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القواعد الموحدة )االسترشادية( إلصدار وطرح وحدات صناديق 

االستثمار  في األسواق المالية 

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

1435هـ ـ 2014م
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أ ت / ت 
5 ق م 

ــئون  ــاع الش ــة. قط ــة العام ــة. األمان ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع مجل
ــق  ــدات صنادي ــرح وح ــدار وط ــادية( إلص ــدة )اإلسترش ــد الموح ــة القواع اإلقتصادي
اإلســتثمار فــي األســواق الماليــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة . ـ 

ــة ، 2014. ــة، األمان ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــاض : مجل الري
36 ص ؛ 24 سم.

الرقم الموحد لمطبوعات المجلس : 0504 ـ 93 / ح / ك / 2014.
ــهم  ــواق األس ــة/ / أس ــهم المالي ــة/ / األس ــندات المالي ــة/ / الس ــق المالي /الصنادي
الماليــة/ / األعمــال المصرفيــة اإلســتثمارية/ / اإلســتثمارات/ / االدراج/ / قواعــد 
ــاون  ــس التع ــادي/ / دول مجل ــل االقتص ــادي / / التكام ــاون االقتص ــراءات/ / التع االج

ــة/ ــج العربي ــدول الخلي ل
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مقدمة :
فــي ظــل هــذه المعطيــات واالنجــازات التــي حققتهــا دول المجلس فــي كافة 
المجــاالت منــذ انطالقــه فــي عــام 1981م ، وال ســيما فــي المجــال االقتصــادي 
بدايــة مــن قيــام منطقــة التجــارة الحــرة وانطــالق االتحــاد الجمركــي وإعــالن 
ــام  ــدي وقي ــاد النق ــي االتح ــاً ف ــير قدم ــتركة والس ــة المش ــوق الخليجي الس
المجلــس النقــدي والبــدء فــي تنفيــذ مهامــه تمهيــداً لقيــام البنــك المركــزي 
وإطــالق العملــة الموحــدة، فقــد بــرزت أهميــة تكامــل األســواق الماليــة بــدول 
المجلــس وتوحيــد السياســات واألنظمــة المتعلقــة بهــا وذلــك نظــراً لألهميــة 
ــدول  ــة ب ــة االقتصادي ــا االتفاقي ــي نصــت عليه ــع والت ــذه المواضي القصــوى له
ــتفادة  ــم االس ــتركة وتعظي ــة المش ــوق الخليجي ــل الس ــاون لتفعي ــس التع مجل
منهــا، وأكــد عليهــا المجلــس األعلــى فــي دورتــه الثالثيــن )الكويــت -ديســمبر 
2009م( بتكليــف اللجــان الوزاريــة المعنيــة بوضــع اآلليــات الالزمــة لتفعيــل 
المــادة )5( مــن االتفاقيــة االقتصاديــة التــي تنــص علــى تكامــل األســواق الماليــة 
فــي دول المجلــس وتوحيــد السياســات واألنظمــة المتعلقــة بهــا وذلــك بهــدف 
تنميــة االســتثمارات المحليــة والبينيــة والخارجيــة فــي دول المجلــس، وتوفيــر 

بيئــة اســتثمارية تتســم بالشــفافية واالســتقرار.
وســعياً لتحقيــق هــذا التكامــل بمــا يتفــق مــع متطلبــات الســوق الخليجيــة 
ــن  ــن م ــن واالعتباريي ــس الطبيعيي ــي دول المجل ــن مواطن ــتركة وُيمّك المش
ــر  ــس بيس ــدول المجل ــة ب ــواق المالي ــع األس ــي جمي ــداول ف ــتثمار والت االس
وســهولة، دون تفريــق أو تمييــز فــي المعاملــة، وإلتاحــة الفرصــة لهذه األســواق 
ــواق  ــر أس ــدة وتطوي ــات جدي ــم منتج ــور وتقدي ــن التط ــد م ــق مزي لتحقي
الصكــوك والســندات التــي لهــا دور هــام فــي تعزيــز مســيرة النمــو االقتصــادي 
بــدول المجلــس فقــد اعتمــد المجلــس األعلــى فــي دورتــه الثانيــة والثالثيــن 
)ديســمبر2011م( القواعــد الموحــدة إلدراج األوراق الماليــة )األســهم، الســندات 
والصكــوك، وحــدات صناديــق االســتثمار( بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
ــا  ــل به ــا والعم ــداً لمراجعته ــنتين تمهي ــدة س ــادية لم ــة استرش ــة، بصف العربي

بصفــة إلزاميــة. 
ــس ادارات  ــاء مجال ــة لرؤس ــة الوزاري ــت اللجن ــام 2013 م  توصل ــي ع وف
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ــد  ــض القواع ــى بع ــس إل ــدول المجل ــة ب ــواق المالي ــة لألس ــات المنظم الجه
الموحــدة المتعلقــة بتكامــل األســواق الماليــة بــدول المجلــس واعتمــاد المجلس 
ــرر  ــث ق ــن )ديســمبر 2013م (، حي ــة والثالثي ــه الرابع ــي دورت ــا ف ــى له األعل
ــي  ــق االســتثمار ف ــد الموحــدة إلصــدار وطــرح وحــدات صنادي ــاد القواع اعتم

ــة.  ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ــة ب األســواق المالي
وتشــتمل القواعــد الموحــدة إلصــدار وطــرح وحــدات صناديــق االســتثمار 
فــي األســواق الماليــة بــدول مجلــس التعــاون علــى )61( مــادة تغطــي، أنــواع 
ــن  ــة بي ــدوق، العالق ــيس الصن ــات تأس ــدوق، متطلب ــمال الصن ــق، رأس الصنادي

ــة الوحــدات. ــدوق وحمل ــر الصن مدي
تعديــل مســتند الطــرح والشــروط واألحــكام، إعالنــات الصنــدوق، تشــكيل 
مجلــس إدارة الصنــدوق، مســؤوليات أعضــاء مجلــس، إدارة الصنــدوق، تضــارب 
المصالــح، عضويــة صناديــق االســتثمار فــي مجالــس إدارة الشــركات، التقويــم 
واالشــتراك واالســترداد، األتعــاب والمصاريــف المســموح بهــا، مصاريــف 
ــتثمار،  ــود االس ــدوق، قي ــى الصن ــود عل ــدات، القي ــة الوح ــجل حمل ــع، س التوزي
الصناديــق المتخصصــة، صنــدوق أســواق النقــد، الصنــدوق القابــض، اإلجــراءات 
المتبعــة عنــد مخالفــة قيــود االســتثمار، القوائــم الماليــة، التقاريــر الدوريــة 
ــر  ــات، مدي ــو الخدم ــور، مقدم ــة للجمه ــات الدوري ــدات، المعلوم ــة الوح لحمل

ــن.  ــدوق، الحافــظ األمي الصن
مراقــب الحســابات الخارجــي، صالحيــة الجهــة الرقابيــة فــي طلــب 
ــرح  ــاء ط ــرى، إلغ ــة األخ ــة الرقابي ــدوق، دور الجه ــاء الصن ــات، إنه المعلوم

الصنــدوق، ســريان القواعــد.
ــدة  ــادية لم ــة استرش ــد بصف ــذه القواع ــدول األعضــاء به ــذا وســتعمل ال ه

ــة.  ــة الزامي ــا بصف ــل به ــا والعم ــداً لمراجعته ســنتين تمهي
ــق  ــدات صنادي ــرح وح ــدار وط ــدة إلص ــد الموح ــق القواع ــن أن تحق آملي
االســتثمار فــي األســواق الماليــة بــدول المجلــس الهــدف المرجــو مــن إقرارها. 

                                    األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
                                                   قطاع الشئون االقتصادية

                                                        يناير  2014م
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القواعد الموحدة إلصدار وطرح وحدات صناديق االستثمار
 في األسواق المالية 

بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

المادة )1( 

تعاريف

ــة  ــارات اآلتي ــات والعب ــد بالكلم ــد ُيقص ــذه القواع ــكام ه ــق أح ــي تطبي ف
ــى خــالف  ــص عل ــياق الن ــدل س ــم ي ــا ل ــا م ــن كل منه ــة قري ــي الُمبين المعان

ــك: ذل

برنامــج اســتثمار مشــترك يهــدف إلــى إتاحــة الفرصــة صندوق االستثمار:
ــاح البرنامــج،  ــاً فــي أرب ــه بالمشــاركة جماعي للمســتثمرين في
ــل  ــة مقاب ــة الرقابي ــن الجه ــه م ــص ل ــخص مرخ ــره ش ويدي
رســوم محــددة ، ويكــون ذا ذمــة ماليــة مســتقلة أو يتــم بشــكل 

ــدوق. ــد  بالصن ــا بع ــه فيم ــار إلي ــدي، ويش تعاق

أي دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدولة :

ــى األســواق الجهة الرقابية: ــة عل ــام اإلشــراف والرقاب ــى مه ــي تتول ــة الت الجه
ــدوق. ــا الصن ــي تأســس فيه ــة الت ــي الدول ــة ف المالي

ــة  ــة الرقابي الجه
ــرى:  األخ

ــي  ــة  الت ــي الدول ــة ف ــة الرقابي ــر الجه ــة غي ــة رقابي أي جه
ــدوق. ــا الصن ــس فيه تأس

الوحدات/ الوحدة 
االستثمارية :

 ورقــة ماليــة تمثــل حصــة في صافــي أصــول الصنــدوق وتخول 
مالكهــا مباشــرة كامــل الحقــوق الناشــئة عنهــا باعتبــاره مالــكا 

علــى الشــيوع في هــذا الصنــدوق.

ــيس مدير   الصندوق: ــوم بتأس ــة يق ــة الرقابي ــن الجه ــه م ــص ل ــخص مرخ ش
وإدارة  صناديــق االســتثمار.

