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 األو  املادة

يد   تم

ام املرسوم بالقانون رقم   ذا الصندوق بموجب أح شاء  شاء صناديق    1990لسنة    31تم إ شأن تنظيم تداول األوراق املالية و

رقم   التنفيذية  والئحته  ثمار  ت    1992لسنة    113االس و ال نك  و والصناعة  التجارة  وزارة  وموافقة  ا،  عل الالحقة  والتعديالت 

صية  املركزي، ومن قبل شركة املرك  و ش.م.ك.ع، للصندوق  ةز املا ال ا الصندوق من    اعتبار س وذمة مالية مستقلة يك

خيص رقم يئة أسواق املال ب الت  يل الصندوق  يئة، حيث تم  ال الت  خ قيده   خضع  LCIS/2015/0010 تار و

ام القانون رقم   النظام ألح ذا  يئ  2010لسنة    7الصندوق و شاء  شاط األوراق املالية والئحته  شأن إ املال وتنظيم  ة أسواق 

يئة ا ال عديالت تصدر عليمات أو  عاميم أو قرارات أو  ما، وأية  عديال    .التنفيذية و

امه ذا النظام ومتمما" ومكمال ألح يد جزًء ال يتجزأ من  ذا التم عت    . و

ذا النظام األ و  ونية من  ة مطبوعة أو الك اك  جب توف  ص لديه رغبة  االكتتاب/االش ك أو أي  ل مش سا ل

ي   و اك الور أو االلك ك ع طلب االكتتاب/االش عد توقيع املش   -عد االطالع ع النظام األسا للصندوق    -الصندوق، و

ذا النظام.   بمثابة موافقة ع 

    
 الثانية  املادة

فات   عر

لمات   ون لل نة ع خالف ذلك بحيث تنصرف صيغة املذكر للمؤنث  ي ا أدناه ما لم تدل القر صصة ل ي ا والعبارات التالية املعا

مع والعكس بالعكس بحسب سي   ق النص:ا واملفرد للمث وا

،   الدين:  أدوات ل ذات عائد ثابت أو متغ وك القابلة وغ القابلة للتحو السندات والص لة األجل  ثمار متوسطة وطو أدوات اس

يئة.  ا ال زانة أو أي أدوات دين أخرى توافق عل زانة وأذونات ا   وسندات ا

ا من األموال اململوكة ل الصندوق:  أصول    لصندوق.جميع األموال النقدية أو غ النقدية وغ

ن فظ:   أم ثمار    ا ونة ألنظمة االس م بما  ذلك تلك امل يئة ملزاولة حفظ أموال العمالء وأصول ص اعتباري مرخص له من ال

ام القانون والالئحة.   ألح
ً
ما وفقا   ا

داد التعامل:  أيام ما أو اس ثمار ا اك  وحدات نظام االس ا االش   ا. األيام ال يمكن ف

م:  أيام ما ( التقو ثمار ا ساب صا قيمة أصول نظام االس ا اح   ).NAV األيام ال يتم ف

ك: املش ب/  به    املكت سمح  ما  حسب  الصندوق  وحدات  اك   اكتتاب/اش بطلب  التقدم  ا  ل مسموح  ص  ة/ ج أية  ع 

  النظام.

ثمار و واحد (ع القيمة اإلسمية لوحدة  القيمة اإلسمية للوحدة: . 1االس و   ) دينار 

اك: ن،    قيمة االكتتـــاب/ االش ك ن/ املش ب ا من قبل املكت ك  ب/ املش و املبلغ النقدي اإلجما املدفوع نظ الوحدات املكت

اك.    دون رسوم االكتتاب/ االش
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ــد:  ة  العائــ اية الف ة مالية وصا قيمة أصول الصندوق للوحدة   اية ف ن صا قيمة أصول الصندوق للوحدة   و الفرق ب

ا.    املالية السابقة ل

معية:  ام املادة ا ونة بموجب أح   ) من النظام. 14( رقم ع جمعية حملة الوحدات امل

ت لألوراق املالية.  :بورصة و   بورصة ال

ل: ل    حافظ ال ام املرتبطة  الة املقاصة يقوم بامل ن حفظ أو و شاط أم يئة بمزاولة  ص اعتباري مرخص له من ال

 . ما ثمار ا   حملة وحدات نظام االس

ك:  ب/املش ص الطبي أو االعتباري الذي يملك وحدات   حامل الوحدة/املكت ة/ال ذا   ا سمح به  الصندوق حسب ما 

  النظام.

