الع قا  اف ًا لحكام هذا ال اام.   

روووووووالووووووو   أا  الوومسووووووووووووووواوورووموور 
حوووووووواروووووووو   الوووووووووحووووووووقا    أا 

 :  الوحقا   

رالأل  لعووووووووووالو رعووووووووووق ها أا الشووووووووووخص الذي يورأ أا   أل  أا ا ًا 
حلألفعف أا يةعووووووو  قلى أا ا  رالأل  رث المعوووووووق  أا حلألفع ب رأ 

  قاقا لسواا أا  قا ا قملأل  انقا  الا ا  المالأل . 

 :  )ال يو (اكيووو  اإلكاااب  

 قمل  الع قا :  الق  ا  ال وااي. 
الشوووخص الط ألوي المسوووة  لقه الكي   في سوووة  ررا  ي الةسوووابا   

الرأي الف ي المةا ق االمسوووووا   حول رقه ققال  اا ووووووح  الذي   قي  
ال واح  المالأل  للشوووورك  الموقا اف ًا لموا ير المةاسوووور  القالأل  الموامقا  

 لقه الكي  . 

ررا ب الةسابا  أا ررا ب  
   الةسابا  الخا جي: 

   ير   اهي ا    رالأل    احقا  اتسارما  الاي  ا و  ر كا الع قا  
ع قا  الخول حارلكا رراشرا  ال أنول   ابل  للاةزح  لمر  حع  في
 كار  الة و  ال اش   ق كا.

بي ك    رث  يخاا اا  أ   قليك   لويث  الواحقا  الوحقا  رال و  لوقق  اإتا 
 شخعًا ااحقًا يمرلك  لةاا الع قا .

 ااةو  ل ير ال وااييث اتكاااب في احقا  اتسارما  أا لمل كا. 

  :  احقا  اتسارما

روجوقا  العوووووووووو قا     وا هو السووووووووووور الذي  ا  لةق قا ب ا ًا قلى ل 
 حسب سور السو  ر سورًا قلى ققق احقا  اتسارما .  

 : نافي عألم  الوحقا

هي عألم   سووووووووارما ا  العوووووووو قا  في  كاي  الفارا المالأل  ر ور  كر ًا  
لحكام  اام العوووووووو قا  السوووووووواسووووووووي رضووووووووافًا  ليكا ب وق الموجوقا   
الخره رث   ووقيوو  اأ نوووووووووووووووقا رووق  وو  اأخره رطراحووًا ر كووا الازارووا   

 القألم  العافأل  للع قا  



3 
 

العوووووووووووووو ووقا    وو  ال ير في تا  الاووا اا  قا  الخووذ في اإلقارووا   
   قلى رساهمي الع قا     اجق (.  الاو اوا  ال  قي  الم ارح

هو  وم الومو  الخير رث كو  أسوووووووووووووو وع ريئقي بووق لوا اا اإلكااواب  
 .  الم قحي

 : وا  وووم الا 

حاى  كاي  قاام الوم     ااتسوووووووارقاق  آخر  وم ل  ول كلرا  اتشووووووواراو
الرسووووووومي رث  وم ال  وا  الذي يسووووووو ا  وم الا وا  بال سووووووور  للطلرا   
الاي ل قم رث خئل  سووووووووا راقي  رط وق  احاى السوووووووواق  الرا أل  رث 
بوق الاكر رث  وم ال  وا  الذي يسووووو ا  وم الا وا  بال سووووور  لطلرا   

ئل  في العوووووووووووو قا  الاي  ا  ل قيمكا رث خ  ااتسووووووووووووارقاق  اتشوووووووووووواراو
 الخقرا  اتل ارا أل  الم قر  رث رق ر الع قا . 

  وم الاوار : 

 S&P Kuwait)  لةسووك  ال وااأل  الموقل  سوواا ق   أ ق بو  رؤشوور  
Custom Index) .  االذي سووألسوواخقم لقألاا اقا  رق ر العوو قا  ا

 احاساب اللواب الاشةألعأل . 

 المووؤشووووور: 

ال األ   بشود    شوا  هي   أسووا  المال    2010( لسو    7ال ا و        
   . االاوق ئ  الئح   قلألع الوق ئلع  الا ا  المالأل    شاا

 ال ا وووووووو :  

بشود    شوا  هي      2010( لسو   7        الا فيذي  لل ا و  هي الئحة   
االاوق ئ     الوق ئلع  الا ا  المالأل   ال األ   شووووووووووووااأسوووووووووووووا  المال  
 الئح   قليكا.  

أا    الئحةوووووووووووووووووووووووووووووووو  الا فيذي 
 :  الئحة 

هي اليام الاي ل و  فيكا ال  وو رفاوح  لمما سوووووووو  أ شووووووووطاكا بقال  
رالر  ا ال عوووو   ال وا  اقارا ًا رث السوووواق  الرار   نووووراحًا احاى  ال

 قعرًا. 

  ووووم قموو : 

 جمعأل  حمل  الوحقا :  . جمعأل  حمل  احقا  اتسارما  للع قا  
 ال و ن :  بو ن  الا ا  المالأل  في قال  ال وا . 

 
 المـــــــادة الثالثــــة 

 سم الصندوق: إ
 .  "صندوق الوطني لألسهم الكويتية"س   هذا الع قا    ىيطلا قل
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   رابعةالمـــــــادة ال

 مدة الصندوق: 
رقا العووو قا  قشووور سووو وا  ل قأ اقارا ًا رث لا اا  شووور المواف   قلى لدسوووألسوووع بالةراقا الرسووومأل  

% رث 50اهي  ابل  للاةق ق لمقق أخره رماثل  بوق الةعوووووووووووووول قلى رواف   رال ي را  زاق قلى 
 .  اجك  اتشراف  الع قا   أا رال  

 
 

   خامسةالمـــــادة ال
 الهدف من إنشاء الصندوق: 

يسوووى العوو قا  لزااقا عألم   أا المال قلى المقه الطوا  قث كراا اتسووارما  بشووك    •
 المق ج  في سو  ال وا  لةا ا  المالأل .  سك  أي رث الفي   ي حألس

السوووووووووك   ير    العووووووووو قا  فيالةا في أ  يسوووووووووارمر أروال    العووووووووو قا  كما يكو  لمق ر   •
 شاا ررلرط بات اعاق ال واايف ا شرا   الاي لكاا  السو  ال واايالمق ج  خا ج  ال وااأل   

 ت  ا ما  % رث نووووووووافي عألم  النووووووووول20را يواقل  قث أ  ت  اةاا  هذا اتسووووووووارما   
 . ( رث هذا ال اام24المةققا في الماقا     أساليب اسألاسا  اتسارما  اوا أ ر   

ا ما  كما يكو  لمق ر العوو قا  اتسووارما  في العووكوو االسوو قا  انوو اق ا اتسووارما    •
 .( رث هذا ال اام24ت  اوا أ ر  أساليب اسألاسا  اتسارما  المةققا في الماقا   

ر  أقا    حعالمورف  روقل أقا  العوووووو قا  ا ق لع قلى لة يا أهقافعف سووووووألةري ر ا    أقا •
 المؤشر.  

 
   سادسة الالمـــــادة 

 : هرأس مالالصندوق و   وشكل  نوع
 زاق  أا رالع بإنقا     را ير أا رالع   اترفاوح  اسارما  في أا ا  رالأل     ن قا  الع قا      

الفارا المةققا في  اارع  أا   خفض باسووووووووووووووارقاق بوض احقالع خئل  احقا  اسووووووووووووووارما ا  جق قا  
اقلى رق ر    ق  ا  كوااي اراح  رليو  ق  ا  كوااي. ف ال لغ حقاقا بيث خمسوووو  رئ يث  السوووواسووووي
أ  يخطر الكي   خئل   -في حال  ا خفاأ  أا رال العووووووو قا  قث الةق الق ى   -العووووووو قا   

 -في ك  حال    -خمسووووو  أيام قم  رث لا اا ا خفاأ  أا المالف اللكي   الخات را لراا ر اسووووورًا  
 بما ية ا رعلة  حمل  الوحقا . 
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أل  اقارا ا  اتر  رالأل  رسوووا ل  قث حمل  الوحقا  أا الةك  ال احم  قلى يكو  للعووو قا  شوووخعووو
  قا لع. 

 
   السابعةالمـــــادة 

 وحدات االستثمار: عدد  
اقققها رث خمسووووو  ااحق ف ط ق  ا  كوااي    ل لغعووووو قا   السوووووارما    وحقا      القألم  اإلسووووومأل  ل

عوووووو قا   لى احقا  راسووووووااا  القألم  الا سوووووو   أسوووووومال  ا ف  رئ يث  لى راح  رليو  احقا اسووووووارما 
. ااا  لسووق ق  في  أا المال   رشووا كاكفي العوو قا  قلى عألم     حمل  الوحقا ال اعوور رسووؤالأل   

اسووووووووووووف  ا  اإلقئ  قث القألم  العوووووووووووافأل    فيكا  أا اتشووووووووووواراو  ق ق اتكاااب   قاً   عألم  الوحقا 
ررا ب  الذي ي وم بع    وا قلى الا   العوو قا  ب ا ً لنووول العوو قا  بشووك  أسوو وقي رث     رق ر  

 . ( ال أل اتكاااب   اسوف  ا  قلى المو   اإلل ارا ي لمق ر الع قا  ااكي     ف اتسارما 
 
 

   ثامنةالمـــادة ال
 : االشتراك/ كتتابالحد األدنى واألعلى لل 

ف  ق  ا  كوااي(ق  ا  كوااي  أل   1,000رث في العوووووووووو قا  بد      اتشوووووووووواراو/ كااابت يةو  ات
كمووا أ ووع ت يةو  أ   اوووقه قووقق  ق  ووا  كوااي  ل أ  ق  ووا  كوااي    1,000ا مضوووووووووووووووواقفووا    (ف 

%  خمسوووويث في الماح ( رث  أا  50بكا رث     رسووووارمر ااحق قث   المشووووارو/ كاابالوحقا  الم
 رال الع قا .  

 
 لتاسعةالمـادة ا

 في الصندوق:  االشتراك/ كتتاباال 
 كا   وقكا.    في الع قا  بةعص قي أل  أياً   اتشاراو/ كااابت يةو  ات (1)
ققم   ول أي اشووووووووواراو   قي في   ( ال أل     اتكاااب  يةب قلى رق ر العووووووووو قا  ااكي  (2)

 . الع قا  
في العووووووووووو قا  رفاوح للمواك يث ال وااييث ارواك ي قال رةلس   اتشووووووووووواراو/ كااابات (3)

االمؤسسا  ال واايوووووووووووووووووووووو   الاواا  الخلألةي االورب االجا ب ا ير المقألميث االشركا   
 االخلألةأل  االج  أل  قاخ  اخا ج قال  ال وا .  

رووووق ر     ا  (4) الووووذ ث يةووووققه   قث كراا اكئ  اتكااوووواب  ال أل (  اتكااوووواب/اتشوووووووووووووواراو 
العو قا  لكذا ال رأ بةي  يسول  المكااب/المشوارو  لى اكي  اتكاااب  ال أل ( كلب  
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كما يةو  أ   ا     المسوووووووا قا  المطلو   اعألم  الوحقا اتشووووووواراو الموق لذل  ررف ًا بع  
اتكاااب/اتشوووووووووواراو أا اتسووووووووووارقاق قث كراا الخقرا  اتل ارا أل  المااح  رث رق ر  
العوووووووووووووو قا  قا  حاج   لى لو     موتج اسووووووووووووووارقاق/ اكاااب/ اشوووووووووووووواراوف اا وم رق ر  

ا  رث خئل  العوو قا  ب  ول الطلرا  ب اً  قلى تل . افي حال  اتشوواراو في العوو ق
الخقرا  اتل ارا أل  الم قر  رث رق ر العووو قا ف ي وم رق ر العووو قا  باةمأل  أروال  
اتشواراو في حسواب خاص رسوا   باسو  العو قا  قلى أت  اةم  حمل  الوحقا  أي   
 سووووووووم   وووووووافأل   األة  لفاو تل  الةسووووووواب. السووووووول  هذا الروال  لى أريث الةفع بوق 

 قا . اسا مال  جرا ا    شا  الع 
يسال  المكاا و /المشاركو  رث اكي  اتكاااب  ال أل ( أا رق ر الع قا   شوا  لدكيق   (5)

 اضمث اس  المكااب/المشارو اج سياووووووووووووووووووووووووووووع اق وا ع الا اا اتكاااب/اتشاراو اققق  
الوحقا  المكااب/المشووارو بكا اعألماكا ارةموع ر لغ اتكاااب االرنوويق اإلجمالي بوق 

  الادكيق  لى المكاا يث/ المشوووووواركيث بواسووووووط  ال راق أا ال راق  اتكاااب لرسوووووو   شوووووووا ا
اتل ارا ي أا أي  اسيل  رث اساح  اتلعال الةق ر  قلى ق ااا ك  المةققا في كلب  
اتكاااب/اتشوووواراو أا بواسووووط  لةمي  لل  الا ا ار  لى الاط أل ا  اتل ارا أل  الماوفرا  