شــخص مرخــص لــه مــن الجهــة الرقابيــة يقــوم بحفــظ أصــول الحافظ األمين:
الصندوق.
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عضو مجلس إدارة 
مستقل :

هــو العضــو الــذي ال يكــون موظفــاً أو عضــو مجلــس إدارة لــدى 
مديــر الصنــدوق أو تابعــاً لــه ، أو الحافــظ األميــن للصنــدوق، 
ــر  ــع مدي ــة م ــة تعاقدي ــري أو عالق ــل جوه ــه عم ــس لدي ولي

الصنــدوق أو  الحافــظ األميــن لذلــك الصنــدوق .
يوم عمل في الجهة الرقابية.يوم :

المحتمليــن مستند الطرح : للمســتثمرين  المتاحــة  الصنــدوق  معلومــات 
ــى معلومــات  ــي عل لتمكينهــم مــن اتخــاذ قــرار مــدروس ومبن

ــم. ــروح عليه ــتثمار المط ــق باالس ــا يتعل ــة فيم كافي

الشروط 
واألحكام:

الوثيقة التي تتضمن أحكام الصندوق والعالقة بين مدير الصندوق 
وحملة الوحدات.

سوق األوراق المالية المرخص له في الدولة.السوق :  

يقصد باألوراق المالية ألغراض هذه القواعد أي من:األوراق المالية:

1- أسهم الشركات القابلة للتداول.

2- أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات أو 
الحكومة ، أو الهيئات العامة، أو المؤسسات العامة.

3- الوحدات االستثمارية الصادرة عن صناديق االستثمار.

4- أي حقوق أو أدوات أخرى ترى الجهة الرقابية شمولها 
واعتمادها كأوراق مالية.



-7-

المادة )2(
ــي  ــها ف ــم تأسيس ــي يت ــق الت ــى الصنادي ــد عل ــذه القواع ــري ه ــة تس ــكام عام 1. أح
إحــدى دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة وترغــب فــي طــرح وحداتهــا 

ــاب العــام فــي دولــة أخــرى أو أكثــر مــن دول المجلــس.    لالكتت
2.يلتــزم الصنــدوق بأحــكام هــذه الالئحــة كحــد أدنــى وبجميــع األنظمــة والقوانيــن 
ــن الخاصــة بطــرح  ــة والقواني ــك األنظم ــة وكذل ــة الرقابي ــن الجه الصــادرة ع

وحــدات الصناديــق الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة األخــرى.

المادة )3(
أنواع الصناديق 

يتخذ صندوق االستثمار أحد الشكلين اآلتيين: 
1-صنــدوق االســتثمار المفتــوح، وهــو صنــدوق ذو رأســمال متغيــر يزيــد رأســماله 

بإصــدار وحــدات اســتثمارية جديــدة أو ينخفــض باســترداد بعــض وحداتــه.
2-صنــدوق االســتثمار المغلــق، وهــو صنــدوق ذو رأســمال ثابــت. وال يجــوز اســترداد 
وحداتــه االســتثمارية إال فــي نهايــة  مدتــه ، ويجــوز زيــادة رأســماله وفقاً لمســتند 

الطــرح والشــروط واألحكام.

المادة )4(
رأسمال الصندوق

يقســم رأســمال الصنــدوق إلــى وحــدات اســتثمارية متســاوية الحقــوق. وتقتصــر 
مســؤولية المســتثمرين فــي الصنــدوق علــى قيمــة  مســاهمة كل منهــم، ويتم تســديد 

كامــل  قيمــة الوحــدات عنــد االكتتــاب فيهــا. 

المادة )5(
متطلبات تأسيس الصندوق

ال يجــوز تأســيس صنــدوق االســتثمار إال بعــد موافقــة الجهــة الرقابيــة وقيــده فــي 
ســجل الصناديــق لديهــا.  
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المادة )6(

 أ( يجــب أن يكــون مديــر الصنــدوق الــذي يرغــب فــي الحصــول علــى موافقــة الجهــة 
الرقابيــة علــى تأســيس صنــدوق جديــد وطــرح وحداتــه شــخصاً مرخصــاً لــه.

ب( مــا لــم تحــدد الجهــة الرقابيــة خــالف ذلــك، يجــب أن يتضمــن طلــب تأســيس 
صنــدوق االســتثمار المعلومــات والمســتندات اآلتيــة: 

1( تفاصيــل الهيــكل التنظيمــي لمديــر الصنــدوق بمــا فــي ذلــك وصــف لعمليــة 
اتخــاذه قــرار االســتثمار واســم ووظيفــة أي شــخص مســجل مشــترك فــي تلك 
القــرارات )محللــي األبحــاث، ومديــري محفظــة االســتثمار، ولجنــة االســتثمار، 

فــي حــال وجودهــا(. 
2( اسم مسؤول االلتزام)المطابقة( و/أو أسماء أعضاء لجنة االلتزام)المطابقة(. 

ــدوق ، ووصــف  ــر الصن ــا مدي ــي يطبقه ــة اإلجــراءات وقواعــد الســلوك الت 3( أدل
النظــم اإلداريــة المســتخدمة والمتبعــة فــي عملياتــه ، بمــا فــي ذلــك أي أدلــة 

إجــراءات متعلقــة بصناديــق االســتثمار علــى وجــه التحديــد. 
4( البيانات والمعلومات والمستندات الموضحة أدناه: 

• مســتند الطــرح والــذي يتضمــن بحــد أدنــى المعلومــات المحــددة فــي الملحــق 
رقــم )1( مــن  هــذه القواعــد. 

• شــروط وأحــكام الصنــدوق وفقــاً للملحــق رقــم )2( مــن  هــذه القواعد)فــي 
الصناديــق التــي تقــوم علــى اتفاقيــات تعاقديــة(.

• نماذج االشتراك واالسترداد. 
• أي عقــد أبرمــه مديــر الصنــدوق أو يعتــزم إبرامــه ، بمــا فــي ذلــك أي عقــد 
مــع الجهــات التابعــة أو أي أطــراف أخــرى فيمــا يتعلــق بالصنــدوق، ويشــمل 
ــوب  ــظ المطل ــات الحف ــود خدم ــر، عق ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــك عل ذل
تأديتهــا مــن أشــخاص مرخــص لهــم، وعقــود االحتفــاظ بــأي ســجل لمالكــي 

الوحــدات، وأي عقــود لخدمــات أخــرى تتعلــق بتوزيــع الوحــدات. 
• أي وثائق أو مستندات أخرى تطلب الجهة الرقابية تقديمها.

ج( على مدير الصندوق تسديد المقابل المالي الذي تحدده الجهة الرقابية. 
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المادة )7(
تــدرس الجهــة الرقابيــة طلــب تأســيس الصنــدوق وُتصــدر قرارهــا بشــأنه خــالل 
الفتــرة المحــددة لديهــا ، ولهــا أن ُتضمــن القــرار الصــادر بالموافقــة أيــة شــروط أو 

قيــود تراهــا. 

المادة )8(
1. يشــترط لتأســيس الصنــدوق أن ال يقــل رأســماله خــالل فتــرة الطــرح األوليــة ، 

عــن خمســة وعشــرين مليــون ريــال ســعودي او مــا يعادلهــا. 
2. يجــب علــى مؤســس الصنــدوق طــرح الوحــدات االســتثمارية خــالل ســتة أشــهر 

مــن تاريــخ موافقــة الجهــة الرقابيــة.

المادة )9(
العالقة بين مدير الصندوق وحملة الوحدات

ــى  ــة عل ــة موافق ــدوق بمثاب ــدات الصن ــي وح ــتراك ف ــب االش ــم طل ــر تقدي يعتب
ــدوق. ــكام الصن ــروط وأح ــرح وش ــتند الط مس

مادة )10( 
تعديل مستند الطرح والشروط واألحكام

علــى مديــر الصنــدوق الحصــول علــى موافقــة الجهــة الرقابيــة قبــل إجــراء أي 
تعديــل فــي مســتند الطــرح والشــروط واألحــكام ، و إرســال ملخــص بهــذا التعديــل 

إلــى جميــع حملــة الوحــدات قبــل ســريانه بثالثيــن يومــاً. 

  المادة )11(
إعالنات الصندوق 

ــزام  ــدوق االلت ــة بالصن ــات ذات العالق ــع اإلعالن ــي جمي ــدوق ف ــر الصن ــى مدي  أ( عل
بمتطلبــات هــذه المــادة وأي مــواد تنظيميــة أخــرى تنظــم إعالنــات األوراق الماليــة. 
 ب( يجــب أن يتضمــن أي إعــالن معــد مســبقاً يتعلــق بالصنــدوق، معلومات عــن كيفية 
ــر  ــكام والتقاري ــروط واألح ــرح والش ــتند الط ــن مس ــخة م ــى نس ــول عل الحص
الماليــة ، وأن يشــير اإلعــالن إلــى اإلفصاحــات المتعلقــة بالمخاطــر الرئيســة التــي 

ينطــوي عليهــا االســتثمار فــي الصنــدوق.
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 ج( إذا تضمــن اإلعــالن معلومــات عــن أداء الصنــدوق أو أي تأكيــد عــن أدائــه أو أداء 
مديــر الصنــدوق، فيجــب أن يفــي بالمتطلبــات اآلتيــة: 

ــة  ــف الفعلي ــع المصاري ــم جمي ــد خص ــدوق بع ــي للصن ــد الكل ــح العائ 1( توضي
ــدوق. للصن

ــي عــن الفتــرة نفســها لمؤشــر  ــي للصنــدوق بالعائــد الكل ــة العائــد الكل 2( مقارن
مناســب مفصــح عنــه فــي مســتند الطــرح وفــي حــال كــون المؤشــر ال يشــمل 
جميــع عناصــر العائــد الكلــي، فيجــب اإلفصــاح عــن العناصــر التــي لــم يشــملها 
المؤشــر وكيــف يمكــن أن يؤثــر ذلــك فــي مقارنــة العائــد الكلــي للصنــدوق 