/الصندوق: ثمار جما   صندوق املركز اإلسالمي.  نظام اس

س اإلدارة   تنفيذي:  رئ لس  تبعيته  ون  وت م  غ من  أو  لس  ا أعضاء  ن  ب من  الشركة  إدارة  مجلس  عينه  الذي  ص  ال

ش باأل املتعلقة  التنفيذية  األعمال  افة  إدارة  به  يناط  والصالحيات مباشرة،  للمسؤوليات   
ً
وفقا وذلك  للشركة،  األساسية  طة 

دودة. شمل كذلك املدير العام للشركة ذات املسؤولية ا   املمنوحة له. و

ص الطبي أو االعتباري.  :ص    ال

شطة األوراق امل  ص مرخص له:  شاط أو أك من أ يئة ملمارسة  الية  ص طبي أو اعتباري حاصل ع ترخيص من ال

ورة بالالئحة.    املذ

ر: ْ دة الرسمية. ش ر شر  ا ما مع ال ثمار ا ل أنظمة االس ل التجاري أو    القيد  ال

يوم   صا املستحقة   الصندوق  امات  ال ا  م  
ً
مخصوما م  التقو يوم  الصندوق   أصول  اجما  عن  عبارة  الوحدة:   قيمة 

م.  م، مقسمة ع عدد الوحدات القائمة  يوم التقو   التقو

باس  :مفتوح  صندوق  ينخفض  أو  جديدة  ة  ثمار اس وحدات  بإصدار  ماله  رأس  د  يز متغ  رأسمال  ذو  صندوق  عض  و  داد 

 . ددة  نظامه األسا ة ا   وحداته خالل الف

ام بالواجب  أداء عمله.  عناية افية واالل ة ال ص الذي يتمتع با ا ال ص: عناية يبذل ر ص ا   ال

عديالته.  2010لسنة  7القانون رقم   :قانون  شاط األوراق املالية و يئة أسواق املال وتنظيم  شاء    شأن إ

ا    :الصندوق   ألصول   الصافية  القيمة  إل
ً
ام النظام األسا للصندوق، مضافا ثمارات الصندوق مقومة طبقا ألح  قيمة اس

نقدية وأرصدة مدينة أخرى مطر  املوجودات األخرى من  األخذ بنود  خ (دون  التار الغ  ذات  تجاه  الصندوق  امات  ال ا  م  
ً
وحا

ي الصندوق  حة ع مش عات النقدية املق   إن وجدت).  – باالعتبار التوز

ن:  كبار  شطة األوراق املالية    التنفيذي مة واألساسية املرتبطة بأ قومون باألعمال امل شغلون وظائف تنفيذية و اص الذين  األ

ص املرخص له.ال  ا ال   يمارس

عديالته.  2010لسنة  7الالئحة التنفيذية للقانون رقم   :الئحة شاط األوراق املالية و يئة أسواق املال وتنظيم  شاء    شأن ا

ش.م.ك.   الصندوق:  مدير  و  ال املا  املركز  نظام ع.  شركة  مدير  شاط  بمزاولة  يئة  ال من  له  مرخص  ص  و  ("املركز") 

دارة الصناديق.اس س و تو تأس   ثمار جما و

اقب ثمار:  مر .  اإلس ما ثمار ا شاط املراقبة واإلشراف ع أنظمة االس   ص اعتباري مرخص له بمزاولة 
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اقب سابات  مر ار  ا ايد   :ا ا الف  الذي يبدي الرأي  سابات  ل مراق ا يئة   ال ل لدى  ص الطبي امل ال