أل ( أا أي  اسووووووواح  ال ارا أل  أخره رااح   لقه رق ر العووووووو قا  أا اكي  اتكاااب  ال 
لقه اكي  اتكاااب  ال أل ( أا رق ر العوو قا  أا  لى رسووؤال حسوواب حار  الوحقا   

 لقه ال    ب ا  قلى كلب حار  الوحقا .  
  250,000يةب أت ل   رشووووووووا ك  رق ر العوووووووو قا  في احقا  العوووووووو قا  قث ر لغ   (6)

الوحقا  أا يسوووووووووارقها كوال رقا  قا لع ق  ا  كواايف ات يةو  أ   اعووووووووورف في لل   
% رث  أا رال  75للعووو قا . كما أ  الةق ال عوووى لمشوووا ك  رق ر العووو قا    لغ  

 . الع قا  
أ  يشووووووووووارو    الخا جي  الةسووووووووووابا   اررا ب  اإلسووووووووووارما   ررا با   الةفعت يةو  لريث  (7)

 لةسووابع الخووواص بوحقا  الع ووقا . 
أا اثأل   السفر  ا/ هي الرطا   المق أل    المشاركيث/ المكاا يث   المسا قا  المطلو   رث  (8)

ف ط  لةشخاص الط ألوييثف االارخألص العاق  رث ا ا ا الاةا ا االع اق  للمؤسسا   
الفرقي  االرطا   المق أل  لعوووووووواحب المؤسووووووووسوووووووو ف االارخألص العوووووووواق  رث ا ا ا الاةا ا  

أل  الموامقا رث الةكا   االعووووووووووو اق  بال سووووووووووور  ل اف  الشوووووووووووركا ف اكذل  الا ا  الر ول
المخاع  بالقال  بال سر  للمؤسسا  االشركا   ير المقألم ف اتل  بما  افا الولألما   

بشوووووود  ركافة  قملألا   سوووووو  الروال  ا وا يث قال  ال وا   العوووووواق ا   الةكا  الر ابأل 
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ا را ا  الشوووووووووووووورصأل  القالأل  العوووووووووووووواق ا في هذا الشوووووووووووووود ف اأي   را ا     الموا  اإل هاب
 . الروال الموا  اإل هاب س   تح   لعق  بشد    الولألما 

يةو  ل قي  كلرا  اتشاراو في أّي  وم لوار  حاى  كاي  قاام الوم  الرسمي رث  وم   (9)
ال  وا  الذي يسوووووووووو ا  وم الا وا  بال سوووووووووور  للطلرا  الاي ل قم رث خئل  سووووووووووا راقي   
رط وق  احاى السوووواق  الرا أل  رث بوق الاكر رث  وم ال  وا  الذي يسوووو ا  وم الا وا   

لاي  ا  ل قيمكا رث خئل الخقرا  اتل ارا أل  الم قر  رث بال سوور  لطلرا  اتشوواراو ا
رق ر العوووووو قا . اكلرا  اتشوووووواراو الاي  ا  ل قيمكا بوق هذا المواقيق  ا  ل فيذها في 

  وم الا وا  الاالي.  
ا  لوقق رال و الوحقا الواحقا لويث قليك  ا  يخاا اا رث بي ك  شوووووخعوووووًا ااحقًا يمرلك    (10)

 . لةاا الع قا  
فواض خطي لموووق ر العوووووووووووووو وووقا  أا اكيووو  اتكااووواب  ال أل (   ول لولألموووا   يةو  با (11)

اتشووووووواراو ااتسوووووووارقاق قث كراا الكال   ال  وووووووي( أا قث كراا الفاكس أا ال راق  
 اتل ارا ي. 

سوووويا  لةوا  المرالغ الزاحقا رث أروال اتشوووواراو  لى حسوووواب المشووووارو ال   ي قلى أ   (12)
لمشواركيث الذ ث لق ك  حسوابا  لقه ب   ال وا    ا  الاةوا  بومل  العو قا  بال سور  ل

الوك ي ا الق  ا  ال وااي بال سور  للمشواركيث الذ ث لق ك  حسوابا  لقه ب وو  ير ب    
ال وا  الوك ي ب اً  قلى سور العرف لقه ب   ال وا  الوك ي كما في  وم الاةوا   

     –ئ   اااةم  المشوووووووووووارو أي   ف ا  أا رعوووووووووووا ات رعووووووووووورفأل  لاولا بال  الاةوا
 اجق . 

 

 العاشرة المادة 
 التخصيص: 

 لساروق     الاخعألص حع  رق ر الع قا  رث  أا المال المكااب بع.  (1)
ق  ت الطلب الذي  اضوومث أك ر ققق ملسوواروق الطلرا  الما ر ا ل فس المكاابف ات يوا (2)

 . رث احقا  اتسارما 
اإجرا  قملأل  الاخعووووووألص خئل خمسوووووو     كااابي وم رق ر العوووووو قا  بفر  كلرا  ات (3)

 . كااابل باب اتا ف قشر  ورًا قلى الكرر رث لا اا 
قث  أا روال العوووووووووووووو وقا ف  ا  لو ا  الوحوقا  قلى    كااوابفي حوالو  لةواا  حة  ات (4)

 . قلى جمأل  المكاا يث  كاااببع بوق لو ا  الةق الق ى لئ كااب  ب سر  را    كاا يثالم
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المرالغ الزاحقا قث عألم  را  ا  لخعووووووووووووألعووووووووووووع لع رث الوحقا  خئل    كاابلرق  لى الم (5)
  اكا   جرا ا  الاخعألص ات يساةا ق كا أي  فواحق.  ثئثيث  ورًا رث لا اا  

سو قًا رؤ اًا بوقق الوحقا  المخعوعو  لع بةي  ية     ركاابيسول  رق ر العو قا  ك    (6)
ذا السووو قف اقلى رق ر  ه  كا االمو و  رث رق ر العووو قا  ر سووومأل اإل موتج الشوووكاقا   

  اكا   جرا ا  الاخعألص.  الع قا  أ  يسل  هذا الشكاقا  خئل شكر رث 
 

 المـادة الحادية عشر 
يةك  ال اام الساسي لع قا  اتسارما  الوئ   بيث رق ر الع قا  احمل  الوحقا  ااةب قلى  

اتل    للع قا ف  الساسي  ال اام  قلى  رواف اك   الوحقا   بقا   قلىحمل     كلب   بالاوعأل  
لع قا  ركاو ًا بالل   الور أل  اأ   ا  لوفيرا  ل. ااةب أ  يكو  ال اام الساسي  اتشاراو كاااب/ ات

 قا  ر اب  ق ق كلرع.
 

 عشر  لثانيةاالمـــــــادة 
 : حملة الوحداتسجل  

 ققاق سة  بةمل  الوحقا  احفع المولورا  اآللأل  في سة  حمل     أريث الةفع قلى   (1)
 الوحقا  قث ك  حار  احقا :

 أ.  سمع اق وا ع ا    هوااعف أا     سةلع الاةا ي اج سياع.
 ب.ققق الوحقا  الاي يمل كا.

 لا اا لسةيلع في السة . . ج

الوا قا في يةفع سووووووووة  حمل  احقا  العوووووووو قا  لقه أريث حفعف اتل  اف ًا لةحكام  (2)
ال ااب الراب   بو نوووا  الا ا  المالأل  ااكات  الم انووو ( رث الئحة ف القف  ألواب  

 الةك  الاي لةافع بالسة  رث أروال الع قا . 
ااكو  لمال ي الوحقا  ال   تي رعووووووووولة  حا   أريث الةفعيةفع هذا السوووووووووة  لقه  (3)

 اتكئع قلألع. 
 نوووووووويق الوحقا  المارقأل  االوحقا  الاي ل  قلى أريث الةفع اتحافاظ ب ألا   و ووووووووو   (4)

 نووقا ها أا اسووارقاقها أا اسوواةقاثكا أا  ل اتهاف الزااق ررا ب اتسووارما  ب سووخ  رث 
 ال ألا . 
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 عشر  ثالثةالالمـــــــادة 
 سياسة توزيع األرباح: 

  لما  راا ر اسووراً   يةو  لمق ر العوو قا  بوق  نووقا  ال ألا ا  المالأل   عوو  السوو وا  االسوو وا  ااف اً 
ا ال ق  الذي يةققا بةي  يةري لو اوع   لعوووووووووووالو العووووووووووو قا  ارال ي الوحقا ف أ   و ع أ  احاً 
المو   ااولث قث الاو ا  اروقووقا في  ف  كووواحووق قلى احووقا  اتسووووووووووووووارمووا  قلى رووال ي الوحووقا 

ذا الةز   لو ا  ه  العوووووو قا    ااةو  لمق ر   ف اإلل ارا ي لمق ر العوووووو قا  ااكي  اتكاااب  ال أل ( 
في الشووركا  الخانوو  اتل  خئل قملأل  رث قاحق اتسووارما  بشووك    قي أا قي ي بشووك  أسووك   

قلى أ  يكو    ف أا قث كراا لو ا  احوقا  رةوا ألو  في العوووووووووووووو وقا  أا بوالطرا ايث روواً ا ق اجكو
جك  اإلشووورافف ر      خطا الاو ا  خئل رقا أ عووواها ثئه شوووكو  رث لا اا اإلقئ  اتل  بوق 

ققم لو ا  أي  قواحق بال ار  أا أي جز  ر كاف ب   قاقا اسارما     الع قا      بد ع يةا لمق رالول
 هذا الوواحق في فرص اسارما ا  لاوافا ر  سألاس  الع قا .   

 
 عشر  رابعةالالمـــــــادة 

 طريقة احتساب القيمة الصافية لألصول: 
 اةاا  رقا  وم بوق الموقق    ا ما ت  لوار يةب ل وا  أنووووووووووووول العوووووووووووو قا  في ك   وم  (1)

ف ال شوووووووور قلى المو   ااإلسووووووووارقاق  اتشوووووووواراوال كاحي لا قي  الطلرا  الخانوووووووو  بوملألا   
اتسووووارما  أا جك  أخره    ررا بااةاسووووب    رث ا   آلخر. العوووو قا   اإلل ارا ي لمق ر  

اإلشوووووراف لوحقا  اتسوووووارما  القألم  العوووووافأل  لةنوووووول ل    خاا ها الوافا قليكا جك  ل
اتل  قلى   الكي  ف الموامقا رث   القالأل    ألموا ير المةاسووووووووووووو لل  أا  طللضوووووووووووووواب  اً احقاف اف 

رةموع أنوووول العووو قا   ا عوووًا رةموع الخعوووورا ف اا سووو  ال ال  قلى   ال ةو الاالي: 
 .  وا كار  ققق الوحقا  المارقأل  في الع قا  في  وم الا 

 
 يرها رث النووووول ا  الا ا  المالأل  الماقاال   وا الاةق ق عألم  أنووووول العوووو قا ف  ا  ل  (2)

قاقا    ير السوووووووووواحل  الاي ل   ا  لقاالكا خئل الوشووووووووووراث  وم قم  السوووووووووواب   ليوم الا وا 
ال ير    افألما يخص الو    المالأل   الكي  ف الموامقا رث القالأل     ألموا ير المةاسوو ال  بةسووب

الاي لألس لكا سوووور راوفر بسوووكول  يمر  عألماكاف أا أ  هذا الو    المالأل  ت  ا  رق ج  ا 
القألم  الواقل  االاي  ا  الاونوووووووو     لقاالكا بشووووووووك  ر اا ف  ا  لةق ق القألم  قلى أسوووووووواا

ااا  لةوا  عألم  .  ر اسووووور ف قلى أ   ا  لقألمكا ررا بالسووووو   قلى ال    وا  ليكا بطر  ل 
كاف  النوووووول االخعووووووم الم ّور  بومل   ير الق  ا  ال وااي  لى الق  ا  ال واايف اتل  

 راوفر ق ق اإل ئ . الس وع  حسب آخر سور نرف في 
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 قا ف بما   اطاع ك  الق و  االخعووووم المسووواة   رث رةموع عألم  أنوووول العووو اسووويا      (3)
 فيكا: 
الع قا   رعا ات اإلقا ا ا يرها رث الرسوم االمعرافا  الاي اساة   لمق ر  -أ

 ال  ُلسّقق بوق؛ 
أي ُرخعووووووووص لرسوووووووووم العوووووووو قا  الم ق ا للاق يا السوووووووو وي االخقرا  ال ا و أل    -ب

 ا يرها؛ 
 ا سوم الوساك ؛   الةفعرعا ات اأجو  أريث  - 
  ضاحأل  لخص الع قا . كاف  الا الألت الماول   بدي ققوه  -ه
 ألواب ررا ب اإلسارما .  -ج

 
في حال ل وا  أن  رث أنول الع قا  بشك   ير نةألو أا الخطد في حساب سور   (4)

  الوحقاف يةب قلى رث لسووووووووووو ب في تل  بخط ع أ  يوّوأ المضووووووووووورا  رث هذا الخطد.
 ا   ااةب قلى رق ر العوووووووو قا  أ   رفا ر  ال ألا ا  المالأل  المرحلأل  المراجو  أا ال ألا

المالأل  السوووووووووووو وا  المق    ل رارًا   يث ك  أخطا  الا وا  االاسوووووووووووووير الاي لم  خئل لل  
 الفارا. 
 