بالمؤشــر. 
3(  توضيــح العائــد الكلــي لســنة واحــدة، وثــالث ســنوات، وخمــس ســنوات، وعشــر 
ســنوات )أو منــذ تأســيس الصنــدوق إذا كانــت مدتــه أقصــر مــن هذه الفتــرات(، 
حتــى نهايــة آخــر ربــع ســنوي باســتخدام ذات التقويــم الســنوي المتبــع فــي 
ــل عــن  ــرة تق ــدوق. وال يجــوز ذكــر األداء لفت ــة للصن ــم المالي ــداد القوائ إع

ســنة واحــدة.
4(  بيــان بــأن قيمــة االســتثمار فــي الصنــدوق متغيــرة وقــد تخضــع للزيــادة أو 

النقــص. 
 د( عنــد احتمــال أن تــؤدي أي معلومــة تتعلــق بــأداء الصنــدوق إلــى فهــم خاطــئ لــدى 
المســتثمرين المحتمليــن، يجــب أن يفصــح اإلعــالن عــن الظــروف التــي ســاهمت 

فــي ذلــك األداء ويوضحهــا.
 هـــ(  يجــوز أن يتضمــن اإلعــالن قائمــة بجميــع االســتثمارات فــي محفظــة اســتثمار 
ــة  ــى قائم ــه عل ــال  احتوائ ــي ح ــارة. وف ــتثمارات مخت ــة باس ــدوق أو قائم الصن
باســتثمارات مختــارة، يجــب أن يتــم االختيــار بشــكل موضوعــي ومتــوازن، ويجــب 

اإلفصــاح عــن أســاس ذلــك االختيــار. 
ز ( ال يجوز أن يتضمن اإلعالن أياً من المعلومات اآلتية: 

1( توقــع العائــد الكلــي أو األداء االســتثماري للصنــدوق أو حملــة وحداته )باســتثناء 
ــق أي إجــراءات  ــدوق االســتثمار الــذي يضمــن أو ُيطب ــه يمكــن إلعــالن صن أن

لحمايــة رأس المــال، اإلفصــاح عــن أي حــد أدنــى مضمــون مــن العائــد(. 
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ــك  ــي ذل ــن ف ــن أو المفترضي ــدات الفعليي ــة الوح ــة حمل ــن تجرب ــان ع 2( أي بي
ــه. ــدوق ذات ــر الصن ــا مدي ــرى يديره ــق أخ ــدوق أو صنادي الصن

مادة )12(
تشكيل مجلس إدارة الصندوق

يكــون لــكل صنــدوق مجلــس إدارة معيــن. وتحــدد الجهــة الرقابيــة آليــة تعيينــه 
والقواعــد التــي تحكــم عقــد اجتماعاتــه وإدارتــه. 

المادة )13(
يجــب أن يكــون ثلــث أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق على األقــل أعضاًء مســتقلين، 

وفــي جميــع األحــوال يجــب أال يقل عــدد األعضــاء المســتقلين عــن عضوين. 

ــة   ــة الرقابي ــن الجه ــة م ــدم ممانع ــى ع ــول عل ــدوق الحص ــر الصن ــى مدي و عل
ــس. ــي المجل ــر ف ــى أي تغيي عل

المادة )14(
ــة  ــاً لآللي ــاً  وفق ــم أتعاب ــل خدماته ــدوق مقاب ــس إدارة الصن ــاء مجل ــى أعض يتقاض

ــة. ــة الرقابي ــدى الجه ــددة ل المح

المادة )15(
مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق

تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق اآلتي:
1( بــذل العنايــة الالزمــة والعمــل بأمانــة فيمــا يحقــق مصلحــة الصنــدوق وحملــة 

وحداتــه. 
ــون  ــي يك ــة الت ــر الجوهري ــرارات والتقاري ــود والق ــع العق ــى جمي ــة عل 2( الموافق

ــا. ــاً فيه ــدوق طرف الصن
3( إقرار أية تعامالت تنطوي على تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق.

4( التأكــد مــن التــزام مديــر الصنــدوق بهــذه القواعــد وقــرارات وتعليمــات الجهــة 
الرقابيــة  وشــروط وأحــكام الصنــدوق ومســتند الطــرح.
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5( التأكــد مــن قيــام مقدمــي الخدمــات بمســؤولياتهم بمــا يحقــق مصلحــة الصندوق 
ــة وحداته. وحمل

6( تعيين وإقالة مقدمي الخدمات وتحديد أتعابهم. 
7( اتخاذ القرارات الخاصة بتوزيعات األرباح.

المادة )16(
تضارب المصالح

أ ( ال يجــوز لمديــر الصنــدوق التصــرف كأصيــل لحســابه الخــاص فــي  أي صفقــة 
يكــون الصنــدوق طرفــاً فيهــا .

ب ( مــا لــم يفصــح مديــر الصنــدوق بشــكل مســبق حيثمــا أمكــن أو فــوري عــن تضارب 
المصالــح لمجلــس إدارة الصنــدوق ذي العالقــة، ويحصــل علــى موافقتــه علــى هــذا 

التصــرف ، ال يجــوز ممارســة أي عمــل ينطــوي علــى:
ــدوق  ــة أي صن ــدوق ومصلح ــر الصن ــة مدي ــن مصلح ــري بي ــارب جوه 1( أي تض

ــره . اســتثمار آخــر يدي
ــر  ــتثمار آخ ــدوق اس ــة أي صن ــدوق ومصلح ــة الصن ــن مصلح ــارب بي 2( أي تض

ــل. ــاب عمي ــره أو حس يدي

المادة )17(
عضوية صناديق االستثمار في مجالس إدارة الشركات

ال يجــوز لموظفــي ومســؤولي مديــر الصنــدوق شــغل عضويــة مجلــس إدارة أو 
تولــي أي منصــب فــي شــركة أو جهــة أخــرى تشــكل أوراقهــا الماليــة جــزءاً مــن 

أصــول أي صنــدوق اســتثمار يديــره مديــر  االســتثمار .

وال يجــوز ألعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق شــغل عضويــة مجلــس إدارة أو تولــي 
أي منصــب فــي شــركة او جهــة أخــرى تشــكل أوراقهــا الماليــة جــزءاً مــن أصــول 

الصنــدوق.
المادة )18(

التقويم واالشتراك واالسترداد
تنطبــق أحــكام التقويــم واالســترداد الــواردة فــي المــواد  التاليــة علــى صناديــق 

االســتثمار المفتوحــة فقــط.
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المادة )19(
يحــدد مســتند الطــرح والشــروط واألحــكام أيــام التعامــل فــي وحــدات الصنــدوق 
ــات  ــم طلب ــي لتقدي ــد النهائ ــه والموع ــدوق وطريقت ــول الصن ــم أص ــت تقوي ووق

ــس اإلدارة . ــة مجل ــل موافق ــترط ألي تعدي ــدات. ويش ــترداد للوح ــتراك واالس االش
يتــم تحديــد يــوم أو أكثــر فــي األســبوع  لالشــتراك فــي الصنــدوق أو االســترداد 

. منه
المادة )20( 

ــتراك  ــات االش ــم  طلب ــي لتقدي ــت النهائ ــن الوق ــدة بي ــاوز الم ــوز أن تتج ال يج
ــد. ــوم واح ــدة ي ــم م ــت التقوي ــترداد ووق واالس

المادة )21(
يتــم حســاب ســعر الوحــدات بنــاًء علــى صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق بنهايــة 

يــوم التعامــل. 
المادة )22(

ــي  ــد النهائ ــن الموع ــل م ــي عم ــاوز يوم ــدة ال تتج ــم لم ــر التقوي ــوز تأخي يج
لتقديــم طلبــات االشــتراك واالســترداد إذا قــرر مديــر الصنــدوق عــدم إمكانيــة تقويــم 
أي جــزء مــن األصــول ، بشــرط الحصــول علــى موافقــة مجلــس إدارة الصنــدوق علــى 

ذلــك.
المادة )23(

علــى مديــر الصنــدوق أن يدفــع لحامــل الوحــدات قيمــة االســترداد خــالل أربعــة 
أيــام عمــل  تلــي يــوم التقويــم الــذي تــم فيــه تحديــد ســعر الوحــدة.

المادة )24(
ــوم التعامــل  ــى ي ــب اســترداد حت ــة أي طل ــل تلبي ــدوق تأجي ــر الصن يجــوز لمدي

ــن: ــن اآلتيتي ــي، وذلــك فــي أي مــن الحالتي التال
ــوب  ــدات والمطل ــة الوح ــترداد لحمل ــات االس ــع طلب ــبة جمي ــي نس ــغ إجمال 1. إذا بل
ــدوق. ــر مــن صافــي قيمــة أصــول الصن ــوم تعامــل %10 أو أكث ــا فــي أي ي تلبيته

2. إذا تعذر تقويم أصول الصندوق أو أي جزء منها .
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المادة )25(
األتعاب والمصاريف المسموح بها 

أ ( يجــب أال تزيــد أي رســوم أو عمــوالت أو أتعــاب يتــم دفعهــا ألي مديــر اســتثمار 
مرخــص لــه أو أي مــن تابعيــه مقابــل تقديــم الخدمــات اإلداريــة وخدمــات الحفــظ 
ــم دفعهــا ألطــراف  ــي يت ــى تلــك الرســوم واألتعــاب الت أو أي خدمــة أخــرى، عل

أخــرى مقابــل تقديــم خدمــات مماثلــة فــي ظــروف مماثلــة.

ب ( لمديــر الصنــدوق أن يخصــم مــن األصــول النقديــة فــي حســاب الصنــدوق، أي مــن 
آلتي:  ا

1( مصاريف التعامل في أصول الصندوق، بما في ذلك أتعاب الوساطة. 
2( العمولة على القروض ذات العالقة بالصندوق. 

ــل  ــز أو مقاب ــوع كحاف ــغ المدف ــك المبل ــي ذل ــا ف ــاب إدارة االســتثمار، بم 3( أتع
األداء. 

4( أي مصــروف تحملــه الصنــدوق بشــكل معقــول فــي إيــداع أي جــزء مــن أصولــه 
لــدى أميــن الحفــظ. 

5( أتعاب المحاسب القانوني ومصاريفه. 
6( أتعاب أعضاء اللجنة الشرعية إن وجدت. 