اسبة الدولية املعتمدة لدى    املالية ألنظمة واملستقل حول مدى عدالة ووضوح القوائم    ملعاي ا
ً
ما املعدة وفقا ثمار ا االس

يئة.    ال

:    التدقيق   مسؤول ص الذي يقوم بمالشر ص مرخص له للتأكد من  ال ة واملالية لدى  ام الرقابة ع املعامالت التجار

يئة ذات الصلة ا للمعاي الشرعية وقرارات ال   .مدى مطابق

ا.  شرعية:  معاي  يئة أو املعتمدة م عة اإلسالمية الصادرة عن ال ام الشر  ألح
ً
ة وفقا   معاي املعامالت املالية والتجار

ر  معلومة م    ة:جو املل صدر أو 
ُ
امل املدرج أو  أو الصندوق  الشركة املدرجة  شاطه أو  -حسب األحوال    -أي معلومة لدى  تتعلق ب

ا تأث ع أصوله أو خصومه أو وضعه املا أو   ن ول ور واملتعامل م ا متاحة ل ون معرف صه أو بمركزه املا أو إداراته وال ت

م ن  ع املسار العام ألعماله و م تداول الورقة املالية املدرجة أو  جذب أو عزوف املتعامل غ  سعر أو  كن أن تؤدي إ 

اماته. صدر ع الوفاء بال
ُ
سبة للورقة املالية أو يمكن أن تؤثر  قدرة امل   بال

:  مكتب ار ة واملالية  مؤسسة مستقلة (رخصة فردية أو شركة)، تختص بالرقابة ع جمي  التدقيق الشر ا ع املعامالت التجار

يئة ذات الصلة. ا للمعاي الشرعية وقرارات ال ما للتأكد من مدى مطابق ثمار ا ص املرخص له أو نظام االس   لل

ثمار جما (ضابط عمليات): شاط مدير نظام اس ثمار    ممثل  از القائم ع إدارة أنظمة االس عمل لدى ا املوظف الذي 

ما ة عمليات الشراء   ا سو يل و ا  حدود العمليات املساندة، كتنفيذ و نفذ تلقى األوامر و ص املرخص له و لدى ال

ده بجميع املعلومات الالزمة عن   ثمار وتزو سيق مع مراقب االس اس لقيد تلك التعامالت، كما يقوم بالت والبيع وفق النظام ا

ص  م ا ال تمكنه من تقو باتخاذ النظام  ة  تقدير صالحية  له أي  ون  أن ي امه بكفاءة وفاعلية، دون  م الوحدات وأداء  أو  ص 

 . ما ثمار ا شأن إدارة أنظمة االس ة  ثمار   القرارات االس

واملتطلبات   اإلكتتاب:  شرة للشروط   
ً
وفقا البيانات  من  ا  وغ ا  ومصدر املالية  الورقة  عن  ومعلومات  بيانات  يتضمن  ند  مس

يئة.الصاد   رة عن ال

: عديالت تطرأ عليه.  النظام األسا   ذا النظام وأي 

يئة   يئة أسواق املال.  :ال

ة:   يئة ن أو أك من موظفي مدير الصندوق ممن تتوافر    ادار ا من موظفًي اثن شكيل يئة ال تتو إدارة الصندوق وال يتم  ال

س التنفيذي لدى مدير   ن أو الرئ م من كبار التنفيذي ون أحد ثمار جما ع أن ي شاط مدير نظام اس م شروط ممث  ف

  الصندوق.