 

 عشر   خامسةالمـــــــادة ال
 واالستــرداد:  االشتراك/ كتتابواال  ويمالتق

يةا لةمل  الوحقا  اسوارقاق احقالك ف كما يةا آلخراث اتكاااب/اتشواراو في العو قا ف   (1)
ل وقيمك  كلروًا نووووووووووووووةألةوًا بوذلو   لى اكيو  اتكااواب  ال أل ( كموا يةو  ل وقي  كلوب  رث خئل  

اتشاراو في الع قا  أا اسارقاق عألم  الوحقا  المسارمرا قث كراا الخقرا  اتل ارا أل   
الم قر  رث رق ر العوووووو قا  قا  حاج   لى لو     موتج اكاااب/اشوووووواراو/اسووووووارقاقف اتل   

طلرا   لي رث  وم ال  وا  الذي يسوووووو ا  وم الا وا  بال سوووووور  لحاى  كاي  قاام الوم  الرسووووووم
الاي ل قم رث خئل  سووووووووووووووا راقي  رط وق  احاى السوووووووووووووواق  الرا أل  رث بوق الاكر رث  وم  

في العو قا  الاي  ا     ااتسوارقاق ال  وا  الذي يسو ا  وم الا وا  بال سور  لطلرا  اتشواراو
 .  قر  رث رق ر الع قا  ل قيمكا رث خئل الخقرا  اتل ارا أل  الم
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يةب قلى رق ر العووو قا  ل فيذ كلرا  اتشووواراو أا اتسوووارقاق بسوووور الا وا  الاالي لطلب   (2)
اتشوواراو أا اتسووارقاق. ااةو  أ  لشووم  أسوووا  اتشوواراو أا اتسووارقاق أي  قموت  أخره  

 بشرا أ  يكو  ر عونًا قليكا في ال اام الساسي للع قا . 
 قف  لةار  الوحقا  عألم  اتسوووووووارقاق الم اسووووووور  خئل أ  و  أيام   قلى رق ر العووووووو قا  أ  (3)

قم  الاالأل  ليوم الا وا  الذي ل  فألع لةق ق سووووووووووووووور الوحقا. قلى أ   اةم  حمل  الوحقا   
الذ ث لق ك  حسووابا  لقه ب وو  ير ب   ال وا  الوك ي أي   ف ا  أا رعووا ات رعوورفأل   

 ق  لى حسابالك  لل . لاولا باةوا  عألم  اتسارقا –   اجق     –
االشووراا االحكام الاي  بالعوو قا  اف ًا لكذا الماقا بكاف  الضوووابط    المشووارو/ كااب ا يق الم (4)

  1,000الم قحيف كما يةب أت ل   عألم  اتسارقاق قث  كااابفي حال  ات  كااب ا يق بكا الم
  الوحووقا  المار يوو  لةووار  ق  ا  كواايف الث يسمو باتسارقاق الةزحي  تا را ا خفض  عألم  

 . ق  ا  كوااي1,000قا   لى را   قالوحوقا  ق ب اتساورقا
أا حاى    يةو  لمق ر العووووووووووو قا  لدجي  لل أل  اي كلب  سوووووووووووارقاق حاى  وم الاوار  الاالي   (5)

أي رث  اتل  فيف  روقق اتسووووارقاق الاالي اف ًا لما   ص قلألع ال اام اتسوووواسووووي للعوووو قا  
 الةالايث اآلليايث: 

   
في   االمطلوب لل ياكاكلرا  اتسووووووووارقاق لةمل  الوحقا   أ.  تا بلغ اجمالي  سوووووووور  جمأل   

ف  ر رث نووافي عألم  أنووول العوو قا  رأا أك  %10  أا روقق اتسووارقاق  أي  وم لوار 
اتل  بشوووووووووورا أ   لازم المق ر في هذا الةال  بال أل  كلرا  اتسووووووووووارقاق الاي ل   قث 

لؤخذ جمأل  كلرا  اتسوووووارقاق  اقلى أ عألم  أنوووووول العووووو قا ف  ث نوووووافي  % ر10
ف ااا  لدجي  ال سور  رث كلرا  اتسوارقاق الاي  االا اسوبباتقارا  قلى أسواا ال سور   

% رث نووافي عألم  أنووول العوو قا  حاى  وم الاوار  الاالي أا  10 اق  قث  سوور   
 . روقق اتسارقاق ال اقم

الاي  ا  فيكا الاوار     ال و نوووو  أا السوووووا  المالأل  الم ام في الاقاال   ا  ل     تاب.  
لقاال أا ا   ا  في الا ا  المالأل  أا النووووول الخره الاي يمل كا العوووو قا ف أا  

 رالأل  لمر  عألم  رؤثرا في أنولع. 
اااب  اسُا    كلرا  اتشاراو أا اتسارقاق قث كراا لو    ال ماتج الماوفرا لقه اكي  اتك (6)

 ال أل ( لكذا ال رأ أا رث خئل الخقرا  اتل ارا أل  الم قر  رث رق ر العوووووووووووووو قا  قا  
الةاج   لى لو     موتج اشواراو أا اسوارقاق. ااا  اسوارقاق الوحقا  بةسوب القألم  العوافأل   

 لةنولف كما  ا  احاسابكا في  وم الا وا  تي العل . 
 ت لوجق أي  سوم اسارقاق.  (7)
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 وري قم  رث  وم الاوار  في حال     لمقا ت لاةاا   ل وا  أنووووووول العوووووو قا  يةو  لدخير   (8)
ققم  ركا أل  ل وا  جز  ك ير رث أنووووووووول العوووووووو قا  قلى ا  ي قم رق ر العوووووووو قا  للكي    

   . أسراب ار ر ا  هذا الادخير
أنووووول العوووو قا  في  وم الوم     وا في قطل   سوووومأل ف  ا  ل   وا  تا نوووواقف ا وع  وم الا  (9)

 الاالي.  
 

 عشر   سادسة الالمـــــــادة 
 رسوم ومصاريف الصندوق: 

 تكلفة الطرح:  -1
عوووووووو قا  يةب رراقاا كشوووووووو  ك  الة احا  للق ق  جرا  أي  لعووووووووال أا  فعوووووووواح لاراا  احقا   

االمولورووا  تا  الوئ وو  قا  ررووال وو ف افي جمأل  الحوال لخضوووووووووووووو  اإلقئ ووا  الارااةألوو  أا  
عو قا  ر اب  الاراا   ال يةو  قف  أي ر لغ رث أنوول  تا .  الاي ل رها الكي  الاسوواقأل  للضووابط 

  ال اام الو ا    سوووووا ا ات للوحقا  أا بألوكاف ااشوووووم  تل  قلى سووووو ي  المرال ت الةعووووورف رعووووو
اااةم  الع قا  رعا ات    قلى أ   اةم  رق ر الع قا  هذا المعا ات  للع قا ف الساسي 
 .  الادسألس

 

 اإلدارة: أتعاب  -2
%  ااحق ا عووووو  في الماح ( سووووو واًا  1.5 قا ا ب سووووور   ق ها   سووووويا ا وووووى رق ر العووووو قا  ألواب

رةمو    –للقألم  العووافأل  لنووول العوو قا ف السوواةا  السوو وقي لةاسووب قلى أسوواا الماوسووط  
 . في آخر ك      س   -

في حال  را  –  ووواف  للرسووووم المةققا بالف را السووواب  ف  ا ا وووى رق ر العووو قا  ألوابًا لشوووةألعأل   
٪ قاحق   ووووووافي يفو  رالمؤشوووووورر خئل  1٪ رث ك   10الةاسووووووب بوا     -   يةابألاً  تا كا  أقاحع 

   الس   المالأل ف الساةا في آخر ك  س   رالأل . 
% 5يةو  أ  لزاق  جمالي اللواب الاي  ا ا وووووووواها رق ر العوووووووو قا  قث  في جمأل  الحوال ت

 . اااةم  الع قا  هذا اللواب  ف س واًا رث نافي عألم  أنول الع قا  
 

 : االشتراك/ كتتابرسم اال  -3
ااةقق نوووووووئحألالك  ارسوووووووؤالألالك  الع حا قزلك    ل أل ( ا    اتكااابيويث رق ر العووووووو قا  اكئ   

ل ا  عألارع بواجرالع الم ر ا في    ال أل (   اتكااابر بذل  ااسوووووواةا اكي   الةفعاقلألع  خطا  رأريث  
  رشووووووارو / في أي  احقا  ركااب  اتشوووووواراو/ كاااب% رث ر لغ ات2هذا ال اام قمول  بأل   سوووووو اكا  

   .  اةملكا المكااب/المشارو  فيكا
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 : االستثمار مراقبرسوم   -4
 اير عألووارووع بواجرووالووع الم ر ا في هووذا ال اووام ألوووابووًا   لغ  ووق هووا   اتسووووووووووووووارمووا   ررا ووب ا ووا ووووووووووووووى  

القألم  لةاسوووب قلى أسووواا  ا   اتسوووارما   رراعر   قثالقف  بشوووك      سووو وي    % سووو وااً 0.0625
 . الع قا    ااةملكاا   العافأل  لنول الع قا  

 
 : الحفظرسوم أمين   -5

% 0.0625 اير عألارع بواجرالع الم ر ا في هذا ال اام ألوابًا   لغ  ق ها    الةفع  أريث ا ا ووووووووووووى  
لةاسوووب قلى أسووواا القألم  العوووافأل  لنوووول  ا  الةفع  أرا    قثالقف  بشوووك      سووو وي    سووو وااً 

 . الةفع أريث  ألواب  الع قا     اةم   الع قا . 
 
 : مصاريف أخرى  -6

 اةم  العووو قا  كاف  الا الألت ال اشووو   قث رما سووواع ل شووواكع بما في تل  الوسووواك ف االوملألا   
اتا ا  المالأل  ال ير رق ج    وا المعوووورفأل ف اقموت  ال أل  االشوووورا ف ا سوووووم العوووورفف ا سوووووم ل 

اررا ب    اررا ب اتسووووووووووووارما   الةفعخا ج ال وا ف   وووووووووووواف   لى  ف ا  رق ر العوووووووووووو قا  اأريث  
 الةسابا ف  لى جا ب الا الألت االرسوم الةكورأل . 

 
 : الرسوم  جدول -7

  بألوكاف  أا   للوحقا    الاراا   رعا ات  اةملكا رق ر الع قا  
  الةعرف  ت  المرال  س ي   قلى   تل   ااشم 

  للع قا    الساسي   ال اام   ققاق  رعا ات
 .الو اوع ا سخع

 تكلفة الطرح  

 قا ا ب سر   سيا ا ى رق ر الع قا  ألوابًا   اةملكا الع قا  
س واًا  (  ا ع  بالماح    ااحق  % 1.5 ق ها  

الس وقي   الماوسط  أساا  قلى  لةاسب 
ف الساةا    لنول الع قا للقألم  العافأل   

 في آخر ك      س  . -رةمو   –
الساب  ف   بالف را  المةققا  للرسوم    اف  

  –  ا ا ى رق ر الع قا  ألوابًا لشةألعأل   
الةاسب    -في حال  را  تا كا  أقاحع  يةابألًا  

 

  إدارة أتعاب
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بالماح   %  10بوا     %  1ك     رث  (قشرا 
بالماح    المؤشر    (ااحق  يفو   قاحق   افي 

خئل الس   المالأل ف الساةا في آخر ك   
 س   رالأل .

  / تكاااب ا% رث ر لغ 2قمول  بأل   س اكا  المكااب/المشارو  اةملكا
  رشارو/ في أي  احقا  ركااب  اتشاراو

 فيكا

رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  
 االكتتاب/االشتراك 

اتسووووووووووووارما   اير عألارع    ررا ب ا ا ووووووووووووى    اةملكا الع قا  
بواجروالوع الم ر ا في هوذا ال اوام ألووابوًا   لغ  

القف  بشوووك      % سووو واًا  0.0625 ق ها  
لةاسووب قلى ا   اتسووارما   رراعر  قثسوو وي  

   . أساا القألم  العافأل  لنول الع قا  

مـــــراقـــــب  ــوم  رســـــــــــ
 االستثمار

 اير عألارع بواجرالع    الةفع أريث ا ا ووووووووى    اةملكا الع قا  
الم ر ا في هوووذا ال اوووام ألووووابوووًا   لغ  وووق هوووا 

القف  بشوك      سو وي    سو وااً % 0.0625
لةاسوووووووووووب قلى أسووووووووووواا ا   الةفع  أرا   قث

 القألم  العافأل  لنول الع قا . 
 

 رسوم أمين الحفظ  

 اةم  الع قا  كاف  الا الألت ال اش   قث   اةملكا الع قا  
في   بما  ل شاكع  الوساك ف  رما ساع  تل  

المعرفأل ال أل   االوملألا   اقموت    ف 
ا سوم ل   االشرا ف  ا سوم    وا  العرفف 

الا ا  المالأل  ال ير رق ج  خا ج ال وا ف  
اأريث   الع قا   رق ر    اف   لى  ف ا  

اتسارما  اررا ب  اررا ب    الةفع 
االرسوم  الا الألت  جا ب  الةسابا ف  لى 

 الةكورأل .