7( المصاريف المتعلقة بنشر التقارير السنوية. 
8( أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومصاريف المجلس.

9( المصروفــات واألتعــاب األخــرى المســتحقة ألشــخاص آخريــن  مقابــل خدمــات 
اإلدارة والتشــغيل. 

ــرح  ــتند الط ــي مس ــدده ف ــف مح ــوم أو مصاري ــي أي رس ــادة ف ــري الزي ج ( ال تس
والشــروط واألحــكام إال بعــد إشــعار  حملــة الوحــدات بذلــك بمــدة ال تقــل عــن 

ــاً. )30( يوم

ــف  ــع المصاري ــة، جمي ــوارده الخاص ــن م ــدوق، م ــر الصن ــع مدي ــب أن يدف د ( يج
األوليــة المتعلقــة بتنظيــم وطــرح وحــدات الصنــدوق، وتشــمل هــذه المصاريــف 
إعــداد مســتند الطــرح والشــروط واألحــكام وأي مســتندات أخــرى تطلبهــا الجهــة 

ــة.  الرقابي
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هـــ( يتحمــل مديــر الصنــدوق المســؤولية الماليــة عــن خســائر الصنــدوق الناتجــة 
ــه أو ســوء ســلوكه المتعمــد.  عــن إهمال

المادة )26(
مصاريف التوزيع 

ال يجــوز دفــع أي مبلــغ مــن أصــول الصنــدوق مقابــل خدمــات توزيــع الوحــدات 
ــداد  ــف إع ــر، مصاري ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــك عل ــمل ذل ــا، ويش ــج له والتروي

مســتند الطــرح والشــروط واألحــكام. 

المادة )27(
سجل حملة الوحدات

يجــب علــى الجهــة المختصــة التــي تحددهــا الجهــة الرقابيــة إعــداد ســجل بحملة 
ــدات، وحفظه.  الوح

المادة )28(
ــل  ــن كل حام ــدات ع ــة الوح ــجل حمل ــي س ــة ف ــات اآلتي ــظ المعلوم ــب حف يج

ــدات: وح

1. اسم حامل الوحدات وعنوانه ورقم هويته، أو رقم سجله التجاري، وجنسيته.
2. عدد الوحدات التي يملكها.
3. تاريخ تسجيله في السجل.

المادة )29(
يعــد ســجل حملــة الوحــدات دليــاًل قاطعــاً علــى ملكيــة األشــخاص للوحــدات   

ــه.  ــة في المثبت

المادة )30(
ــح  ــان يوض ــاظ ببي ــة االحتف ــة الرقابي ــا الجه ــي تحدده ــة الت ــة المختص ــى الجه عل

ــتردادها.  ــا أو اس ــم إصداره ــي ت ــدات الت ــة والوح ــدات القائم ــد الوح رصي
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المادة )31(
القيود على الصندوق

يحظر على الصندوق  اآلتي:
1. منح القروض.

2. االقتراض بنسبة تتجاوز )%10( من صافي قيمة أصوله.
ــي  ــن صاف ــن %10 م ــر م ــات بأكث ــا التزام ــب عليه ــات يترت ــي عملي 3. الدخــول ف

ــه.  ــة أصول قيم
4. شراء أي ورقة مالية صادرة من مدير الصندوق.

5. شراء أوراق مالية صادرة بموجب طرح خاص ال يترتب عليه إدراج .
6. االكتتــاب فــي أي ورقــة ماليــة للجهــة التــي  يكــون مديــر الصنــدوق هــو متعهــد 

التغطيــة فيهــا.

المادة )32(
قيود االستثمار

مــا لــم يؤســس صنــدوق االســتثمار بصفتــه صنــدوق اســتثمار متخصصــاً، علــى 
الصنــدوق االلتــزام بالقواعــد اآلتيــة:

1. عدم تملك نسبة تزيد على %10 من األوراق المالية لمصدر واحد.
2. عــدم اســتثمار نســبة تزيــد علــى )%10( مــن صافــي قيمــة أصولــه فــي أي فئــة 
أوراق ماليــة صــادرة مــن مصــدر واحــد ، ويســتثنى مــن ذلــك الحــاالت اآلتيــة :
 أ( فــي حــال صنــدوق االســتثمار الــذي يهــدف بشــكل رئيــس إلــى االســتثمار فــي 
األســهم المدرجــة يجــوز لمديــر الصنــدوق أن يســتثمر أكثــر مــن %10 مــن 
ــاوز  ــى أال يتج ــاهمة عل ــركة مس ــهم أي ش ــي أس ــدوق ف ــول الصن ــي أص صاف
ذلــك نســبة القيمــة الســوقية للشــركة إلــى إجمالــي القيمــة الســوقية للســوق.
ــن  ــاع معي ــال أو قط ــددة بمج ــتثمارية مح ــدوق االس ــداف الصن ــت أه  ب( إذا كان
ــدوق أن  ــر الصن ــوز لمدي ــة فيج ــهم المدرج ــن األس ــا م ــرا معين ــع مؤش أوتتب
يســتثمر أكثــر مــن %10 مــن صافــي أصــول الصنــدوق فــي أســهم شــركة 
معينــة علــى أال يتجــاوز ذلــك نســبة القيمــة الســوقية للشــركة إلــى القيمــة 
الســوقية لذلــك المجــال أو القطــاع أو المؤشــر المعيــن ، على أن تفصــح وثائق 
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الصنــدوق عــن معاييــر تحديــد مجــال االســتثمار وأن يحتفــظ مديــر الصنــدوق 
بســجل عــن جميــع الشــركات المدرجــة التــي تســتوفي تلــك المعاييــر، وأن 

يحــدث الســجل بشــكل ربــع ســنوي علــى األقــل .
3. عــدم تجــاوز اســتثماراته فــي أوراق ماليــة لمصــدر واحــد نســبة %15 مــن صافــي 

ــة أصوله. قيم
4. عــدم االســتثمار فــي صنــدوق آخــر بنســبة تزيــد علــى %20 مــن صافــي قيمــة 

أصولــه أومــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق اآلخــر.
5. عــدم تجــاوز قيمــة األوراق الماليــة التــي يشــتريها مــا نســبته ٪10 مــن إجمالــي 

قيمــة أي طــرح.

المادة )33(
الصناديق المتخصصة

1. يجــب علــى صنــدوق االســتثمار المتخصــص االلتــزام بهــذه القواعــد، باســتثناء مــا 
ورد فــي المــادة الســابقة .

2. يقصد بصناديق االستثمار المتخصصة صناديق سوق النقد والصناديق القابضة. 

المادة )34( 
صندوق أسواق النقد

1. يقصــد بصنــدوق أســواق النقــد صنــدوق االســتثمار الــذي يكــون هدفــه الوحيــد 
االســتثمار فــي ادوات الديــن والودائــع وعقــود المرابحــة قصيــرة األجــل وأي أدوات 

أخــرى توافــق عليهــا الجهــة الرقابيــة. 
2. علــى صنــدوق أســواق النقــد اســتثمار٪90 علــى األقــل مــن صافــي قيمــة أصولــه 
ــخ اســتحقاق أو  ــذه األدوات تاري ــون له ــع بشــرط أن يك ــن والودائ ــي أدوات الدي ف
ــى أن  تكــون صــادرة عــن  ــة ال تتعــدى ســنة  واحــدة وعل ــرة اســتحقاق متبقي فت

مؤسســة مصنفــة أو معتمــدة مــن الجهــة الرقابيــة. 
3. ال يجــوز أن تزيــد قيمــة اســتثمارات صنــدوق أســواق النقــد فــي أدوات الديــن التــي 

ُيْصِدُرهــا َمْصــِدٌر واحــد  علــى ٪25 مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق.
4. ال يجــوز أن تزيــد قيمــة اســتثمارات صنــدوق أســواق النقــد عــن طريــق اإليداعــات 

لــدى مؤسســة مصرفيــة واحــدة  علــى ٪25 مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق.
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المادة )35( 
الصندوق القابض

أ - يقصــد بالصنــدوق القابــض صنــدوق االســتثمار الــذي يســتثمر علــى األقــل 90% 
مــن صافــي قيمــه أصولــه فــي صناديــق اســتثمار أخــرى.

ــى  ــه عل ــن أصول ــى ٪10 م ــا يصــل إل ــظ بم ــض أن يحتف ــدوق القاب ب - يجــوز للصن
شــكل نقــد.

ت - علــى الصنــدوق القابــض أن يســتثمر فــي ثالثــة )3( صناديــق اســتثمار علــى األقل، 
وال يجــوز أن تقــل االســتثمارات  فــي كل صنــدوق مــن صناديــق االســتثمار هــذه 

عــن ٪5 مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق القابــض. 
ــدوق  ــول الصن ــة أص ــي قيم ــن صاف ــى ٪50 م ــد  عل ــا يزي ــتثمار م ــوز اس ث - ال يج

ــد.  ــتثمار واح ــدوق اس ــي صن ــض ف القاب
ج - ال يجوز أن يستثمر صندوق قابض في صندوق قابض آخر.
ح - تقتصر استثمارات الصندوق القابض على الصناديق العامة .

المادة )36(
اإلجراءات المتبعة عند مخالفة قيود االستثمار

1. فــي حــال مخالفــة أي مــن قيــود االســتثمار المذكــورة  فــي هــذه القواعــد أو فــي 
ــع الخطــوات  ــدوق أن يتخــذ جمي ــر الصن ــى مدي ــدوق  عل شــروط وأحــكام الصن
ــذ  ــع أخ ــة م ــوع المخالف ــن وق ــام م ــة أي ــالل ثالث ــع خ ــالح الوض ــة إلص الالزم

ــار. ــة الوحــدات فــي االعتب مصلحــة حمل
2. إذا اســتمرت المخالفــة لمــدة تزيــد  علــى ثالثــة أيــام عمــل، فعلــى مديــر الصندوق 
ــرة  ــرح والفت ــراء المقت ــى اإلج ــارة إل ــع اإلش ــك م ــة بذل ــة الرقابي ــعار الجه إش

الزمنيــة المطلوبــة إلصــالح الوضــع.
3. علــى مســؤول المطابقــة وااللتــزام و/أو لجنــة المطابقــة وااللتــزام حفــظ ســجل 

دائــم بالمخالفــات وتوثيــق اإلجــراء المتخــذ والمــدة الزمنيــة إلصالحهــا.