أو  يئة مستقل  يئة رقابة شرعية: العامة  معية  م ا عي ثالثة  ا عن  ال يقل عدد أعضا املعامالت  ن  فقه  املتخصص ة من 

نة بالالئحة. ام املب عة اإلسالمية، لتقوم بامل ام الشر شطة األوراق املالية وفق أح ص املرخص له بمزاولة أ اء لل   اجتماع الشر

ثمار  ورقة مالية غ قابلة لل  :وحدات ا مباشرة  وحدة االس ما وتخول حامل ثمار ا تجزئة تمثل حصة  أصول نظام االس

م تجاه نظام   يمثل
ً
 واحدا

ً
صا م  م أن يختاروا من بي ن عل ع و الوحدة الواحدة  عدد مال ذا  ا. و الناشئة ع قوق  امل ا

 . ما ثمار ا   االس

:   وحدة  نة التدقتدقيق شر داخ عة ل ة تا ة واملالية للشركة للتأكد من  وحدة إدار يق وتختص بالرقابة ع املعامالت التجار

يئة ذات الصلة.  ا للقرارات واملعاي الشرعية وقرارات ال   مدى مطابق
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ي  - أي صك   مالية: ورقة له القانو ان ش  
ً
يئة مثل:  -أيا خيص من ال لية قابلة للتداول ب ت حصة  عملية تمو  يث

م الصاد ا  رأس مال شركة. أ. األس ح إصدار  رة أو املق

ا بواسطة شركة. تم إصدار  ب. أي أداة ت أو تقر مديونية تم أو س

م  ل إ أس وك واألدوات األخرى القابلة للتحو  رأسمال شركة.  ج. القروض والسندات والص

يئات  تلفة د. جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن ال ومية ا يئات واملؤسسات العامة.  ا  أو ال

 ه. أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من األوراق املالية. 

 . ثمار جما  و. الوحدات  نظام اس

م األس قيمة   
ً
تحديدا ة  سعر مراجع  أو  أصول  من  ا  قيم شتق  ال  املالية  األدوات  وأسعار    ز.  والعمالت  والسلع  والسندات 

ا الفائدة ا وتداول يع ا و مكن شراؤ م أو أية أصول مالية أخرى.  ، و قة مماثلة لألس ة    بطر  مالية األوراق التجار
ً
عد أوراقا وال 

البنوك  ا  تتداول ال  واألدوات  النقدية  واالت  ندية وا املس االعتمادات  وكذلك  ألمر،  والسندات  والكمبياالت  ات  الشي مثل 

والص الت ا و  فيما بي
ً
نحصرا تبة  صناديق التقاعد للمنتفع قوق امل ن وا   . أم

الة املقاصة:  دمات األخرى    و ة تداوالت األوراق املالية وعملية اإليداع املركزي لألوراق املالية، وا سو ة ال تقوم بالتقاص و ا

  املتعلقة بذلك.

ل  :(البيع)   كتتاب ال ا  وكيل   مالية 
ً
أوراقا يع  ي أو  عرض  ص الذي  أوراق مالية من  ال ع  ا أو حليفه، أو يحصل  صا مصدر

ق أو إدارة عملية اصدار األوراق املالية.  سو غرض إعادة    املصدر أو حليفه 

يئة. عمل: يوم   يوم عمل رس لل

  
 

 الثالثة  املادة

  الصندوق  اسم

  صندوق املركز اإلسالمي. 
 

عة  املادة ا  الر

  الصندوق  نوع

ثمار  األوراق املالية.صندوق     اإلس
 

امسة  املادة  ا

يئة وعنوانه ونبذه عنه  الصندوق   مدير  اسم ص مرخص له من ال يان يفيد بأن مدير الصندوق    و

و ش.م.ك.ع. ("املركز")، و شركة املركز املا ال خيص رقم    مدير الصندوق  يئة ب ا من قبل ال    ، AP/2014/0012واملرخص ل

خ   ا بتار س ية تم تأس و ام قانون رقم    1974و شركة   ألح
ً
ت طبقا و شأن تنظيم تداول األوراق املالية    1990لسنة    31بدولة ال

التنفيذية رقم   ثمار والئحته  شاء صناديق االس التجارة والصناعة  والتعديالت الالحقة عل  1992لسنة    113و ا، وموافقة وزارة 

ا  مال رأس  بلغ  و املركزي  ت  و ال نك  وثالثة د.مليون    50,484,183/-  و ومائة   
ً
ألفا وثمانون  عة  وأر عمائة  وأر مليون  (خمسون  ك. 