 مصاريف أخرى 

 ا ا ووووووووى ررا ب الةسووووووووابا  ر اب  خقرالع   اةملكا الع قا  
 . كوااي    ا ق 3000ل لغ  س وا   ألوابًا  

مـــــراقـــــب   أتـــــعـــــاب 
 الحسابات
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ق  ا  كوااي    1,050الوابًا سوووووووووووووو وا   ق ها    اةملكا الع قا  
% رث هذا 20باإل وووووواف  الى  سوووووور   ق ها  

اتلوواب في حوال عألواروع باو ا  أ  واح   وقيو  
 . الوحقا قلى حمل  

أتعاب امين ســـــــــجل  
 حملة الوحدات

 
 عشر  سابعةالمادة ال

 : الهيئة اإلدارية للصندوق 
 اولى  قا ا العوو قا  هي    قا ا  لاشووك  رث رو فيث اث يث أا أكرر رث رو في رق ر العوو قا   
رمث لاوافر فيك  شوووووووراا رمرلي  شووووووواا رق ر  اام اسوووووووارما  جماقيف قلى أ  يكو  أحقه  رث 

 الا فيذ يث لقه رق ر الع قا . كرا   
 

يةب أ  يكو  أقضا  الكي   اإلقا ا  رث الشخاص المسةليث لقه الكي  ف اامرلو  رق ر الع قا   
في ال اام اتساسيف ااوا ر  في المسؤالألا  االعئحألا  الم عوص قليكا في الئحة  الا فيذي  ا 

بمراب  لوعأل  رق ر   الكي   اإلقا ا  أا رث يفو و ع ر ك   هؤت       ااكو الع قا   لوعأل  أقضا  
 القضا  رسؤاليث بالاضارث ر  المق ر قث أي أخطا  أا  همال أا  ش في  قا ا الع قا .

 
 ثامنة عشر الالمـــــــادة 

  : المناصب قيود
رث ال ااب  (  لوا أ المعالو  ققم اإلخئل بالازارا  رق ر الع قا  بدحكام الفع  الرال     ر 

رث  ير المسةليث كممرلي   رث الئحة ف يةو  لمو في رق ر الع قا   ( أخئعألا  الوم    الرارث 
شرك  لشك  أا ا كا المالأل  جز ًا رث    رق ر  اام اسارما  جماقي ش   قضوا  رةلس  قا ا في

 ع قا .الأنول 
ش   قضوا     ات يةو  لمو في رق ر الع قا  رث المسةليث كممرلي رق ر  اام اسارما  جماقي

   .رةلس  قا ا الشركا  المشا   ليكا في الف را الساب  
  ط ا قليك     في حال لو ألت رق ر الع قا  لشخص كممر  لمق ر  اام اسارما  جماقي رمث

يسا ي  رث قضوا  رةلس  قا ا    هذا  قلى   فألةب  فأقئا  الف رافي    الوا ق  ارالة أ   الشخص 
 الع قا . لرث أنو  الشرك  الاي لشك  أا ا كا المالأل  جز اً 
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   التاسعة عشرالمـادة 
 حقوق حملة الوحدات: 

ح و ًا راسوووووااا  لةاا العووووو قا  ااكو    كاا يثلخول حعوووووص أا احقا  اتسوووووارما  للم (1)
 اسووام ال  اح ال ابل  للاو ا  ااتلازام باةم  الخسووا ا ك  في حقاق را  لةارلكا الةا في 

يمل ع رث احقا  ااكو  ل   ر ك  الةا في الةعووول قلى  سوور  رث نووافي روجوقا  
 اعفأل  ب ق  را يمل ع رث حعص أا احقا . الالع قا  ق ق 

ى جمأل  حمل  الوحقا  رث الف    فسووووووووووووكا في العوووووووووووو قا  الشووووووووووووراا يةب أ  ُلط ا قل (2)
 االحكام تالكا. 

 في  قا ا الع قا .  اإلشاراو  فألما ققا رق ر الع قا ف ت يةا لةمل  الوحقا    (3)
اال ألا ا  المالأل  المرحلأل  المراجو  اال ألا ا   الةعووووووول قلى  سووووووخ  رث الا ا ار القا ا   (4)

 . المالأل  الس وا  المق   
اااويث أ  ت ي    عووووووووووووويب ك     ف حال  افاا رال  الوحقا  لؤال لل  الوحقا  للو ث في  (5)

ف فإ      عووووووووووويب الوا ه قث  في هذا ال اام  اا ه قث الةق الق ى الم عووووووووووووص قلألع
ل قي  في روقق أ عوووووووووواا ثئثيث  ورًا رث لا اا   –الةق الق ى ال   افا الو ث  فألما بي ك   

ام الشوووورقي قلى     رل أل  الوحقا  بةي  ل و   وووومث الةق  -  حعوووور اإل ه أا ال سووووّ
   رولث ق ع. واالق ى للمل أل  جا  للمق ر شراتها بآخر سور ل 

 
 المادة العشرون 

 جمعية حملة الوحدات: أحكام 

  حضو    رشارو  ل    ااةا  الس  ف   في  -  ال    قلى  -  ااحقا  ررا  لو ق  الوحقا   حمل   جمعأل   (1)
  ااحق  نو  الوحقا  حمل  رث ل   ااكو    را الكا قلى االاعوا   الةمعأل  هذا اجاماقا  

 .يمال كا  ااحقا اسارما ا  احقا  ك   ر اب  
 

 لخاص جمعأل  حمل  الوحقا  بال ار االخات  را  في المساح  الاالأل :  (2)
 . ل رار رق ر الع قا  قث  شاا الع قا  ارركزا المالي.أ

 ال ألا ا  المالأل  الس وا  المق    للع قا .. ل رار ررا ب الةسابا  قث ب
 . ال ألا ا  المالأل  الس وا  المق    للع قا .ج
 . ل رار ررا ب اتسارما .ق
 . لوق ئ  ال اام الساسي الاي لمس الة و  المكاسر  لةمل  الوحقا .هو
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 . قزل رق ر الع قا .ا
 . لوييث رق ر بق  . 
 ارراعر  أقمالع.. اخاألا  رعفي الع قا  ح

 ات ل فذ  را ا  جمعأل  حمل  الوحقا   ت بمواف   الكي  . 
 

ل و ق جمعأل  حمل  الوحقا  ب ا  قلى ققوا رث رق ر الع قا  لل ار في المساح  الاي    (3)
لقخ  في اخاعانالكاف اااوجب قلألع أ   وجع الققوا لئجاماع ب ا  قلى كلب رس ب  

يمرلو  الذ ث  الوحقا   ل   قث  ر قم رث حمل   الع قا     10   سر  ت  رال  % رث  أا 
المعق ف أا ب ا  قلى كلب رث ررا ب اتسارما  أا ررا ب الةسابا . الوق جقال القمال  

 الةك  الاي لققو  لى اتجاماع.
 تا ل  ي   رق ر الع قا  بققوا جمعأل  حمل  الوحقا  في الحوال الاي  اوجب فيكا تل     (4)

 ر الع قا  لي س ب رث السرابف يةو  للكي   أ  ل ل  ررا ب  أا  تا لوذ  ققولكا رث رق
 اتسارما  أا ررا ب الةسابا  بققوا هذا الةمعأل  لئ و اق. 

ال  (5) ا را     القمال  جقال  راضم    الوحقا   حمل   جمعأل   اجاماع  حضو    لى  ققوالوجع 
 اركا  ا و اق اتجاماع بدحق الطر  الاالأل :

أيام قم    . اإلقئ  في نةألفايث  وريايث رةليايث اال و ن      ا و اق اتجاماع بوشرا1
 قلى ال  .

بوشرا   . خطابا  رسةل  لرس   لى حمل  الوحقا      الموقق المةقق ت و اق اتجاماع2
 أيام قم  قلى ال  .

 ارا ي أا الفاكس أا بواسط  لةمي  الققوا  لى الاط أل ا  اتل ارا أل  أا أي  ال راق اإلل .  3
رث الوساح  اإلل ارا أل  الخره المااح  لقه رق ر الع قا  أا اكي  اتكاااب  ال أل (      

 ا و اق اتجاماع بسرو  أيام قم  قلى ال  .
اتجاماع       روقق و اً  ا  ق ك    وب  رث أا  الوحقا  حمل   لى  باليق ققوا. لسلأل  ال4

 برئث  أيام قم  قلى ال  ف ااؤشر قلى نو ا الققوا بما يفيق اتسائم.
 

  الساب     الف را  رث(  4  ا (  3    ا (  2    ال  وق  في   ليكا   المشا    بالوساح   ئ يشارا لعة  اإلق
راقا اإلل ارا ي أا  ب  ق وا   أا   روك ع  قث  ب ألا ا   الع قا    رق ر    اق    ق  المشارو  يكو    أ 
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الم ي   في ال  وق    قلى  قئ ع رث خئل هذا الوساح   المسارمر  وافاا    الفاكس الخاص بعف ا 
 .الساب   الف را ( رث 4( ا  3( ا  2  

قث روك ع اا ق وا  براقا اتل ارا ي  ات يواق بدي ل يير رث     المشارو لي رث ال ألا ا  
 ق أخطر رق ر الع قا  أا الةك  الاي لةافع بسة   را ل  يكث  اا     الفاكس الخاص بع  

 بكذا الا يير      قئ ع بخمس  أيام قم  قلى ال  .  حمل  الوحقا 
 

جمعأل     يةب قلى رق ر الع قا  لوجألع  خطا ا  بةقال القمال ارألواق اركا  اجاماع  (6)
 رث:حمل  الوحقا      سرو  أيام قم  قلى ال   رث ا و اق اتجاماع  لى ك  

 . الكي  .1
 . ررا ب اتسارما .2
 .(أريث حفع أا اكال  الم ان   . الةك  الاي لةافع بسة  حمل  الوحقا   3
  تا كا  رث -حسب الحوال  -. ررا ب الةسابا  4

 الم ر  قرأ ال ألا ا  المالأل  قلى جمعأل  حمل  الوحقا .
 ةمعأل . . ال و ن  لإلقئ  قث جقال القمال ارألواق اركا  اجاماع ال5
 

  بطئ  اجاماع جمعأل  حمل  -بوق  خطا ها    -ت  ارلب قلى ققم حضو  رمر  الكي   
 الوحقا . اارط  هذا اتجاماع في حال  ققم حضو  أيٍّّ رث الةكا  المشا   ليكا في 

 حضو   ققم حال   في اتجاماع  رط   كما . الساب   ف را ال رث  ( 4  ا    ( 3  ا   ( 2  ال  وق 
 ل ث الققوا لئجاماع روجك  رث جك  أخره بخئف المق ر.رق ر الع قا  را ل  

 
  ارأا اجاماع جمعأل  حمل  الوحقا  الةك  الاي  ار  بالققوا  لى هذا اتجاماع.  (7)

 
  الذ ث   وحقا ال  حمل   ضراتا ح    ت  نةألةاً   الوحقا   حمل   جمعأل   اجاماع  ا و اق  كو  ت ي  (8)

  اجب  ال عاب؛  هذا  اوافر  ل فإتا. المعق   الع قا   رال  أا  رث% 50 رث أكرر يمرلو  
  اً  ور ثيثئث قث لزاق  ت رقا ئلخ يو ق  مالالق جقال لذا  ثا  اجاماع  لى الةمعأل  ققوا
   أا  رث  الةضو   سر   كا  أيا نةألةاً  الرا ي  اتجاماع كو  الالف اا اتجاماع  ااال رث

 الرا ي  تا كا   ق حقق لا اخع في الققوا  لى ااةو  أت لوجع ققوا جق قا لئجاماع  . المال 
 اتجاماع الال.
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الماول     العق  ال را ا  بال ل أل  المطل   للوحقا  الممرل  في اتجاماع باسار ا  ال را ا  
الوحقا  أا في حال    لةمل  المكاسر  الة و   لمس  االاي للع قا   اسيباوق   ال اام الس

حمل  الوحقا  الذ ث   الع قا ف فألةب أ  لعق  بمواف  الاعفأل  ب اً  قلى كلب رق ر 
 % رث  أا رال الع قا  المعق .50يمل و  أكرر رث 

 
 ت  تا    ت يةو  لةمعأل  حمل  الوحقا  ر ا ش  رو وقا   ير رق ج  قلى جقال القمال   (9)

أا  تا    اتجاماعف كا   رث الرو  الواجل  الاي كرأ  بوق  ققاق الةقال أا ل شف  أث ا   
رث  أا رال    %5كل   تل  الكي   أا ررا ب الةسابا  أا حمل  الوحقا  الذ ث يمل و   

بروض المساح     الع قا  المعق ف اإتا ل يث أث ا  الم ا ش  ققم كفاي  المولورا  الماول  
كلب تل  حمل     المورا  ف لويث لدجي  اتجاماع لمقا ت لزاق قلى قشرا أيام قم   تا

اتجاماع المؤج     % رث  أا رال الع قا  المعق ف اا و ق  25لوحقا  الذ ث يمل و   ا
 قا  الةاج   لى  جرا ا  جق قا للققوا.