المادة )37(
القوائم المالية

ــدوق بشــكل نصــف  ــر مدققــة( للصن ــة مفحوصــة )غي ــم مالي يجــب إعــداد قوائ



-19-

ســنوي علــى األقــل وذلــك وفقــاً للمعاييــر المحاســبية المعمــول بهــا لــدى الجهــة 
ــن  ــاً م ــن يوم ــدة ال تتجــاوز ثالثي ــن خــالل الســوق خــالل م ــة، ونشــرها م الرقابي

ــة. ــى الجهــة الرقابي ــا إل ــرة، وإرســال نســخة منه ــة الفت نهاي

المادة )38(
يجــب إعــداد قوائــم ماليــة ســنوية مدققــة للصنــدوق وفقــاً للمعاييــر المحاســبية 
ــدة ال  ــالل م ــوق خ ــالل الس ــن خ ــرها م ــة، ونش ــة الرقابي ــدى الجه ــا ل ــول به المعم
ــا  ــة، وإرســال نســخة منه ــة الســنة المالي ــاً مــن نهاي ــن يوم تتجــاوز خمســة وأربعي

إلــى الجهــة الرقابيــة.

المادة )39(
التقارير الدورية لحملة الوحدات

يجــب تقديــم تقاريــر لحملــة الوحــدات كل ثالثــة أشــهر كحــد أقصــى تتضمــن 
ــات اآلتية: المعلوم

1. صافي قيمة أصول الصندوق.
2. عدد وحدات الصندوق التي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها.

3. ســجل بحركــة حســاب كل حامــل وحــدات علــى حــده، بمــا فــي ذلــك أي توزيعات 
أربــاح مدفوعــة الحقــة آلخــر تقرير تــم تقديمــه لحملــة الوحدات.

المادة )40(
المعلومات الدورية للجمهور

علــى مديــر الصنــدوق نشــر معلومــات دوريــة )يوميــة أو أســبوعية أو شــهرية 
ــاً للنمــوذج  ــدوق للجمهــور مــن خــالل الســوق وفق ــال( عــن الصن ــى ســبيل المث عل

الــذي تحــدده الجهــة الرقابيــة.

المادة )41(
مقدمو الخدمات

يقصــد بمقــدم الخدمــة الشــخص االعتبــاري الــذي يقــدم خدمــات للصنــدوق أو 
للمســتثمرين فــي مقابــل أتعــاب وذلــك بموجــب عقد يبرمــه معــه الصندوق، ويشــمل 

مقــدم الخدمــة مديــر الصنــدوق والحافــظ األميــن ومراقــب الحســابات الخارجــي.
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المادة )42(
يجــب أن يكــون مقــدم الخدمــة مــن األشــخاص المرخــص لهــم أو المعتمديــن من 
ــة بالقــدر  ــه األجهــزة والمــوارد البشــرية والمالي ــة ، وان تتوفــر لدي الجهــة الرقابي

الــذي يكفــي لتنفيــذ التزاماتــه.

المادة )43(
ــه  ــع التزام ــدوق م ــن صن ــر م ــه ألكث ــدم خدمات ــة أن يق ــدم الخدم يجــوز لمق
بوضــع الضوابــط الالزمــة للفصــل بيــن المهــام والوظائــف لتجنــب تضــارب المصالــح 
، وبالعمــل علــى تقديــم خدماتــه بالعنايــة والجهــد الالزميــن لتحقيــق أفضــل مصلحــة 

للصنــدوق والمســتثمرين.

المادة )44(
يبــرم الصنــدوق مــع مقــدم الخدمــة عقــداً يوضــح حقــوق و التزامــات كل طرف، 

ويجــب مراجعــة العقــد كل ســنة علــى األقل.

المادة )45(
مدير الصندوق

يلتزم مدير الصندوق بالتأكد من اآلتي: 
1. إدارة أصول الصندوق بما يحقق أهدافه االستثمارية.

2. اتخــاذ كافــة القــرارات االســتثمارية وغيرهــا مــن القــرارات بمــا يحقــق مصلحــة 
الصنــدوق  وحملــة وحداتــه.

3. تســجيل عمليــات الشــراء والبيــع التــي تتــم لصالــح الصنــدوق بشــكل دقيــق ووفقــاً 
ــي وتوقيتها. لتسلســلها الزمن

4. تمثيــل الصنــدوق فــي عالقتــه بالغيــر وأمــام القضــاء ، ويكــون لــه حــق التوقيــع 
عنــه. 

5. توفيــر نظــام محاســبي لقيــاس األحــداث والتعامــالت الماليــة للصنــدوق، والتأكــد 
مــن توفــر مســار مراجعــة كاٍف للتعامــالت التــي تــم إدخالهــا بالنظــام.

6. التأكــد مــن وجــود نظــام مناســب لتســوية التعامــالت التــي تــم إدخالهــا بالنظــام 
المحاســبي مــع الحســابات النقديــة واألوراق الماليــة المســجلة باســم الصنــدوق.
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7. توفير السيولة الكافية للصندوق للوفاء بأية التزامات قد تترتب عليه.
8. عدم تعريض الصندوق ألية مخاطر استثمارية غير ضرورية.

9. توفيــر جميــع المعلومــات الالزمــة عــن الصنــدوق ألعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق 
مــن أجــل تمكينهــم مــن القيــام بواجباتهــم بكفــاءة. 

ــن أن  ــدوق ُيمك ــال الصن ــي أعم ــور ف ــأي تط ــوراً ب ــة ف ــة الرقابي ــعار الجه 10. إش
ــر. ــدات للخط ــة الوح ــح حمل ــرض مصال ُيع

المادة )46(
الحافظ األمين 

ــن   ــظ أمي ــدى حاف ــة ل ــي الدول ــس ف ــدوق المؤس ــول الصن ــظ أص ــب حف يج
مســتقل يكــون مقــره الرئيــس فــي الدولــة وتوافــق عليــه الجهــة الرقابيــة. ويجــوز 
لــه تعييــن حافــظ أميــن فرعــي لحفــظ األصــول خــارج الدولــة تســهيال للعمليــات 
الخارجيــة بشــرط أن يكــون مرخصــا لــه فــي مزاولــة النشــاط المــوكل إليــه مــن 
ــى  ــن  فرعــي إل ــؤدي التعاقــد مــع حافــظ أمي ــا. وال ي ــة الخاضــع له ــة الرقابي الجه

ــس مــن مســؤولياته. ــن الرئي ــاء الحافــظ األمي إعف

المادة )47(

يجــب أن تتضمــن جميــع العقــود المبرمــة ســواء مــع الحافــظ األميــن الرئيــس أو 
الفرعــي تنظيــم المســائل اآلتيــة :

1. المتطلبــات التــي تمكــن الصنــدوق مــن ممارســة الحقــوق المتعلقــة باألصــول التــي 
يحتفــظ بهــا الحافــظ األمين.

2. المتطلبات الخاصة بمكان حفظ األصول.
3. الطريقة المستخدمة في حفظ األصول.
4. مستوى العناية والمسؤولية عن الضياع.

5. تقارير المطابقة وااللتزام.
6. األتعاب وطريقة حسابها.
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المادة )48(
ــس أو  ــن الرئي ــظ األمي ــع الحاف ــة ســواء م ــود المبرم ال يجــوز أن تشــتمل العق
الفرعــي علــى نصــوص تجيــز إجــراء أي نــوع مــن الرهــن علــى أصــول الصنــدوق، 
ــا  ــى أي منهم ــف إل ــوم أو مصاري ــع رس ــأن تدف ــاً ب ــن نص ــوز أن تتضم ــا ال يج كم

ــدوق. ــة بعــض األصــول الخاصــة بالصن ــل ملكي ــي تحوي ــل ف تتمث

المادة )49(
ــة الشــخص  ــدوق عناي ــذل فــي حفــظ أصــول الصن ــن أن يب ــى الحافــظ األمي عل
الحريــص وأن يعمــل علــى حمايــة مصالــح الصنــدوق فــي كل إجــراء أو تصــرف .

المادة )50(
مراقب الحسابات الخارجي

يجــب تعييــن مراقــب حســابات خارجــي مــن بيــن مكاتــب التدقيــق المعتمــدة لــدى 
الجهــة الرقابيــة وذلــك لفحــص القوائــم الماليــة نصــف الســنوية وتدقيــق القوائــم 
ــة  ــدى الجه ــدة ل ــبية المعتم ــر المحاس ــاً للمعايي ــدوق وفق ــنوية للصن ــة الس المالي

الرقابيــة.

المادة )51(
ــب  ــدوق وطل ــر الصن ــى دفات ــالع عل ــي االط ــابات الخارج ــب الحس ــون لمراق يك
البيانــات واإليضاحــات والتحقــق مــن الموجــودات وااللتزامــات وتقديــم تقريــر بذلك 

إلــى مجلــس إدارة الصنــدوق.