Page 7 of 34           CMA: FEBRUARY 22, 2023 
.. 
 
 

،( و ت برقم (  وثمانون دينار  و ل تجاري بدولة ال ا  دو 21330وتملك الشركة  شاط ت  ) وتقوم الشركة بمباشرة  و لة ال

: الشرق، قطعة  سال)، الدور 1ع العنوان التا ة (برج يونيف ابر، مب شركة املصا العقار   . 3، شارع أحمد ا

 

 السادسة  املادة

ل    الصندوق  ش

  صندوق مفتوح. 

 

عة املادة  السا

يف     الصندوق   تص

اض   ثمار واالق خضع لضوابط االس اك فيه من قبل العمالء ذا الصندوق عام و تم االكتتاب/االش ا  الالئحة و املنصوص عل

ق االكتتاب العام   عن طر

 

 الثامنة  املادة

دفة  الفئة   الطرح  من  املس

ذا اإلكتتاب  دفة من  ن  امل  الفئة املس ي و ال ن وغ  ي و ال ن  م   -واطن سيا انت ج ات    - أيا  ية واملؤسسات والشر و ال

ن  ي و جب ع غ ال ت، و و ة املستقلة داخل وخارج دولة ال صية االعتبار يئات ذات ال ا من ال ية وغ ليجية واألجن وا

ن   م والقوان عل املنطبق  األجن  القانون  ضوء  بالصندوق   م  م قانونية مسا من  التحقق  الصندوق  اك   االش ن   الراغب

ثما  ت، وال يتحمل مدير الصندوق أية مسؤولية قانونية  حال عدم مراعاة األجانب ألية قيود املنظمة الس و ر األجانب  دولة ال

اك بالصندوق. شأن االكتتاب/االش م   قانونية مفروضة عل

  

 التاسعة  املادة

  الصندوق  طبيعة

عة اإلسالمية ام الشر   . ذا الصندوق متوافق مع أح

 

 العاشرة  املادة

  الصندوق  مدة

) سنة  عشر  خمسة  الصندوق  خ 15مدة  تار من   
ً
إعتبارا تبدأ  سنوات  سه  شر   )  تأس ع  الرسمية   املوافقة  دة  ر قابلة    با و 

يئة. صول ع موافقة ال عد ا   للتجديد ملدة أو مدد أخرى مماثلة بناء ع طلب مدير الصندوق و

خ   ا عشرة أيام عمل من تار وع مدير الصندوق  حال املوافقة ع التمديد أن يخطر حملة الوحدات بذلك خالل مدة أقصا

يئة.    موافقة ال
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ادية املادة  عشر ا

  الصندوق  عملة

. عملة الصندوق    و   الدينار ال

 

 عشر   الثانية املادة

  دفعه وآلية  الصندوق  مال  رأس 

متـغيـر   الصـنـدوق  مـال  اوح  رأس  مبـلـغ  وت بيـن  ومبلـغ   2,000,000حدوده  أدنـى  كحـد   ( و دينار  مليون  اثنان  (فقط  د.ك 

ة القيمة وتقتصر    فقط مائة(د.ك.    100,000,000 ساو قسم رأس مال الصندوق إ وحدات م . و ) كحد أق و مليون دينار 

أو   االكتتاب  عند   
َ
نقدا الوحدات  قيمة  سديد  تم  و املال،  رأس  م   مشارك قيمة  ع  الصندوق  الوحدات   حملة  مسؤولية 

ى ا د األد ا وال يجوز أن يقل رأس مال الصندوق عن ا اك ف ذه املادة. وع مدير الصندوق  االش  حالة    -ملنصوص عليه  