 
الاي قق   لى ق ق اتجاماع   روافاا    – حسب الحوال    -اقلى رق ر الع قا  أا الةك  

ر قري الخقرا   الكي   ب سخ  رث رةضر اجاماع الةمعأل  بوق لوعألوع رمث لرأا اتجاماعف ا 
الةا راث اتجاماعف اتل  خئل أس وقيث رث لا اا ا و اقهاف قلى أ  يكو  ررف ًا بالمةضر  

  سخ  رث لوكيئ  الةضو .
 

ل   رث حمل  الوحقا  الم يق ث بالسة  الخاص بالع قا  حا حضو  اجاماع    اية (10)
و  بموجب لوكي   جمعأل  حمل  الوحقا  بالنال  أا الوكال  ااشارا لعة  الوكال  أ  ل 

خاص أا لفواض روق لذل ف ااةو  أ  يكو  الاوكي  لةضو  اجاماع ااحق أا أكرر رث  
رويث نالةًا   اجاماع  لةضو   العاق   الاوكي   ااكو   الوحقا   حمل   جمعأل   اجاماقا  

 لةضو  اتجاماع الذي  ؤج   لألع لوقم اكامال ال عاب.
 
في   (11) اتشاراو  الع قا   لمق ر  يةو   الوحقا   ت  حمل   جمعأل   قلى  را ا   الاعوا  

 الماول   بم فو  خان  لع أا في حال  لوا أ رعالةع ر  رعالو الع قا .
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   والعشرون  واحدالالمـادة 
 : والقوائم المالية أساليب ومواعيد اإلفصاح عن المعلومات

لؤثر  ي وم المق ر باإلفعوووواح لمال ي الةعووووص االوحقا  قث أي  رولورا  رث شوووود كا أ   (1)
 قلى عألم  هذا الوحقا  ا اإلجرا ا  الاي الخذها لمواجك  تل . 

ك  ثئث   ل رارًا قا اًا ل   حار  احقا   يةب قلى رق ر الع قا  ل قي     (2)
 :الاالأل  اااضمث هذا الا رار قلى الخص المولورا  أشكر 

 نافي عألم  أنول احقا  الع قا . -
 .انافي عألماكاققق احقا  الع قا  الاي يمل كا حار  الوحقا   -
بوق سةئ بةرك  حساب ك  حار  احقا  قلى حقاف بما في تل  أي لو اوا  رقفوق    -

 ل رار ل  ل قيمع لةمل  الوحقا .  آخر
 .بألا ًا قث ألواب رق ر الع قا  ار قري الخقرا   -

لرس  الا ا ار لةمل  الوحقا  بواسط  ال راق أا ال راق اإلل ارا ي أا أي اسيل  رث اساح    (3)
اتلعال الةق ر  قلى ق ااا ك  المةققا في كلب اتكاااب/اتشاراو أا بواسط  لةمي   
لل  الا ا ار  لى الاط أل ا  اإلل ارا أل  الماوفرا لقه رق ر الع قا  ا/أا اكي  اتكاااب  
 ال أل ( أا أي  اساح  ال ارا أل  أخره رااح  لقه اكي  اتكاااب  ال أل ( أا رق ر الع قا   

ال حساب حار  الوحقا  لقه ال    ب ا  قلى كلب حار  الوحقا  ااشارا  أا  لى رسؤ 
 لعة  تل  أ  يكو  المشارو  ق اافا قلى أ   ا   قئ ع بدحق هذا الطر .

رق ر   (4) قلى  خئل  لايةب  رث  للةمكو   الع قا   قث  شكرا   رولورا   ع قا   شر 
  المةقق رث     تج  ال و ن ف اتل  خئل سرو  أيام قم  رث  كاي  ك  شكر اف ا لل مو 

 الكي  .  
     للع قا  بشك     ال ألا ا  المالأل  المرحلأل  المراجو   ع قا   ققاقال يةب قلى رق ر   (5)

اا  ي قم  سخ  ر كا لل و ن  االكي   خئل رقا أ عاها خمس  قشر  س وي قلى ال  ف 
 .   وم قم  رث  كاي  الفارا 

 سخ  ر كا    اا  ي قماققاق ال ألا ا  المالأل  الس وا  المق   ف    ع قا  ال يةب قلى رق ر   (6)
   .رث  كاي  الس   المالأل  للع قا    اأ  ويث  وراً رقا أ عاها خمس     االكي   خئللل و ن   
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 العشرون و  لثانيةاالمـادة 
  لازارا  قار  

 يةب قلى كاف  ر قري خقرا  الع قا  اتلازام بما  لي:
ر قم الخقر  رث الشخاص المرخص لك  أا المسةليث لقه الكي   في ل قي  هذا  أ  يكو     -1

لا فيذ   يكفي  الذي  بال ق   االمالأل   االا  أل   الرشرا   ااإلركا ألا   ال ق ا   لقيع  لاوفر  اأ   الخقر ف 
 الازارالع.

ر قم   برام ق ق ر  ر قم الخقر   اضمث بألا  ح و  االازارا  أكرافع اقلى الخص ألواب    -2
الخقر  اأسس احاسابكا ارواقيق سقاقهاف ااإلجرا ا  الواجب الراقكا ق ق   كا  أا فسا الو قف  

 االاقابير ااإلجرا ا  المارلر  قلى   كا  الوئ   ر  ر قم الخقر .
با ي    -3 ر   االاواا   الخقر   بم قم  الم وك   بالمكام  القألام  في  الةراص  الشخص  ق اي   بذل 

 قا ف الوواض ك  شخص لة ع  ر   األة  أي خطد  رل رع ر قم الخقر . ر قري الخقرا  للع 
أت  اوار  ر قم الخقر  سوا  لعالةع أا  ألاب  قث  يرا قلى احقا  الع قا ف فألما ققا    -4

 رق ر الع قا .
 

 
 العشرون و  ثالثةالالمـادة 

 مدير الصندوق: لتزامات ا  
 ع قا  بما ية ا أهقافع اتسارما ا  المةققا في  اارع الساسي.  ال  قا ا أنول   (1
ع قا  احمل   ال لخات جمأل  ال را ا  اتسارما ا  ا يرها رث ال را ا  بما ية ا رعلة   (2

 .  ااضمث روارل  حمل  الوحقا  بإ عاف الوحقا 
  الماو     لط يا سألاسا  اإجرا ا  ر اسر  لم   أا الةق رث المما سا  الخاك   الاي رث  (3

 .ا زاهاع السو   اسا را  قلى لؤثر  أ 
اساخقام  م (4   ن قا    ل    اشفاف   انةألة   قاقل   ل يأل   اأ ام    لسوير  اتجالادكق رث 

 . ق را
 .الخات الاقابير الم اسر  لةماي  احفع أنول الع قا   (5
لعالو   (6 لا   الاي  اال أل   الشرا   قملألا   لاسلسلكا  اللسةي   ااف اً   ق يا  بشك   ع قا  

 الزر ي الو ياكا.  
 ع قا  في قئ اع بال ير أرام ال ضا  ااكو  لع حا الاوعأل  ق ع.  اللمري   (7
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 ل يق الاوارئ  المالأل  للع قا .  لوفير  اام رةاس ي  (8
ر    (9 المةاس ي  بال اام  ل   قخالكا  الاي  الاوارئ   لاسوا   كاف  اجوق  اام  رث  الادكق 

 .  أريث الةفع ع قا  لقهال الةسابا  ال  قي  االا ا  المالأل  المفاوح  باس  
 لوفير السيول  ال افأل  للع قا  للوفا  بدي  الازارا   ق لارلب قلألع.   (10
لوراض   (11 اسارما ا   ير  را ا   الققم  رخاكر  لي   الع قا   ع قا   أ راأ  افا 

 .  اسألاساع اتسارما ا 
 لى ررا ب اتسارما  في الةقاق الاي لمك ع  لوفير جمأل  المولورا  الئ ر  قث الع قا    (12

 .  افاقلأل  رث القألام بواجرالك  بكفا ا 
 ورأ رعالو حمل  الوحقا  للخطر.  ا وع أحقاه جوهرا  لؤقي لا الكي   فو    خطا  (13
في حال  قا ا المق ر لكرر رث ن قا ف يةب قلألع أ  يفع  بيث الوملألا  المرلرط    (14

 بكذا الع اق ا.
أقاحع   اراابو   الع قا   بدروال  اتسارما   قملأل   قث  قا ا  رسؤاًت  الع قا   رق ر  سألكو  

الف القا   عألاسًا  اتسارما ي  ك  رث  لةق ق  بالمؤشرولي االقا   في  باإل اف   لى رسؤالياع  (ف 
الاوجيكا  اتسارما ا  ارراجواكا الوق لكا انوًت لاة يا أهقاف ااسارالألةأل  اتسارما ف اكذل   
رراعر  أا اع السك  اإل لألمأل  االا اع ات اعاقي  اإل لألمأل ف اقلى اجع الخعوصف رسا     

ال وا في  السك   الع قا   أسوا   بدروال  المةألط   المخاكر  لا لي   رس ا  الخات  جرا   ر    ف 
 .ؤشرمالالة يا قواحق س وا  أفض  رث 

 
بعفاكا رق ر الع قا ف االمرخص لكا رث     جك     م. لاولى شرك  الوك ي لإلسارما   .م.و. 

 .اتشرافف  قا ا الع قا  اف ًا لةحكام اال واقق الوا قا بكذا ال اام
أ ع  ق أخ   خئَت جوهراَا بإلازارالع الم عوص   للكي   اسا قال رق ر الع قا   تا  أ   يةو  

 .الئحة في قليكا 
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 والعشرون  الرابعةالمـادة 
 ومخاطر االستثمار:  وسياساتأساليب 

 : االستثمارأساليب وسياسات    -أواًل  
  قليكا الم عوووص  اسووألاسووا  اتسووارما  للعوو قا  ر ي   فألما  لي اراواف   ر  ال واقق اسوواليب     

الى الةق الذي   ط ا قلى   اتسووووووارما  في الا ا  المالأل في  وووووووابط اتسووووووارما  في نوووووو اق ا  
 الع قا . 

  سارالألةأل  الع قا  هي أ  يفو  أقا  الع قا  أقا  رالمؤشرر قث كراا:    .1

  الع قا  الشركا  الموجوقا في رالمؤشرر االاي  ره رق ر   سك أ ااقا اتسارما  في  ▪
   فض  رث رالمؤشرر. أ  اً بد كا سوف لة ا أقا 

الع قا   سك  الشركا  الموجوقا في رالمؤشرر االاي  ره رق ر  أل لي  اتسارما  في   ▪
 أق ى رث رالمؤشرر.   اً سوف لة ا أقا   بد كا

  العو قا  سوك  الشوركا   ير المشومول  في رالمؤشورر االاي  ره رق ر  أاتسوارما  في   ▪
 فض  رث رالمؤشرر. أ  اً بد كا سوف لة ا أقا 

  فارا  السووووو  الضووووعألف  االماق أل  اتل   ااقا  سوووور  السوووويول  ال  قي  للعوووو قا  خئل   ▪
 الع قا . رق ر    حسب ل ق ر

 
 وا  الطلوا  جيقا  سوووألسوووارمر العووو قا  بشوووك  أسووواسوووي في أسوووك  شوووركا  تا  سووومو   .2

كوال  الج ف اكما يةو  لع القألام بوملألا  بأل  اشوووووووورا   عوووووووويرا الج  بيث فارا اأخره  
لزااقا الواحق أا ل لي  المخاكر. باإل ووووووووووواف   لى تل  لث يكو  ه او  ووووووووووووابط قلى  وع  

 ال طاع أا حةمع. 
 يةار قلى الع قا  القألام بالرو  الاالأل :   .3

 ر و اإلحاما  -
اف ًا  ت  شوووووووورا  أي ا    رالأل  نوووووووواق ا قث رق ر العوووووووو قا  أا أي رث شووووووووركالع الاابو    -

 للضوابط الاالأل : 
 . الةعول قلى رواف   ررا ب اتسارما      الشرا . 1
 ره الخ  العو قا  اجمأل  العو اق اأت  اةاا   جمالي الا ا  المالأل  الاي يسوارمرها  .  2

المالأل  المعوووق ا  الا ا    عألم    جمالي  رث%   10   سووو اع  را العووو قا    رق ر   ق رها  الاي
   . رث الشرك  رق را الع قا  أا أي رث شركالكا الاابو 
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  شوووووووووووووورا  أي ا  و  روالألو  للةكو  الاي يكو  روق ر العوووووووووووووو وقا  هو روق ر اإلكااواب اا اكيو   -
 . رث الكي   في هذا الشد  ت في حقاق ال واقق الم ر ا    ( ال أل اتكاااب   

الوا ر اكات  اتسووووووووووارما  اا  يرها رث الو وق الاي ل طوي قلى ل قي  أروال لل ير رث  -
اج  اسووووووواخقاركا في أ شوووووووطاع الاةا ا ف بمراب  احاما  رةاو  القألام بع رث العووووووو قا ف  

رووا ا قث أقاا ق ث أا أقاا رووالألوو  اتلوو  فألمووا قووقا ات ووقاقووا  لووقه ال  وو اا اتا كووا وو  ص 
 رطراح  لل أل  في السو  الالأل  اا السو  الرا وا . 