المادة )52(
ــدوق هــو نفســه مراقــب  ال يجــوز أن يكــون مراقــب الحســابات الخارجــي للصن

ــدوق . ــر الصن الحســابات الخارجــي لمدي

المادة )53(
يعيــن مراقــب  الحســابات الخارجــي لســنة ماليــة واحــدة وال يجــوز تعييــن ذات 
المراقــب ألكثــر مــن أربــع ســنوات ماليــة متتاليــة إال بعــد مضــي ســنتين ماليتيــن.
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المادة )54( 
صالحية الجهة الرقابية في طلب المعلومات

علــى مديــر الصنــدوق  تقديــم جميــع المعلومــات والمســتندات والبيانــات التــي 
ــص  ــة فح ــة الرقابي ــا. وللجه ــي تحدده ــدة الت ــالل الم ــة خ ــة الرقابي ــا الجه تطلبه
ــات  ــات والمعلوم ــب البيان ــتثمار، وطل ــدوق االس ــجالت صن ــابات وس ــة حس ومراجع

ــش. ــق والتفتي ــات التدقي ــراء عملي ــة ألج الالزم

المادة )55( 
للجهــة الرقابيــة أن تجــري التفتيــش والتدقيــق علــى المخاطبيــن بأحــكام هــذه 
ــة مــدى التزامهــم بأحكامهــا، ولهــا اتخــاذ اإلجــراءات  القواعــد فــي أي وقــت لمراقب

المناســبة.
وعلــى كافــة المخاطبيــن  بأحــكام هــذه القواعــد تســهيل مهــام الجهــة الرقابيــة 
وتوفيــر المعلومــات والبيانــات لهــا ،وتعامــل جميــع المعلومــات والبيانــات التــي تطلــع 

عليهــا الجهــة الرقابيــة بســرية تامــة. 

المادة )56(
إنهاء الصندوق

علــى مديــر الصنــدوق الحصــول علــى موافقــة كل مــن الجهــة الرقابيــة وحملــة 
الوحــدات عنــد رغبتــه فــي إنهــاء الصنــدوق قبــل انتهــاء مدتــه المحــددة في الشــروط 

واألحكام. 

المادة )57(
ــروط  ــت الش ــه ، أو إذا كان ــاء مدت ــة النته ــدوق نتيج ــاء الصن ــال انته ــي ح ف
ــذا  ــع ه ــرط أن يق ــن، بش ــدث معي ــول ح ــد حص ــه عن ــى انتهائ ــص عل ــكام تن واألح

ــة. ــة الرقابي ــن الجه ــددة م ــة المح ــاً لآللي ــراءات وفق ــع اإلج ــدث. تتب الح

المادة )58(
ــاً  ــه وفق ــف ل ــن مص ــدوق وتعيي ــاء الصن ــرار بإنه ــدار ق ــة إص ــة الرقابي للجه
لآلليــة التــي تحددهــا إذا رأت فــي ذلــك مصلحــة للصنــدوق وحملــة وحداتــه. وعليهــا 
ــورا  ــن ف ــدوق  ومقدمــي الخدمــات اآلخري ــر الصن ــي هــذه الحــال أن تخطــر مدي ف
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وكتابــة باإلجــراء الــذي اتخذتــه. ولمديــر الصنــدوق أن يقــدم خــالل خمســة عشــر 
يومــاً وجهــة نظــر مقنعــة أو تعهــداً تقبلــه الجهــة الرقابيــة، وذلــك لتفــادي انهــاء 

ــدوق.  الصن

المادة )59(
دور الجهة الرقابية األخرى 

ــة  ــد موافق ــرى إال بع ــدول األخ ــي ال ــتثمارية ف ــدات اس ــرح أي وح ــوز ط أ ( ال يج
ــول  ــة ح ــة الرقابي ــن الجه ــا وبي ــيق بينه ــم التنس ــا، ويت ــة فيه ــات الرقابي الجه

ــي. ــه الزمن ــرح وبرنامج الط
ــب الموافقــة  ــة األخــرى بطل ــة الرقابي ــى الجه ــدوق التقــدم إل ــر الصن ــى مدي ب ( عل
ــم أي  ــع تقدي ــة ، م ــة الرقابي ــة للجه ــة النهائي ــه الموافق ــاً ب ــرح مرفق ــى الط عل

ــرى. ــة األخ ــة الرقابي ــا الجه ــتندات تتطلبه مس
ت (  تبلــغ الجهــة الرقابيــة األخــرى  مديــر الصنــدوق بموافقتهــا علــى الطــرح فــي 

الدولــة أو رفضهــا  لــه خــالل الفتــرة المحــددة لديهــا . 
ث ( يكون الطرح عن طريق جهة مرخص لها من الجهة الرقابية األخرى.

ج ( يجوز للجهة الرقابية األخرى فرض أي شروط إضافية يعمل بها لديها.

المادة )60(
إلغاء طرح الصندوق

للجهــة الرقابيــة والجهــة الرقابيــة األخــرى أن تلغــي الموافقــة علــى طــرح وحــدات 
الصنــدوق فــي أي مــن األحــوال اآلتيــة:

1. اإلخالل بأي من الشروط الخاصة بمنح الموافقة على طرح الوحدات.
2. إذا كان في ذلك حماية لمصلحة حملة الوحدات .

ــح أو أحــكام هــذه  ــون أو اللوائ ــا مــن أحــكام القان ــدوق أي ــر الصن 3. إذا خالــف مدي
ــة. ــة أو مضلل ــر دقيق ــر صحيحــة أو غي ــدم معلومــات غي القواعــد، أو ق

المادة )61(
سريان القواعد

تسري هذه القواعد اعتباراً من تاريخ اعتمادها من المجلس األعلى .
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المالحق
ملحق )1(

 محتويات مستند الطرح 
ــي  ــة الت ــات الضروري ــدوق المعلوم ــكل صن ــرح ل ــتند الط ــن مس ــب أن يتضم يج
ــتثمار  ــوص االس ــدروس بخص ــليم وم ــرار س ــاذ ق ــى اتخ ــتثمرين عل ــاعد المس تس

ــى: ــد أدن ــة  كح ــات اآلتي ــتوفي البيان ــروح، وأن يس المط
صفحة الغالف:

1. اسم صندوق االستثمار.
2. رأسمال الصندوق )أو الحد األدنى لرأسمال الصندوق(.

3. نوع الصندوق ) مفتوح ـ مغلق ( .
4. اسم مدير الصندوق. 
5. اسم الحافظ األمين.

6. تاريخ إصدار مستند الطرح وآخر تاريخ لتحديثه.
7. بيان بأن مستند الطرح خاضع ألحكام  هذه القواعد. 

8. بيان تحذيري بالصيغة اآلتية:
ــة أي  ــي حال ــا. وف ــرح وفهمه ــتند الط ــات مس ــراءة محتوي ــتثمرين بق ــح المس »ننص

ــي«. ــن مستشــار  مهن شــك، يرجــى أخــذ المشــورة م

داخل صفحة الغالف:
1. بيان بالمسؤولية وفقاً للصيغة اآلتية:

»تــم إعــداد مســتند الطــرح مــن قبــل مديــر الصنــدوق ويتحمــل مديــر الصنــدوق 
كامــل المســؤولية عــن صحــة ودقــة المعلومــات الــواردة  فيــه. ويؤكــد بحســب 
علمــه واعتقــاده، بعــد إجــراء جميــع الدراســات الممكنــة، أنــه ال توجــد أي بيانــات 
ــتند  ــي مس ــان ف ــل أي بي ــرى تجع ــق أخ ــال لحقائ ــة أو أي إغف ــة أو ُمضلل كاذب

الطــرح زائفــاً أو ُمضلــاًل«. 
2. بيان إخالء المسؤولية يأخذ الصيغة اآلتية:

ــه.  ــتثمار وطــرح وحدات ــدوق االس ــى تأســيس صن ــة عل ــة الرقابي ــت  الجه »وافق
وال تتحمــل  الجهــة الرقابيــة أيــة مســؤولية عــن محتويــات مســتند الطــرح ، وال 
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تعطــي أي تأكيــد تتعلــق بدقتهــا أو اكتمالهــا، وتخلــي نفســها صراحــة مــن أي 
مســؤولية مهمــا كانــت عــن أيــة خســارة تنتــج عمــا ورد فــي مســتند الطــرح أو 
عــن االعتمــاد علــى أي جــزء منــه. وال تعطــي  الجهــة الرقابيــة أي توصيــة بشــأن 

جــدارة االســتثمار فــي الصنــدوق أو خالفــه«. 
ــة  ــب إضاف ــالمية ، يج ــريعة اإلس ــة للش ــتثمار المطابق ــق االس ــة صنادي ــي حال 3. وف

ــي: ــان التال البي
)تــم اعتمــاد ]اســم الصنــدوق[ علــى أنــه صنــدوق اســتثمار مطابق للشــريعة اإلســالمية 

مــن ِقبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية المعينة لصنــدوق االســتثمار(.
صندوق االستثمار:

1. اسم صندوق االستثمار.
2. رأس مال الصندوق ، حيث ما ينطبق .

3. تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق .
4. اسم الجهة الرقابية وتاريخ الموافقة على تأسيس الصندوق وطرح وحداته.

5. مدة الصندوق وتاريخ االستحقاق، حيثما ينطبق ذلك.
6. عملة الصندوق.

7. سياسات االستثمار وأهدافه:
بيان اآلتي:  أ( 

)1( األهداف االستثمارية للصندوق.
)2( اســتراتيجيات وسياســات الصنــدوق  لتحقيــق أهدافــه ، بمــا فــي ذلــك أنــواع 
األصــول التــي ســوف يتــم االســتثمار فيهــا  أو أي مجــال أو تخصــص محــدد 
ــة  ــة الجغرافي ــول والمنطق ــوع األص ــل ن ــه )مث ــتثمار في ــم االس ــوف يت س
ــددة  ــاليب واألدوات المح ــه( واألس ــات وخالف ــتحقاق والصناع ــخ االس وتاري
التــي قــد ُتســتخدم فــي إدارة الصنــدوق واســتخدام التمويــل واألســواق التــي 

يعــزم الصنــدوق علــى االســتثمار فيهــا وقيــود االســتثمار وحــدوده.
ــة  ــة بشــأن أي ــل  الجهــة الرقابي ــم الموافقــة عليهــا مــن قب ــازالت يت )3( أي تن

ــى االســتثمار. ــود أو حــدود عل قي
ــر  ــل المعايي ــالمية( تفاصي ــريعة اإلس ــة للش ــق المطابق ــبة للصنادي )4( )بالنس
المســتخدمة فــي تقريــر أهليــة األصــول أو األدوات لالســتثمار فيهــا ومــدى 
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تكــرار عمليــات مراجعــة األهليــة واإلجــراءات المتخــذة عنــد زوال األهليــة 
فــي أصــل أو أداة. 