ى   د األد يئة اتخاذ   -انخفاض رأس مال الصندوق عن ا خ انخفاض رأس املال، ولل يئة خالل خمسة أيام عمل من تار أن يخطر ال

 
ً
ل حالة  -ما تراه مناسبا ة حملة الوحدات.  -     بما يحقق مص

  

 عشر  الثالثة املادة

ثمار  وحدات   عدد  ل  االسمية والقيمة  االس ا  ل   م

الصندوق من   اوح عدد وحدات  (فقط    2,000,000ي مليون  وحدة  إ  اثنان  ى  مائة   100,000,000وحدة) كحد أد   وحدة (فقط 

، وتبلغ القيمة اإلسمية للوحدة  س.    1مليون وحدة) كحد أق و واحد) عند التأس   د.ك (فقط دينار 

  

عة املادة ا  عشر   الر

داف ة  الصندوق  أ ثمار   االس

ات املدرجة  م الشر ت وذلك  أس و ثمار األموال  دولة ال ن من خالل اس ثمر يدة للمس دف الصندوق ا تحقيق العوائد ا

ثمار    عة اإلسالمية، باإلضافة إ االس ام الشر ون متوافقة   غ مدرجة أوراق مالية البورصة، واملتوافقة مع أح طة أن ت شر

عة ا ام الشر ثمار  مع أح ا أغراض   فيما إلسالمية. كما يجوز للصندوق االس تب عل ع لدى املصارف االسالمية وال ال ي يقابل الودا

ا،   ت أو بضمان و ومة دولة ال وك الصادرة عن ح لية، واإلصدارات األولية، والص لية،  و تمو وحدات صناديق أسواق النقد ا

ثمارات الصندوق متوافقة مع   ون جميع اس  ملا يراه مدير الصندوق؛ ع أن ت
ً
ام  وفقا عة اإلسالمية وأن ال تتعارض مع  أح الشر

ام القانون رقم  ما. 2010لسنة  7أح  والئحته التنفيذية والقرارات والتعليمات والتعديالت الالحقة عل

  

 

  

  

  



Page 9 of 34           CMA: FEBRUARY 22, 2023 
.. 
 
 

امسة املادة  عشر   ا

ثمار  ضوابط   االس

د عن  .1 سبة تز  . % من جميع أنواع األوراق املالية ملصدر واحد10ال يجوز للصندوق تملك 

ته  1دون اإلخالل بالبند ( .2 س ثمر ما  س وك    %15) أعاله، يجوز للصندوق أن  كحد أق من صا قيمة أصوله  أي ص

ت أو  صادرة عن  و ومة دولة ال اح ثمار،   بضمان ما ال يخالف النظام االسا للصندوق وقت االس  .و

ته   .3 س ثمر الصندوق ما  س ثمار أخرى غ مدرجة    %25جواز أن  كحد أق من صا قيمة أصوله  صناديق اس

ي: ام باآل ة رقابية أخرى ع أن يتم االل يئة أو خاضعة   مرخصة من ال

 .أال يتم إدارة أي من تلك الصناديق من قبل نفس مدير الصندوق   .أ

ته أ  .ب س ثمار بصندوق واحد ما    . ة أصولهكحد أق من صا قيم  %15ال يتجاوز االس

ته   .ج س اصة ما  ثمار  الصناديق ا   كحد أق من صا قيمة أصوله. %10أال يتجاوز االس

ته    .د س ثمار  صناديق مداره من مدير واحد ما    من صا قيمة أصول الصندوق. %15أال يتجاوز االس

ثمارات الصندوق  األوراق املالية املدرجة املتمثلة   .4 م أو أدوات الدين أو الصناديق املدرجة الصادرة  عدم تجاوز اس باألس

ته س ي: %15 عن مصدر واحد ما  ناء اآل   من صا قيمة أصول الصندوق باست

املالية املدرجة    .أ ال  ضمن  تدخل  الاألوراق    أال   ع  ،النظام  ذا  من  عشر  السادسة  املادة    عليه   املنصوص  ا