 
يةب أت يةافع رق ر العوووووووووووو قا  بدروال   قي  أا را يواقلكا  ت  تا كا  تل  لضوووووووووووورا ا   .4

 لساققيكا أحق الرو  الاالأل : 
 لل أل  كلرا  اسارقاق الوحقا .  (1
سوووووارما ا  اال راأ المكمل  حسوووووث  قا ا العووووو قا  اف ا لهقاف العووووو قا  ات (2

 لال  الهقاف. 

 ات يسري حك  هذا الماقا خئل الس   الالى رث نقا  الارخألص ال كاحي للع قا . 
أا  قا ا اتكاااب لمعووق هاف     ال أل (   في حال عألام رق ر العوو قا  بمكم  اكي  اتكاااب   .5

في حال لوكق معووووق  أث ا  عألارع بكذا المكام. ا ال  لكذات يةو  لع شوووورا  أي أا ا  رالأل   
رق ر الع قا  أا أي رث شركالع الاابو  با طأل  اتكاااب الوام أا الخاص لو    رالأل ف  

 . فئ يةو  شرا  هذا الو    لعالو الع قا  
 % رث الا ا  المالأل  لمعق  ااحق. 10 قثسر  لزاق يةب قلى الع قا  ققم لمل    .6
% رث حة  العوووووووو قا ف ار  تل   5يةب أ  ت لزاق السوووووووويول  ال  قي  كوال  الج  قث   .7

% ا ما ت يةاا  رقا ثئث  أشوووكرف  50يمكث أ  لزاق  سووور  السووويول  ال  قي  بةق أ عوووى  
 رواف   الكي  . بوق أخذ   ا  رأ لة يا سألاسا  ااسارالألةألا  اتسارما 

   سور   ااحق رعوق  قث  نواق ا  رالأل  أا ا   في  اتسوارما  نو قا    اسوارما ا   لةاا  ققم .8
 الع قا .   أنول  عألم   نافي رث%  15

%  10ققم ات اراأ أا القخول في قملألا   ارلب قليكا الازارا  ق ق الاوا ق بدكرر رث  .9
 رث نافي عألم  أنول الع قا . 
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% كةق أ عوووى رث نوووافي عألم  أنوووولع في 15اع  يةو  للعووو قا  أ  يسوووارمر را  سووو  .10
أي نووكوو أا سوو قا  نوواق ا قث حكورا  قال رةلس الاواا  لقال الخلأل  الور أل  أا  

 . بضما اكا في ا   اتسارما 
كةق %  15را  سوووووووووو اع  عوووووووووو قا  أ  يسووووووووووارمر  لليةو   ( أقئاف  6قا  اتخئل بال  ق    .11

في الا ا  المالأل  اأقاا  الق ث   نووو اق ا اسوووارما رث نوووافي عألم  أنوووولع في أ عوووى  
ررخعوووووووووووووو  رث الكي و  أا ررخص لكوا رث   و  جكو    ابألو    أخره   اأسوووووووووووووووا  ال  وق خلألةألو 

بشوووووورا   ف ي  كأج  أل  افا روا ير اشووووووراا ل األمأل  رماثل  قلى ال   لال  الاي لطر كا ال
 . ف كا  ا   قا لع رث      فس رق ر الع قا  أت يكو  أي رث لل  الع اق ا المسارمر  

 المق ج   الشوركا   أسوك  في  اتسوارما    لى  السواسوي   اارع  كقف  الذي  لعو قا  ل  يةو  .12
 رث  أكرر  يسوووووارمر  أ   أا أي سوووووو  رالأل  ر ام  أخره   المالأل  لةا ا   ال وا   سوووووو   في
   سوووور   تل    اةاا  أت  قلى رق ج   شوووورك   أي أسووووك   في  أنووووولع  عألم   نووووافي رث%  15

 . كك   للسو    السوعأل  القألم    جمالي   لى للشرك   السوعأل  القألم 

 
 : رمخاطر االستثما  -ثانيًا 

 اولى رق ر العووووو قا   قا ا ااسوووووارما  أروال العووووو قا  رث خئل جكا  لع ال ق ا اال فا ا   (1)
للقألوام بكوذا الوقا  اااما  هوذا الةكوا  بودك ر  وق  رث اتسووووووووووووووا ئلألو  في  قا ا اسووووووووووووووارموا ا   

 ات يةو  لمق ر العوو قا  أا الوارليث فألع  جرا  روارئ  ر  العوو قا  سوووا   العوو قا ف 
لةسابك  أا لةساب أ ا  ك  حاى الق ج  الرابو  اأنكا ه  ل طوي قلى  سا ئل الع قا   

قث لوواض العوووو قا  قما أنووووابع رث  افي هذا الةال  يكو  رث أجره الموارل  رسووووؤاتً 
 .   ر 

 لازم رق ر العوووو قا   لراع أسوووواليب اسووووألاسووووا  اتسووووارما  كما ا ق  في  اام العوووو قا    (2)
ي لعووووق  في هذا الشوووود  رث جك  اإلشوووورافف ات يةو  لع أ  ي ير أا  اكر ًا للاولألما  الا

 يوقل في أساليب اسألاسا  اتسارما  قا  رواف   جك  اإلشراف. 
المو أل  ررلرط  بالا ووووواع    الا ا  المالأل لامر  رخاكر اتسوووووارما  في العووووو قا  في أ   (3)

  أا سولراً   كا  ق لادثر  يةاباً ات اعواقي  االسووعأل ف الذل  فإ  عألم  الوحقا  االواحق ال ال  ق 
بالا يرا  ات اعواقي  االسووعأل ف  ت أ  تل  اتسوارما  سووف يكو   ومث ق ج  ر  ول  رث 

 المخاكر اتسارما ا . 
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افي جمأل  الحوال يةب أ  ُ  ار  لى اتسووووارما  في العوووو قا  قلى أ ع اسووووارما  كوا    (4)
 ت ل و    يا أهقاف العو قا ف  المقهف ال ث تل  في     اققا أ ع ت  وجق را يضومث لة

اسووووووارما ا  العوووووو قا  قر وووووو  للا لرا  الواقي  للسووووووو  اللمخاكر الاي ل طوي قليكا ك   
اتسوارما ا ف ات  وجق را يضومث ا لفاع عألم  اتسوارما . ااار  العو قا  سوألاسو  اتحافاظ  

 بمةفا  را وق  اتسارما ا  رث أج  ل لي  المخاكر. 
في  كاي  الرر رسووووووؤاًت قث القألام باسووووووارما  اإقاقا اسووووووارما  ك   رق ر العوووووو قا   يوا ر   (5)

الث   العوووو قا ف رق ر   أنووووول العوووو قا . ا الااليف سووووألوامق حارلو الوحقا  بال ار  قلى
يكو  بإركا ك  لوجألع قملألا  العووو قا  أا اسوووارما الع  ت ت يكو  لك  ح و  لعووووا   ت 

 هذا ال اام. في الاراف المةققا الم ي   في 
أسوووووووووا  ال وا   ت أسووووووووك  كما  اةم  حارلو الوحقا  المخاكر المرلرط  باسووووووووارما ه  في   (6)

يخض  الوق ق رث السوا  االشركا  المق ج  في أسوا كا المالأل  لمراعر  قملألا  العرفف  
كما أ  هذا السووووووووا  قر ووووووو  لمخاكر ل اري روقت  الاضوووووووخ ف اأسووووووووا  فاحقا ررلفو ف  

الوملووو  ال اوووام الضوووووووووووووورا يف اهي أرو  يمكث أ  لؤثر قلى قخووو    ال لروووا   في  ال ّيرا  
 الع قا  اقلى عألم  اسارما الع. 

 ق ل و  سووووووويول  السوووووووواا السوووووووك  المسوووووووورا في السووووووووا  المالأل  في قال  ال وا  أرراث  (7)
اليوم    كلب  ةقاق ثف كما  ق يخضووووووو  لةرو أسووووووووا  الوحقا  ل يوق قلى أسووووووواا أسووووووووا ر

ة  الاقاال في هذا السووووك  يوق أ   رث حة  الاقاال في أسوووووا  أ  ح السووووابا فضووووًئ قث
رث أنووولع في   اً ف ا اإل وواف  لذل ف يةو  للعوو قا  أ  يسووارمر جز السووك  الكرر لطو اً 

أا ا  رالأل   ير رق ج . ا ق   ا  قث ك ألو  هذا اتسووووووووارما ا  الاي يمكث أ  ل و   ير  
سووواحل  أت  امكث العووو قا  رث الاعووورف بكذا اتسوووارما ا  بالسوووور الرر  أا خئل ا    

 رو ول بسور رو ول. 
م   ف أا   أل  بالج ف أا يم و  ووووووووووووما ا ف أا يويم و  را وووووووووووواً ت يةو  للعوووووووووووو قا  أ   (8)

كضووووارث  حألسووووي إلنووووقا ا ف أا  اقاال بالسوووول ف أا  ااجر بالو ا ا ف أا  اوار  بشووووألكا   
 الخع ف أا ي ارأف باسار ا  الةات  المذكو ا أقئا. 

اتسووووووارما  قث أي  أ وووووورا  للةا بك    رال ي احقا لةاا   يكو  رق ر العوووووو قا  رسووووووؤاتً  (9)
ا   اوام العوووووووووووووو وقا  أا  األةو   سووووووووووووووا  يو  أا   األةو  رخوالفو  أحكوام ال وا و  أا الئحةو  الا فيوذ

 ساومال العئحألا  المخول  لع أا  األة  اإلهمال الةسأل .   
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 والعشرون  الخامسةالمـــــــادة 
 السنة المالية للصندوق: 

  ًً  كاي  قيسوم ر رث ك  سو   ااسوار ا ل قأ السو   المالأل  للعو قا  في الال رث   ا ر ال اكي في  
رث تل  السووووو   المالأل  الالى للعووووو قا  فا قأ رث لا اا ات اكا  رث  جرا ا    شوووووا  العووووو قا   

 ال اكي في الاا اا المةقق ل كاي  الس   المالأل  الاالأل .  
 

 والعشرون  ة دسالساالمـــــــادة 
 السجلت والدفاتر: 

 رسوواو السووةئ  االقفالر الئ ر  ا أريث الةفع  اتسووارما     ا ررا بيةب قلى رق ر العوو قا   
ا  اتسوووارما     ررا بالئحة  الا فيذي ف ااةب قلى     افا الضووورط حسوووابا  العووو قا ف اتل  بما  

  يةافع بالسوووووووةئ  االقفالر الئ ر  للر اب  قلى رق ر العووووووو قا ف الخضووووووو  هذا  أأريث الةفع  
 ي بألا  رقا  بكا. أالسةئ  االقفالر لر اب  جك  اتشرافف ااةو  لكا ا  لاة ا رث نة   

 
 

 والعشرون  السابعةالمـــــــادة 
 

 لصندوق: الخارجي لحسابات المراقب 
أا أكرر يوي ع ااةقق أجرا رق ر    خا جي  حسووووابا  اولى لق يا حسووووابا  العوووو قا  ررا ب   (1)

ررا  ي الةسووابا  الخا جييث المسووةليث لقه الكي  ف اتل  لأل وم بدقمال  رث بيث  العوو قا   
   رراجو  الق يا حسابا  الع قا  اف ًا لموا ير المةاسر  القالأل  الموامقا رث الكي  .  

ا  ابل  للاةق ق س واًا لمقا ت  ع قا  لس   رالأل  ااحقليويث ررا ب الةسابا  الخا جي ل (2)
الع قا  بوق فارا    ااةو  لع القألام بكذا القمال لذا ف  س وا  رالأل  رااالأل   أ   لاةاا   

 .  ا  طاع ت ل   قث س ايث راااليايث 
ع قا  هو  فسع ررا ب الةسابا  لمق ر  لت يةو  أ  يكو  ررا ب الةسابا  الخا جي ل (3)

 الع قا .  
قث أي ل عووووووووير أا  همال رك ي أا  ش ي   ر ع أث ا    يكو  ررا ب الةسووووووووابا  رسوووووووو وتً  (4)

 لدق اع لوملع.  
لمرا ب الةسووووووووووابا  حا اإلكئع في أي ا   قلى السووووووووووةئ  االقفالر االوثاحا االا ا   (5)

  الةفع اي بةو ا رق ر العوو قا  أا أريث الماول   بإقا ا ااسووارما  أروال العوو قا  سوووا  ال
 اف ًا لل واقق الاي ل ا  هذا المك   ااف ًا لمراقئ الاق يا الماوا ف قليكا.  
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شووووووووووووووراف بوديو  رخوالفوا  لحكوام ال وا و  أا  اوام وم ررا وب الةسووووووووووووووابوا  بوإخطوا  جكو  اإلي  (6)
 . الةفعالع قا  ل   رث رق ر الع قا  أا أريث  

ت يةو  لمرا ب الةسوووووووووابا  أ   او   قث رراشووووووووورا قملع أث ا  السووووووووو   المالأل  الاي قيث  (7)
لمراعر  حسوووووابا  العووووو قا  خئلكاف افي حال  اجوق أسوووووراب يسووووواةي  روكا قلى المرا ب  

اجك  اإلشراف   الةفعاتسامرا  في أقا  قملعف فإ  قلألع أ  يخطر رق ر الع قا  اأريث 
ةال  أ  يسوووامر في قملع  لى أ   ا  لوييث بق   لعف اااةم   بذل ف ااةب قلألع في هذا ال

 تا خال  هذا الةارف    كاا يثررا ب الةسوابا  كاف  ال ورا  الاي للةا بالعو قا  أا الم
ااةب أ   ا  لوييث ررا ب الةسوووووووابا  ال ق   خئل رقا ت لةاا  سوووووووايث  ورًا رث الاا اا  

 رراشرا قملع.  الذي يطلب فألع ررا ب الةسابا  أ   او   قث 
 

 
 

 والعشرون  الثامنةالمـــــــادة 
 : الحفظأمين  

  بوق   العو قا   يةب حفع أنوول العو قا  لقه أريث حفع ررخص لع يويث رث     رق ر(  1  
  رسووووووةئً  أا  لع  ررخعوووووواً  يكو    فرقي  حفع أريث  لوييث لع  ااةو   الكي  ف  رواف    قلى  الةعووووووول

  أريث  ر  الاوا ق   ؤقي  ات.  ال وا  قال   خا ج  النووووووووووووووول  لةفع اتل   أج  أل ف    ابأل   جك  لقه
 .  رسؤالألالع رث  الني  الةفع  أريث   قفا    لى فرقي  حفع

 بالاالي: قلى الخص  يةب قلى أريث الةفع اتلازام    (  2  
أريث   الئحة ف  لازم رث ( أروال الومئ  اأنولك   ر  رراقاا أحكام ال ااب الساب    أ. 