 ب( إذا كان مــن المرجــح أن يتعــرض الصنــدوق لتقلبــات مرتفعــة بســبب مكونــات 
محفظتــه االســتثمارية، فيجــب إدراج بيــان بــارز يفيــد ذلــك.

 ج( بيــان بــأن األداء الســابق للصنــدوق أو المؤشــر ال ُيعــد دليــاًل علــى أداء الصنــدوق 
ــتقبل. في المس

 د( ال يوجــد ضمــان لحملــة الوحــدات بــأن األداء المطلــق للصنــدوق أو أداءه مقارنــة 
بالمؤشــر ســوف يتكــرر أو يطابــق األداء الســابق.

8. مخاطر االستثمار في الصندوق ، بما في ذلك:
ــك  ــي ذل ــا ف ــدوق ، بم ــي الصن ــتثمار ف ــة باالس ــة المرتبط ــر الرئيس 1. المخاط
المخاطــر التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا الصنــدوق ، وأيــة ظــروف مــن المحتمــل 

بشــكل معقــول أن تؤثــر فــي صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق وعائداتــه.
2. بيان بارز يحذر المستثمرين من اآلتي: 

 أ( مخاطر خسارة األموال عند االستثمار في الصندوق.
 ب( أن االســتثمار فــي الصنــدوق ليــس بمثابــة إيــداع أمــوال لــدى بنــك يقــوم 

بالضمــان أو البيــع أو مرتبــط بالصنــدوق بشــكل آخــر. 
ــدوق  ــي الصن ــتثمار ف ــبها االس ــي يناس ــتثمرين الت ــن المس ــتهدفة  م ــة المس 9. الفئ

ــي . المعن
10. تفاصيــل عــن الحــد األدنــى للمبلــغ الــذي  ســوف يتــم جمعــه مــن قبــل الصنــدوق 

وتأثيــر عــدم الوصــول إلــى ذلــك الحــد األدنى فــي الصنــدوق .
11. سياســة توزيــع األربــاح، بمــا فــي ذلــك تفاصيــل عــن التوزيعــات التــي ال يتــم 

المطالبــة بهــا والمعلومــات حــول طريقــة الدفــع. 
12. األداء السابق )حيثما ينطبق ذلك ( .

 أ( متوســط العائــد الكلــي لســنة واحــدة وثــالث ســنوات وخمــس ســنوات )أو منــذ 
التأســيس(؛

 ب( العائد الكلي السنوي لكل من السنوات العشر الماضية أو منذ التأسيس؛
 ج( أداء الصنــدوق بالمقارنــة مــع المعيــار المرجعــي علــى مــدار الســنوات الخمــس 

الماضيــة أو منــذ التأســيس، حيثمــا ينطبــق ذلــك  .
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 د( تاريخ توزيع األرباح )على مدار السنوات المالية الثالث الماضية(.
 هـ( بيان يشير إلى أن تقارير الصندوق متاحة لالطالع عند الطلب.

13. حقوق ومسؤوليات حملة الوحدات. 
14. الظروف التي يجوز فيها إنهاء الصندوق أو تصفيته.

الرسوم والمصاريف :

1. اإلفصــاح عــن جميــع أنــواع المدفوعــات مــن أصــول صنــدوق االســتثمار ومعــدل 
الرســوم.

2. كيفية حساب الرسوم ووقت دفعها من قبل الصندوق.
3. جدول يوضح جميع الرسوم والمصاريف.

4. أيــة رســوم علــى حملــة الوحــدات عنــد االشــتراك أو اســترداد الوحــدات وطريقــة 
حســاب تلــك الرســوم، وأي خصــم يحصــل عليــه حملــت الوحــدات.

التقويم والتسعير :
1. تفاصيل كيفية تقويم كل أصل يملكه الصندوق.

2. فترات تكرار التقويم وتوقيته )نقاط التقويم(.
3. طريقة حساب سعر الوحدات ألغراض التعامل.

4. تفاصيل عن نشر أسعار الوحدات )المكان والزمان(.
ــي  ــم / الخطــأ ف ــي التقوي ــة الخطــأ ف ــي حال ــا ف ــيتم اتخاذه ــي س 5. اإلجــراءات الت

ــعير. التس

التعامل :

1. تفاصيل الطرح األولي )مثل تاريخ البدء والمدة والسعر األولي وخالفه(.
2. التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد.

3. إجــراءات االشــتراك واالســترداد، بمــا فــي ذلــك الحــد األدنــى لالشــتراك والحــد 
ــع  ــترداد ودف ــب االس ــن طل ــدة بي ــات والم ــم الطلب ــكان تقدي ــة وم ــى للملكي األدن

ــه. مســتحقات االســترداد وخالف
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4. معلومــات عــن ســجل حملــة الوحــدات )مثــل المــكان الــذي يمكــن لمالكــي الوحدات 
االطــالع منــه على الســجل(.

5. الظروف التي يمكن فيها تأجيل التعامل في الوحدات أو تعليقه. 
6. أي حق لمدير الصندوق في تأجيل أو رفض طلبات االشتراك أو االسترداد.

المحاسبة ورفع التقارير:
1. المعلومــات ذات الصلــة فيمــا يتعلــق بـــ المحاســبة ورفــع التقاريــر، بمــا فــي ذلك 

الفتــرة المحاســبية ونهايــة الســنة الماليــة للصنــدوق.
ــر  ــي يعدهــا مدي ــدوق الت ــر الصن 2. معلومــات عــن  أماكــن ووســائل إتاحــة تقاري

ــدوق. الصن
3. معلومات عن  وسائل إرسال القوائم المالية السنوية إلى حملة الوحدات.

مجلس إدارة الصندوق:
ــاء  ــان األعض ــع بي ــة، م ــيرتهم الذاتي ــدوق وس ــس إدارة الصن ــاء مجل ــماء أعض 1. أس

ــوح. ــتقلين بوض المس
2. بيان بأدوار ومسؤوليات المجلس .

3. تفاصيل مكافآت أعضاء المجلس.

هيئة الرقابة الشرعية، في حالة وجودها :
1. أسماء أعضاء هيئة الرقابة الشرعية وسيرتهم الذاتية.

2. بيان بأدوار ومسؤوليات الهيئة.
3. تفاصيل مكافآت أعضاء الهيئة. 

مدير الصندوق:
1. اسم مدير الصندوق.

2. رقم ترخيص الجهة الرقابية، وبيان األنشطة المرخصة.
3. العنوان المسجل وعنوان العمل.

4. تاريخ التأسيس.
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5. ملخــص المعلومــات الماليــة مــع توضيــح رأس المــال المدفــوع وكبار المســاهمين 
واإليــرادات واألربــاح فــي الســنة المالية الســابقة.

6. أســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة وأنشــطة العمــل الرئيســة لــكل عضــو )بخــالف تلك 
األنشــطة المرتبطــة بأعمــال مديــر الصنــدوق( إذا كانــت تمثــل أهميــة جوهريــة 

ألعمــال مديــر الصنــدوق.
7. بيــان لــألدوار والمســؤوليات والواجبــات الرئيســة لمديــر الصنــدوق فيمــا يتعلــق 

بالصنــدوق.
8. المهام التي تم تفويضها من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بالصندوق.

9. أيــة أنشــطة عمــل أو مصالــح أخــرى لمديــر الصنــدوق تمثــل أهميــة جوهريــة أو 
مــن الممكــن أن تتضــارب مــع أنشــطة الصنــدوق.

الحافظ األمين:
1. اسم الحافظ األمين.

2. رقم ترخيص الجهة الرقابية، وبيان األنشطة المرخصة.
3. العنوان المسجل وعنوان العمل.

4. تاريخ التأسيس.
5. وصف األدوار األساسية والمسؤوليات فيما يتعلق بالصندوق.

6. المهام التي تم تفويضها من جانب الحافظ األمين فيما يتعلق بالصندوق.
7. ذكر المعلومات أعاله فيما يخص الحافظ األمين الفرعي حيثما ينطبق .

المحاسب القانوني:
1. اسم المحاسب القانوني.

2. العنوان المسجل وعنوان العمل.
3. وصف األدوار األساسية والمسؤوليات فيما يتعلق بالصندوق.

معلومات أخرى:
1. اإلفصاح عن سياسة تضارب المصالح وأي تضارب مصالح محتمل و/أو فعلي. 

2. المعلومات المتعلقة بالضريبة و/أو الزكاة )إن وجدت(.
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3. إنهاء وتصفية الصندوق واإلجراءات المتبعة. 
ــم  ــتخدامها لتقدي ــن اس ــي يمك ــائل الت ــك الوس ــي ذل ــا ف ــكوى، بم ــراءات الش 4. إج

ــكاوى. ــم الش ــكان تقدي ــكوى وم الش
ــات  ــض النزاع ــة بف ــة المعني ــدوق و الجه ــه الصن ــذي يخضــع ل ــون ال ــان القان 5. بي
ــة لتســوية أيــة نزاعــات ناشــئة مــن  ــة لديهــا الصالحي ــاألوراق المالي المتعلقــة ب

ــق االســتثمار. ــي صنادي االســتثمار ف
6. قائمــة مــن المســتندات المتاحــة لحملــة الوحــدات ومــكان تواجدهــا، والتــي تشــمل 
الشــروط واألحــكام، وكل عقــد مذكــور فــي مســتند الطــرح، والقوائــم الماليــة 

لمديــر الصنــدوق... إلــخ.
ــن،  ــدات مجتمعي ــة الوح ــة لحمل ــتثمار مملوك ــدوق االس ــول صن ــان أن أص 7. بي
وليــس لمديــر الصنــدوق أو الحافــظ األميــن أي مصلحــة فــي هــذه األصــول أو 
مطالبــات ضدهــا، إال إذا كان مديــر الصنــدوق أو الحافــظ األميــن حامــل وحــدات 
ــات بموجــب هــذه القواعــد وتــم  فــي الصنــدوق، أو كان مســموحاً بهــذه المطالب

ــي مســتند الطــرح أو الشــروط واألحــكام. ــا ف اإلفصــاح عنه
8. أي معلومــة أخــرى معروفــة أو ينبغــي أن يعرفهــا مديــر الصنــدوق بشــكل معقــول، 
والتــي قــد يطلبهــا – بشــكل معقــول – حملــة الوحــدات الحاليــون أو المحتملــون أو 
مستشــاروهم المهنيــون ، أو التــي مــن المتوقــع أن يتضمنهــا مســتند الطــرح والتــي 

ســيتم اتخــاذ قــرار االســتثمار بنــاًء عليهــا.