ال  ذلك    مالية  ورقة  أي  تتجاوز  ال،   لذلك  السوقية  القيمة  إجما  إ  املالية  للورقة  السوقية القيمة سبة  ا   ا

 
ً
ا     ملعاي  وفقا عل املنصوص  ثمار  مجال االس الصندوق    عشر  السادسة  املادةتحديد  مدير  يحتفظ  أن  وع   ،

سبة القيمة   ع سنوي ب ل ر ش يئة  تم إخطار ال ، و ستو تلك املعاي ل عن جميع األوراق املالية املدرجة ال 

ل ورقة مالية  ال لذلك السوقية  القيمة إجما  إالسوقية ل ة تلك اية من  عمل يوم عشر خمسة خالل ا   .الف

ثمار أك من ال يجوز للصن. 5 ات غ مدرجة.   %10دوق اس م شر   من صا قيمة أصوله  أس

ا أحد األمور التالية:  .6 ستدع ان ذلك لضرورة  ا إال إذا  عادل  يجب أال يحتفظ مدير الصندوق بأموال نقدية أو ما 

داد الوحدات.1  . تلبية طلبات اس

داف الصندوق  2 داف. . حسن إدارة الصندوق وفقا أل ة واألغراض املكملة لتلك األ ثمار  االس

ة الصندوق وحملة   ص بما يحقق مص ر ص ا م  ذلك ببذل عناية ال ل ذه املادة خالل    الوحدات. والو سري حكم 

ي للصندوق.  ا خيص ال   السنة األو من صدور ال

 

 عشر   السادسة املادة

ثمار  مجال يوغرا للصندوق   املتبع  املؤشر   أو  القطاع أو   الصندوق  اس   والنطاق ا

ثمار  مجال  م مدير الصندوق باالس عة اإلسالمية، وال    يل ام الشر ت واملتوافقة مع أح و ات املدرجة  بورصة ال م الشر أس

ا من قبل   ار للصندوق.مكتب التدقيق يتم اعتماد  الشر ا

يوغرا ية  النطاق ا و و األسواق ال   للصندوق 
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عة املادة  عشر  السا

اض  وحدود  صالحيات     االق

امات عند التعاقد بأك من  التمول ال يجوز للصندوق   ا ال تب عل %) من صا قيمة  10(عشرة باملائة    أو الدخول  عمليات ي

  . أصول الصندوق 

 

 عشر   الثامنة املادة

ثمار  مخاطر    االس

اطر التالية:    ذا الصندوق ا ا ثمار     يخضع اإلس

اح.  .1 التا ال يضمن مدير الصندوق تحقيق األر   قيمة الوحدات معرضة لالرتفاع واالنخفاض و

ذا التذبذب.   .2 ناك تأث مباشر ل التا  ذا النوع معرض لتذبذب أسعار العوائد و ثمار    االس

ثمار بالصندو  .3 تب ع اإلس اطر السياسية والسيادية  ق مخاطر التقلبات  أسواق املالقد ي التا    باإلضافة إ ا و

ثمرة.  ملة الوحدات استعادة أصل املبالغ املس  قد تتعرض قيمة الوحدات لالنخفاض فال يمكن 

ي: ن االعتبار اآل ثمر االخذ  ع جب ع املس   و

سارة األموال عند اال 1 تملة  اطر ا ثمار  الصندوق. . ا  س

ل آخر2 ش س بمثابة ايداع اموال لدى بنك يقوم بالضمان أو البيع أو مرتبط بالصندوق  ثمار  الصندوق ل  .. ان االس

ــده  م مدير الصندوق ببذل أق ج ل ملة الوحدات و دف إ تحقيق عوائد جيدة  ة متوازنة  ثمار بع الصندوق سياسة اس ي

يجة إلدارته  إلدارة   ملة الوحدات ن اح أو عوائد  نة إال أنه ال يضمن أية أر ثمارات الصندوق ع نحو يتفق مع مقتضيات امل اس