اإقا لكا قلى أ    ي وم بفاةكا  باتحافاظ بدنول الع قا  في حسابا  ر فعل الةفع 
ق اي  الشخص   ل و  رسا ل  قث حسابالع أا حسابا  ال يرف اأ    ذل في تل 

 الةراص.
  شاا  قث  اش   أخره  لو اوا   اأي  ال  قي  ال  اح اإ قاع احفع مئا. اسب

 الع قا .
  أي اإ سال  الع قا   ولالازارا  رارلر  قلى أن .  خطا  رق ر الع قا  بدي  ج

  خطا ا   اسلمكا افي المقا الم ر ا لذل .
 . ل فيذ لولألما  رق ر الع قا  الخان  ب طا  قم  أريث الةفع.ق
 .  ققاق احفع سة  حمل  الوحقا  را ل  يةفع لقه اكال  ر ان . ه



29 
 

أل  الو وق  يةب الةعووووووووول قلى رواف   كاابأل  رث رق ر العوووووووو قا  قلى جم(  3  
 الم رر  بيث أريث الةفع الني  اأريث الةفع الفرقي. 

 
 التاسعة والعشرون المـــــــادة 

 مراقب اإلستثمار
رث     رق ر الع قا  بوق الةعول قلى رواف      االمويثيةب قلى ررا ب اتسارما      (1 

 بالرو  الاالأل :الخص  قلى اتلازام الكي   
رق ر  1 الازام  الادكق رث  الكي    .  الولألما   ا را ا   االئحة   بال ا و   الع قا  

 اال اام الساسي ا شرا اتكاااب اأي  اثاحا ُأخره ُيعق ها ُرق ر الع قا .
. أ  ي وم با وا  حعص أا احقا  اتسارما  بالطرا   افي المواقيق المةققا  2

 لذل  في ال اام الساسي للع قا .
 مسؤالألالع بما ية ا رعلة  حمل  الوحقا  . الادكق رث عألام رق ر الع قا  ب3

 في  لسارمر أروالع اأ  الئحة ف  اأحكام للع قا   اسي اف ًا لل اام الس
 حقاق الساليب االسألاسا  المةققا في هذا ال اام.

 .   را  أي  لوارئ  ل طوي قلى لوا أ رعالو.4
  الازام لمراجو   للع قا    ا ااإلق الكي    ر    . اتجاماع ررليث س واًا قلى ال 5

ا شرا    الساسي اال اام الكي    الولألما   ا را ا   الئحة الع قا  بال ا و  ا 
 اتكاااب اأي  اثاحا أخره يعق ها رق ر الع قا .

 .  خطا  الكي   بدي  رخالفا  ل   رث رق ر الع قا .6
 

   الثلثون  المـــــــادة
 

 للصندوق أو أي من مقدمي الخدمات:شغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإلدارية 
في حال  ش و  ر عب أحق أقضا  الكي   اإلقا ا  للع قا ف أا أي رث ر قري الخقرا ؛  اويث  
قلى رق ر الع قا   خطا  الكي   بذل  خئل رقا أ عاها خمس  أيام قم ف كما  اويث قلألع  

قم  رث لا اا ا اكا   ل قي  كلب لش   الم انب الشا را خئل رقا أ عاها خمس  قشر  وم  
 رقا اإلخطا  الم عوص قليكا في هذا الماقا.

أي ل يير يطرأ قلى   الكي   ق ق حقاه  بألا ا  الع قا  في سة  الع اق ا لقه  ااا  لوق   
 ال اام الساسيف أا ر قري الخقرا .
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افي جمأل  الحوال يةب قلى رق ر الع قا   خطا  حمل  الوحقا  خئل رقا أ عاها خمس   
 م قم  رث ش و  أا ش   أيٍّّ رث الم انب المذكو ا.أيا

بواسط  ال راق أا ال راق اإلل ارا ي أا أي اسيل  رث اساح    لرس  اتخطا ا  لةمل  الوحقا  
لل    لةمي   بواسط   أا  اتكاااب/اتشاراو  كلب  في  المةققا  ق ااا ك   قلى  الةق ر   اتلعال 

اتل ارا أل  الماوفرا لقه رق ر الع قا  ا/أا اكي  اتكاااب  ال أل ( أا  الا ا ار  لى الاط أل ا   
أي  اساح  ال ارا أل  أخره رااح  لقه اكي  اتكاااب  ال أل ( أا رق ر الع قا  أا  لى رسؤال  
حساب حار  الوحقا  لقه ال    ب ا  قلى كلب حار  الوحقا  ااشارا لعة  تل  أ  يكو   

 ا   قئ ع بدحق هذا الطر .المشارو  ق اافا قلى أ   
 

 الواحد والثلثون  المادة
 تعديل نظام الصندوق: 

 ت بوق رواف     للع قا    الساسي أ  يةري أي لوق ئ  قلى ال اام الع قا   ت يةو  لمق ر
 الكي   قلى هذا الاوق ئ .

أ    - الوحقا  تا اجق  في الاوق ئ  الم ارح  را يمس الة و  المكاسر  لةمل   -اللكي   
 الاوق ئ . هذا  قلى المال  أا رث% 50 رث رر كأ رواف   أخذ  الع قا    رق ر ث لطلب ر

ت   فذ أي لوق   قلى ال اام السوووووووووواسووووووووووي للعوووووووووو قا  ات بوق رواف   الكي   اا في الموقق الذي  
 لةققا. 

 
ااةب قلى رق ر العوووووووووووووو قا  اخطا  حمل  الوحقا  باي لوق    ا  قلى ال اام السوووووووووووووواسووووووووووووووي 

 را أيام قم  رث لا اا رواف   الكي   قلى هذا الاوق  . شلع قا ف اتل  خئل فارا ت لاةاا  قل
 

بواسط  ال راق أا ال راق اإلل ارا ي أا أي اسيل  رث اساح    لرس  اتخطا ا  لةمل  الوحقا  
لل    لةمي   بواسط   أا  اتكاااب/اتشاراو  كلب  في  المةققا  ق ااا ك   قلى  الةق ر   اتلعال 

لا ا ار  لى الاط أل ا  اتل ارا أل  الماوفرا لقه رق ر الع قا  ا/أا اكي  اتكاااب  ال أل ( أا  ا
أي  اساح  ال ارا أل  أخره رااح  لقه اكي  اتكاااب  ال أل ( أا رق ر الع قا  أا  لى رسؤال  
حساب حار  الوحقا  لقه ال    ب ا  قلى كلب حار  الوحقا  ااشارا لعة  تل  أ  يكو   

 مشارو  ق اافا قلى أ   ا   قئ ع بدحق هذا الطر .ال
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 الثلثون و  الثانية المادة
 إلغاء الترخيص: 

 للكي   أ  لل ي لرخألص أي  اام اسارما  جماقي في أي رث الحوال الاالأل :
 
 .  تا ل يث أ ع ل   ا  الوفا  بدي رث الشراا الخان  بم و الارخألص.1
 لمعلة  المشا كيث في ال اام. .  تا كا  في تل  حماي  2
اللواحوف أا  قم    أا  ال ا و    أحكام  رث  أياً   الةفع  يثأر  أا  اتسارما    را ب.  تا خال  رق ر أا ر3

 للكي   رولورا   ير نةألة  أا  ير قعأل   أا رضلل .
للاةري    .  تا كلب رق ر ال اام  ل ا  الارخألصف اللكي   أ  لرفض الطلب  تا اجق   را ا 4

  اولا بال اام أا بمعلة  المشا كيث.قث أرر 
 

كاابً  بوزركا    للكي   أ  لخطر رق ر أا ررا ب اتسارما  أا أريث الةفع ل اام اتسارما  الةماقي
ررا ب اتسارما  أا أريث   قلى  ل ا  لرخألص ال اام االسراب الاي ققاكا لذل ف اقلى المق ر أا

لوكقًا خئل خمس  قشر  ورًا   ي قم  أ   لا ااالةفع  لائفي  ل ا     رث  الكي    بع  ل      خطا اف 
 لرخألص ال اام.

 
ررخعًا لع    قلى الكي    تا أنق    را ًا بإل ا  لرخألص  اام اسارما  جماقي أ  ل ل  شخعاً 

ال اامف أا أ  لطلب تل ف  . المخاع    المةكم   رث    لأل وم بدقمال لعفأل     هذا   ي ااةب قليكا 
 باإلجرا  الذي الخذلع. -ااب   اك  فو اً  - ال اام حفع يثاأر رق ر لخطر أ  الةال 

 
للكي  ف  تا ل يث لكا ققم الازام رق ر أا ررا ب اتسارما  أا أريث الةفع ل اام اسارما  جماقي  
قملأل    قث  رؤ ا   لفارا  بالاو    ال اام  لمق ر  لولألمالكا  لعق   أ   الئحة ف  أا  ال ا و   بدحكام 

في احقا   اام اتسارما  الةماقي في الاا اا المةقق   – ا  أا كئهم   –اتسارقاق أا اتشاراو  
 بال  الاولألما .

 
   والثلثون الثالثة المـــــــادة 

  الصندوق:  إنقضاء
    ضي الع قا  في الحوال الاالأل :

 بال اام. . ا  ضا  المقا المةققا في ال اام الساسي را ل  لةقق كر ًا لل واقق الوا قا1
 الكقف. ال رأ الذي أ شئ رث أجلع الع قا  أا في حال  اساةال  لةقأل ع . ا اكا  2
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اسارما ًا   . لل  أا هئو جمأل  أنول الع قا  أا روامكا بةي   اوذ  اسارما  الرا ي 3
 رةقيًا.

الوحقا    . ب اً  قلى كلب رق ر الع قا  بشرا نقا   را  بالمواف   رث جمعأل  حمل 4
 رقلع. رث  أا رال الع قا  بةلع     ا اكا  %   50رمث يمل و  أكرر رث 

 . نقا   را  رث الكي   بإل ا  لرخألص الع قا .5
 . نقا  حك   ضاحي بة  الع قا  العفياع. 6

 
   والثلثون  الرابعة المـــــــادة 

 التصفية:  اتإجراء
الاعفأل ف ااةافع خئل رقا   في قا  -  الساب  اف ًا لحكام الماقا  - قخ  الع قا  بمةرق حلع 

الاعفأل ف ااةب أ  يضاف  لى اس  الع قا     الاعفأل  بالشخعأل  اتقارا ا  بال ق  الئ م إللمام
الاعفأل  صرا ا   ال احم  قلى    ركاو   بطرا     (لة   الةك   العاق ا قث  المكالرا   في  اا ة  

 لعفأل  الع قا . الاعفأل ف ااةب أ   ا  شكر 
 

 :ااار  في لعفأل  الع قا  الحكام الم عوص قليكا في المواق الاالأل 
 لس ط آجال جمأل  الق و  الاي قلى الع قا  رث لا اا شكر ح  الع قا  اإخطا  . 1

عفأل  ر   الا  القاح يث بافاااح الاعفأل ف اقلى المعفي أ  يخطر جمأل  القاح يث  سمألًا بافاااح 
  جمأل   افي  ف ئاإلق ققولك  لا قي  كلرالك  با اضا  ق و ك ف ااةو   خطا  القاح يث بطراا

ل   قث خمس  قشر  وم    ت  للقاح يث  ركل    ئاإلق  أا   اإلخطا    اضمث  أ   يةب  الحوال
   قم  لا قي  كلرالك . 