متطلبات المعلومات اإلضافية ألنواع معينة من الصناديق:
1. فــي حالــة صنــدوق أســواق النقــد، بيــان أن شــراء أي وحــدة فــي هــذا النــوع مــن 
ــدوق  ــر الصن ــي، وأن مدي ــك محل ــدى بن ــغ ل ــداع مبل ــن إي ــف ع ــق يختل الصنادي
غيــر ملــزم بقبــول طلــب اســترداد الوحــدات بســعر االشــتراك، وأن قيمــة الوحــدات 

وإيراداتهــا ُعرضــة للصعــود والهبــوط.
2. فــي حالــة الصنــدوق القابــض، اإلفصــاح عــن أن الصناديــق المســتثمر بهــا خاضعــة 
ــات كل  ــبة مصروف ــن نس ــاح ع ــك، اإلفص ــى ذل ــة إل ــرى. وباإلضاف ــوم أخ لرس
ــق  ــات كل الصنادي ــبة مصروف ــح لنس ــط المرّج ــام والمتوس ــة الع ــدوق بنهاي صن

ــا. المســتثمر به
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ــن أو  ــاع معي ــتثمار أو قط ــال اس ــه مج ــذي لدي ــتثمار ال ــدوق االس ــال صن ــي ح 3. ف
ــة. ــر المتبع ــن المعايي ــا، اإلفصــاح ع ــع مؤشــرا معين يتب

ملحق )2(
محتويات الشروط واألحكام 

يجب أن تتضمن شروط وأحكام الصندوق اآلتي كحد أدنى: 
معلومات عامة:

1. اســم مديــر الصنــدوق مــع بيــان ُيفيــد بــأن مديــر الصنــدوق شــخص مرخــص لــه 
مــن الجهــة الرقابيــة، بمــا فــي ذلــك رقــم الترخيــص .

2. عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق.
3. عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق ، إن ُوجد.

4. اســم الحافــظ األميــن مــع بيــان يفيــد بــأن الحافــظ األميــن شــخص مرخــص لــه 
مــن الجهــة الرقابيــة، بمــا فــي ذلــك رقــم الترخيــص.  عنــوان الموقــع اإللكتروني 

للحافــظ األميــن، إن ُوجــد.
5. اسم صندوق االستثمار. 

6. الحد األدنى لرأس مال الصندوق ، إن وجد .
7. بيــان يفيــد بــأن شــروط وأحــكام الصنــدوق وكافــة المســتندات األخــرى تتقيــد 
بتلــك القواعــد وتتضمــن معلومــات عادلــة وواضحــة وغيــر ُمضللــة عــن الصنــدوق. 
8. بيــان يفيــد بضــرورة قــراءة الشــروط واألحــكام باالقتــران مــع مســتند الطــرح 
والمســتندات األخــرى للصنــدوق والتــي يلتــزم بهــا  مديــر الصنــدوق علــى الــدوام.

9. تاريخ إصدار الشروط واألحكام.

 النظام المطبق : 
1. بيــان يفيــد بــأن الصنــدوق خاضــع لتلــك القواعــد واألنظمــة  واللوائــح األخــرى 

المعمــول بهــا لــدى الجهــة الرقابيــة.
2. بيان يفيد بأن الصندوق ومدير الصندوق خاضعين لتنظيم الجهة الرقابية.
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أهداف الصندوق:

1. وصــف  لألهــداف االســتثمارية وأغــراض وغايــات الصنــدوق ، بمــا فــي ذلــك نــوع 
الصندوق. 

2. سياســات االســتثمار واســتراتيجياته، بمــا فــي ذلــك تحديــداً أنــواع االســتثمارات 
التــي سيســتثمر فيهــا الصنــدوق.

مدة الصندوق:
بيان يوضح مدة الصندوق وتاريخ االستحقاق،  حيثما ينطبق ذلك .

قيود/حدود االستثمار:
بيــان يفيــد بــأن مديــر الصنــدوق ســوف يلتــزم خــالل إدارتــه للصنــدوق بالقيــود 

التــي تفرضهــا تلــك القواعــد ومســتند الطــرح و/أو الشــروط واألحــكام. 

العملة:
العملــة األساســية للصنــدوق وبيــان إلجــراءات تحويــل االشــتراكات المســتلمة بعمالت 

أخرى. 

الرسوم والمصاريف:
1. تفاصيل عن جميع المبالغ التي يتم سدادها من أصول الصندوق. 

2. تفاصيل عن الرسوم المفروضة على االشتراك واالسترداد.

التقويم والتسعير:

1. بيان طريقة/ أسس  تقويم أصول الصندوق. 
2. عدد مرات تكرار التقويم.

ــي  ــم / الخطــأ ف ــي التقوي ــة الخطــأ ف ــي حال ــا ف ــيتم اتخاذه ــي س 3. اإلجــراءات الت
ــعير.  التس

4. تفاصيل  طريقة احتساب سعر الوحدات. 
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التعامالت:

1. بيــان حــول مســؤوليات مديــر الصنــدوق فيمــا يتعلــق بطلبــات االشــتراك 
واالســترداد. 

2. الفترة القصوى بين استالم  طلبات االسترداد وسداد المستحقات. 
3. أي قيود على التعامل في وحدات الصندوق. 

4. الظروف التي يمكن فيها تأجيل التعامل في الوحدات أو تعليقه.
5. اإلجراءات التي يتم بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي سيتم إرجاؤها.

6. األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين. 
7. إذا كان مديــر الصنــدوق ينــوي االســتثمار فــي الصنــدوق ، فيلــزم تقديــم بيــان 

يفيــد ذلــك.
8. التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد.

9. إجراءات تقديم تعليمات االشتراك في الوحدات أو استردادها؛
10. أي حــد أدنــى لقيمــة أو عــدد الوحــدات التــي يجــب علــى حامــل الوحــدات تملكهــا 

أو الســعي إلــى بيعهــا أو اســتردادها.
ــتراك أو  ــات االش ــض طلب ــل أو رف ــي تأجي ــدوق ف ــر الصن ــتحقاق لمدي 11. أي اس

ــترداد.  االس

سياسة التوزيع:
1. بيان يتعلق بسياسة توزيع الدخل واألرباح. 

2. التاريخ التقريبي للتوزيع، حيثما ينطبق ذلك. 
3. بيان حول كيفية دفع التوزيعات. 

تقديم التقارير إلى حملة الوحدات:
1. معلومــات المحاســبة ورفــع التقاريــر ذات الصلــة، بمــا في ذلــك الفترة المحاســبية 

ونهايــة الســنة الماليــة للصندوق.
ــر  ــا مدي ــي يعده ــدوق الت ــر الصن ــائل إتاحــة تقاري ــن أماكــن ووس ــات ع 2. معلوم

ــدوق. الصن
3. معلومات عن وسائل إرسال القوائم المالية السنوية إلى حملة الوحدات.
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سجل حملة الوحدات:
ث لمالكي الوحدات.  بيان بشأن إمساك سجل محّدَ

حقوق حملة الوحدات:
قائمة بحقوق حملة الوحدات، بما في ذلك حقوق التصويت.

التغييرات في الشروط واألحكام:
1. األحــكام المنظمــة لتغييــر شــروط وأحــكام الصنــدوق، بمــا فــي ذلــك أي موافقــات 

و/أو إشــعارات مطلوبــة بموجــب تلــك القواعد.
2. اإلجراءات التي سيتم اتباعها لإلشعار بأية تغييرات في الشروط واألحكام.

إنهاء الصندوق:
أيــة أحــداث يترتــب علــى وقوعهــا إنهــاء الصنــدوق ، حيثمــا ينطبــق ذلــك. وأيــة 
أحــكام خاصــة بعمليــات وإجــراءات إنهائــه، بمــا فــي ذلــك أي موافقــات و/أو إشــعارات 

مطلوبــة بموجــب هــذه القواعــد.

مدير الصندوق:
1. اسم مدير الصندوق.

2. مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته.
3. االحكام والحاالت المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله.

الحافظ األمين:
1. اسم الحافظ األمين.

2. مهام الحافظ األمين وواجباته ومسؤولياته.
3. احكام وحاالت المنظمة لعزل الحافظ األمين أو استبداله. 

المحاسب القانوني:
1. اسم المحاسب القانوني للصندوق.

2. مهام المحاسب القانوني وواجباته ومسؤولياته.
3.احكام وحاالت عزل أو استبدال المحاسب القانوني للصندوق.
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الفصل:
1. إقــرار بــأن أصــول الصنــدوق محفوظــة بواســطة الحافــظ أألميــن لصالــح صندوق 

االستثمار.
ــول  ــن وأص ــظ األمي ــول الحاف ــن أص ــة ع ــدوق مفصول ــول الصن ــأن أص ــان ب 2. بي

ــن. ــالء اآلخري العم
3. بيــان بــأن أصــول الصنــدوق مملوكــة بشــكل جماعــي لحملــة الوحــدات. ويجــب أال 
يكــون لمديــر الصنــدوق أو الحافــظ األميــن أي مصلحــة أو مطالبــات فيمــا يتعلــق 
بتلــك األصــول، باســتثناء حالــة مــا إذا كان مديــر الصنــدوق أو الحافــظ األميــن 
ــد  ــك القواع ــا بموجــب تل ــات المســموح به ــتثناء المطالب ــال للوحــدات وباس حام

والتــي تــم اإلفصــاح عنهــا بموجــب بيــان وارد فــي هــذه الشــروط واألحــكام.
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تصميم وتنفيذ مطبعة األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
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