  قلى   اً احم    المق ر  يا    تل    ار   الع قا ف  رق ر   سلط    الع قا    ا  ضا   ق ق   اكيل.  2
  ال ير   لى  بال سر    المق ر  وا ر اا لسلطالعف ا ساع ارم ع ٍّ ر  ثيلوي يث ح  لى  الع قا    قا ا 
ااسامر ر قرو خقرا  الع قا  خئل رقا    .رع ٍّ   يثيلو    ا   أ    لى   المعفي   حك   في

الةاج  تسامرا ه   ققم    -بوق رواف   الكي      -المعفي    الاعفأل  في ل قي  خقرالك  را ل  ي ر  
 .اسا قالك  ب يره  أا قر  بوض المكام لقه ر قم خقر  ااحق في ل قي  هذا الخقرا  أا

  يةو  لوييث رق ر أا ر قري الخقرا  للع قا  رعفألًا لعف كما يةو  لوييث المعفي .  3
اتسارما     رةفا     قا ا   أا   الةماقيف  اتسارما    أ ام    إقا ا رث بيث الشخاص المرخص لك  ب 

الكي  . افي جمأل     لقه  المسةليث  الةسابا    ررا  ي  أا   الةفعف   يثأا ررا ب اسارما  أا أر
ات   قأ المعفى في رراشرا أقمالع  ت    الحوال ت  ا  لوييث المعفى  ت بوق رواف   الكي  . 

 بوق شكر  را  لويي ع.
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  في الحوال الاي ل ر     ا  لوييث المعفى ب را  يعق  قث جمعأل  حمل  الوحقا   ت.  4
  جمعأل       رث المعفي  اخاألا  حال  يافالئحة  الا فيذي . فيكا الكي   لوييث المعفي افا 

افي    المواف   المسر   رث الكي   قلى لوييث المعفي.   قلى  عولا ف  اوجب الة الوحق  حمل 
ألوابع ارقا الاعفأل ف قلى أ المعفي  الاي اخاا    لةقق الةك    اةم      جمأل  الحوالف 

 الع قا  ألواب المعفي.
  ب ا   للكي   ةو ي الحوال  جمأل  افي باويي عف    ار  الاي  الةك   رث ب را  المعفي  وزلي. 5

  بوزل    را اً   لعق    أ    فسكا   ل ا  ل  ثر   أا   الع قا    قاح ي   أا   الوحقا    حمل    أحق  كلب   قلى
أ  يشم  لوييث رث ية   اك   را  بوزل المعفي يةب    .لذل   ر  وتً   ر ر اً    أ    تا  المعفى 

في رراشرا أقمالع  ت بوق شكر ال را  الماضمث الوزل الويي ع    رةلعف ات   قأ المعفي الةق ق 
 رعفألًا.

  اجع  قلى الع الع قا ف  لعفأل   ل اضيكا   الاي القمال بةمأل   المعفي  وم ي. 6
 الخعوص را  لي:

 . لمري  الع قا  أرام ال ضا  اال ير.أ
 ق اي  الشخص الةراص للمةافا  قلى أنول الع قا  اح و ع.لقألام ب ذل ب. ا
 سقاق ق و  الع قا . ج. 
 كرا    بدي  أا بالمما س  أا  الول ي   بالمزاق  ر  وتً  أا  ق ا اً  الع قا   ول . بأل  أن ق

 أخره ل ف  الةعول قلى أقلى سورف را ل    ص في  را  لويي ع قلى  جرا  ال أل  
 بطرا   روي  .

 أنول الع قا  بيث حمل  الوحقا . سم  نافي ه. 
  ات يةو  للمعفي أ    قأ أقماًت جق قا  ت  تا كا   ت ر  إللمام أقمال ساب  ف كما ت . 7

  في   يةو  لع بأل  أنول الع قا  جمل  ااحقا أا أ   اعالو قلى ح و ع أا ي    الاةكأل  
بمواف       ت  العل ف  تا   أكراف  ر   لوارئ   را الم ا قا  الماول   بدقمال الاعفأل  أا  ج

 جمعأل  حمل  الوحقا .
  ال ير   أا   وحقا  ال  حمل    أا   الع قا    رواجك   في   المعفي   يةراكا   الاي   القمال  سري ل.  8
ل و     . سلطاع  حقاق  افي   ألالاعف  أقمال  ل اضألع  رما   كا     تا فئ  المعفو   لوقق  فإتا 

المطل  ف را ل    ص  را  لويي ك     بال ل أل لعرفالك  رلزر  للع قا   ت  تا الخذ ال را   
 قلى خئف تل .

اأنولع  لى .  9 ارسا قالع  قفالرا  السلأل   الع قا   حسابا   ل قي   الع قا   رق ر    قلى 
لخص  رولورا   أا  بألا ا   بدي  المعفى  بازااق  الخقرا   ر قرو  كما  لازم    المعفيف 

الع قا    أنول بةرق - وملعل رراشرلع رث أشكر  ث ئث  خئل - المعفي اا وم ع قا ف ال
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بم قري الخقرا ف    الةق ق رركزا المالي بما  اضمث ح و ع االازارالعف الع أ  يساويث في تل  
المعفي  الكي     اامس   ر   خطا   الاعفأل ف  ل يق  الئ ر   المالي    القفالر  المركز  با رار 

 للع قا .
  ل    فإتا  لويي عف    را   في  ققاقلى المعفي ات اكا  رث أقمال الاعفأل  في المقا المة.  10

ااةو  رق المقا ب را  يعق     لةقق المقا لول  الكي   لةق قها ب ا  قلى كلب تاي الشد . 
الذي  اضمث السراب الاي حال     رث الةك  الاي اخاا   المعفي بوق اتكئع قلى ل رارا 

 الكي   ل عير هذا المقا. أ  يطلب رث    قا   لمام الاعفأل  في المقا المةققاف ال   تي شد  
لئجاماع خئل ثئث  .  11   قلى رعفي الع قا  أ  ي وم بققوا جمعأل  حمل  الوحقا  

ال رار  الم اكأل   الس    قث  المالأل   ال ألا ا   لم ا ش   اتل   المالأل ف  الس    ا اكا   رث    أشكر 
لئجاماع    أل ررا ب الةسابا  االا رار الس وي قث أقمال الاعفأل  االمعاق  ف الع ققوا الةمع 

 في أي ا    تا ا اض  تل  أقمال الاعفأل .
   اويث قلى المعفي أ  يساوفي را يكو  للع قا  رث ح و  لقه ال ير أا لقه رق ر .  12
 الاعفأل . قا  في  الع قا    لةساب  ال  وو أحق في يةعلكا  ايلغ الالمرا اإ قاع ع قا  ال

  ر  لسقاق الق و  الما ا ع قليكافاقلى المعفي سقاق ق و  الع قا  الة يب المرالغ الئ 
 ااا  سقاق ق و  الع قا  اف ًا للارليب الاالي:

 اتلازارا  المالأل  ال الة  قث قملألا  الاعفأل . أ. 
 . جمأل  المرالغ المساة   لم قري الخقرا .ب
 . الق و  المماا ا حسب لرليب اراألا ها.ج
 ال  الشي  الضارث للق ث.. الق و  المضمو   بادري ا  قي أل ف اتل  في حقاق   ق

يك    ارا  ار ى رث رال بوق سقاق الق و  السابا بألا كا  ؤقي للقاح يث الواق يثف فإ  ل  
 ال ررا . المار ي رث  ال  الاعفأل  لسقاق ك  هذا الق و   ا   سم  المال قليك   سم 

حمل   ي وم المعفي ب سم  را لر ى رث أنول الع قا  بوق سقاق ق و ع بيث . 13
ااةع  ك  رشارو قلى  عيب  ا اسب ر  ققق احقالع في  أا رال   الوحقا ف
 الع قا .

  ي قم المعفي  لى جمعأل  حمل  الوحقا  حسابًا خاارألًا قث لعفأل  الع قا  ا سم . 14
اقلى   أنولعف ال اكي أقمال الاعفأل  بالاعق ا قلى الةساب الخااري رث لل  الةمعأل . 

  ا اكا  الاعفأل . بوق الكي   لقه الع اق ا سة  رث الع قا   ق ي  ا المعفي أ  يطلب  ل
لا اا   اا وم المعفي بشكر ا اكا  الاعفأل ف ات يةا  قلى ال ير با اكا  الاعفأل   ت رث 

 الشكر.
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ف ًا للس   المالأل   ا  لازم المعفي با قي  ل رار     س وي للكي   قث أقمال الاعفأل ف . 15
للع قا  خئل رقا أ عاها ثئثو   ورًا رث  كاي  الفاراف قلى أ  يكو  الا رار رراجوًا رث  
    ررا ب الةسابا ف اراضم ًا را ل  الاون   لألع في  جرا ا  الاعفأل  االقفوا  الاي ل   

قلى حارلي الوحقا  اأي أنول روجوقا لقه الع قا  ل   ا  لسييلكا اس ب ققم لو اوكا 
أ  لطلب رث المعفي لزااقها بدي رولورا  أا   كما يةو  للكي  . ات اكا  رث لسييلكا

 ل ا ار كلما  أ   را ا لذل .
  لةفع القفالر االمسا قا  الماول   باعفأل  الع قا  لمقا خمس س وا  رث لا اا. 16
    يق الع قا  رث سة  الكي   في المكا  الذي لةققا الةك  الاي قي   المعفي. ل ا
  ال ير أا  الوحقا   حمل  أا  الع قا   للةا  الاي را يسدل المعفي قث لوواض ال . 17

لوقق   بس ب لةاا ا حقاق سلطاع أا  األة  الخطا  الاي  رل  كا في أقا  قملعف افي حال  
 رس وليث قلى اجع الاضارث.المعفيث فإ ك  يكو و  

 
 الثلثون و الخامسة  المـــــــادة

 االفصاح عن المصالح المشتركة: 
ا    اتسوارما   ررا ب     .م.و.   لاولى الشورك  ال وااأل  للم انو   2006/ 9/ 3بموجب الو ق المؤ خ  

اكي     .   .م.و    ب   ال وا  الوك يحفع سووووووووووووووةئ  المسوووووووووووووواهميث في  أا رال  (  أريث الةفع
حفع    2011/ 9/ 7بموجب الو ق المؤ خ  الشرك  ال وااأل  للم ان   .م.و.  كما لاولى    (. اإلكاااب

 شرك  الوك ي لئسارما   .م.و  ر فل (  رق ر الع قا (.   سةئ  المساهميث في  أا رال
 
 

 والثلثون  السادسة المـــــــادة 
 المراسلت:

  ا  لوجألع كاف  المراسئ : 
 

ف اامكث ا سووووووال كاف  المراسووووووئ   ق وا  ر يق في سووووووةئ  العوووووو قا  لي رال  قلى آخر   -
قلى ق ااا ك  المةققا في   . بواسووووووووط  ال راق اتل ارا ي أا أي رث اسوووووووواح  اتلعووووووووال الةق ر 

الماوفرا    أل كلب اتكاااب/اتشووووووووواراو أا بواسوووووووووط  لةمي  لل  الا ا ار  لى الاط أل ا  اتل ارا 
اب  ال أل ( أا أي  اسووووووووواح  ال ارا أل  أخره رااح  لقه  لقه رق ر العووووووووو قا  ا/أا اكي  اتكاا

اكي  اتكاااب  ال أل ( أا رق ر العوووووو قا  أا  لى رسووووووؤال حسوووووواب حار  الوحقا  لقه ال     
 ب ا  قلى كلب حار  الوحقا . 
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  لى المق ر قلى الو وا  الاالي:   -
  ر فل ( شرك  الوك ي لإلسارما   .م.و  

 ال وا  13050الررز ال راقي    -( العفاا4950ص.ب   
 investmentfunds@nbkcapital.comال راق اإلل ارا ي:  

 22006417  الكال     
 www.nbkcapital.com اتل ارا ي  المو  

 
 والثلثون  السابعة مادةال 

 : إجراءات الشكاوي 
الى رق ر الع قا   اا سالع  شكوه  ال موتج  الوعأل   لو     ل قي  شكوه رث خئل    رسارمرأّي    باركا 

 باحقه الطر  الاالأل :
   ف قااًا لوحقا شكااه الومئ   .1
قلى اتل ارا ي    ال راقب .2 الومئ   شكااه  احقا                                         :باس   حألس 

 unit@nbkcapital.com-complaint  ف 
 :الاالي الو وا  قلى الومئ   شكااه  احقا   حألس باس  بال راق .3

برج   – شا ع جابر المرا و اشا ع الشكقا     –   7 طو     – شر     – شرك  الوك ي لئسارما 
 35القا   – ب   ال وا  الوك ي الةق ق 

 ال وا   13050العفااف  4950ص.ب. 

 
رث   الشكوه  قلى  موتج  الةعول  الع قا  اامكث  لمق ر  اتل ارا ي  قلى    المو   

www.nbkcapital.com  قلى الو وا  الم يث أقئا.   عركالر رثأا 
 
 

 والثلثون  الثامنةالمـــــــادة 
 القــانــون والمحـــاكم: 

لحكام ال ا و  ال وااي ااخاص ال ضووووووووا  ال وااي احقا بكاف    يخضوووووووو  هذا ال اام اافسوووووووور اف اً 
الئحة  ا   2010( لسووووووووووو    7 ا و        الالم ا قا  الاي لاولا بع أا ل شووووووووووود ق عف ااط ا أحكام 

 ا ل   رق بع  ص في هذا ال اام.  مفأل  الوق ئلك 2010( لس   7الا فيذي  لل ا و        

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