  . ألموال الصندوق 

  

 عشر  التاسعة  املادة

ا  للصندوق  املالية   السنة بداية اي   و

ت    ل عام وت ث من ذلك السنة املالية األو   31تبدأ السنة املالية للصندوق  أول يناير من  س سم من العام ذاته، و د

ت   دة الرسمية وت ر س الصندوق  ا شر املوافقة ع تأس خ  سم من  31للصندوق حيث تبدأ من تار  ذات السنة. د

  

 

 العشرون  املادة

قة اك   االكتتاب طر داد  واالش ا  ونقل الصندوق  وحدات   واالس   ملكي

ام القانون رقم   داد  وحدات الصندوق ألح اك واالس يئة أسواق    2010لسنة    7تخضع عمليات االكتتاب واالش شاء  شأن ا

شرة االكتتا ما و عديال التنفيذية و املالية والئحته  شاط األوراق  ام املال وتنظيم  األح ، وع األخص  األسا النظام  ذا  ب و

  التالية: 

ق : طر
ً
  االكتتاب  ة أوال
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ذب طلبات شراء لتلك الوحدات   .1  لوحدات الصندوق أو محاولة 
ً
جا  أو ترو

ً
ال يمثل النظام األسا للصندوق عرضا

ذه الوحدات غ مسموح به بموجب   ج  ا عرض أو ترو ون ف ج  الدول ال ي ا ال تمثل أي عرض أو ترو القانون كما أ

ون تقديم   ص ي ج، أو إ أي  و ا بذلك العرض أو ال سمح بموج ان أو  ظل أية ظروف ال  ص  أي م ألي 

القانونية   املتطلبات  مراعاة  للصندوق  األسا  النظام  ع  ع من يحصل  جب  و غ مشروع.  له  ج  و ال أو  العرض 

ة واال القانونية املفروضة  السار القيود  ا، وال يتحمل مدير الصندوق أي مسؤولية قانونية  حال عدم مراعاة  ام  ل

اك   الصندوق.  شأن االش

ونية) واملتضمن   .2 ة ورقية أو إلك اك املعد لذلك ( اك  الصندوق بموجب طلب االكتتاب/ االش يتم االكتتاب/ االش

و  املال  ورأس  الصندوق  وعنوانه  اسم  ك  املش ب/  املكت واسم  ثمار  االس ومراقب  فظ  ا ن  وأم الصندوق  مدير  اسم 

ك.  ب/ املش اك به، موقعا من املكت ته وعدد الوحدات واملبلغ املراد االكتتاب/االش س  وج

ونية أو ورقية) .3 إلك ة  سليم الطلب (ب تم  ك  و ب/ املش أ  موقعا من قبل املكت ي من وكالء  إ مدير الصندوق أو 

ونية أو ورقية   ة إلك  ملا ي (
ً
ك وفقا ب/ املش ة املكت و ندات الرسمية ال تحدد   به املس

ً
االكتتاب (البيع) مرفقا

الة):    بحسب ا

 .طة صالحية تلك البطاقة ن شر ن املقيم ي و ن، واألفراد غ ال ي و سبة لألفراد ال  البطاقة املدنية بال

 طة صالحية تلك الوثيقة. وثيقة/ جواز ا ت شر و ن بدولة ال سبة لألفراد غ املقيم  لسفر بال

   سبة للمؤسسات الفردية، إضافة إ البطاقة املدنية لصاحب املؤسسة خيص الصادر من وزارة التجارة والصناعة بال ال

طة صالحية تلك الوثائق.  شر

 عديالته س و ل التجاري وصورة عقد التأس خيص وال ن من وزارة التجارة والصناعة وكذلك نموذج اعتماد    ال الصادر

ندات.  طة صالحية تلك املس ة، شر ات التجار سبة للشر  التوقيع، بال

   تصة بالدولة ات ا لية، والوثائق الصادرة أو املعتمدة، من ا ات األخرى ا سبة لألفراد وا الوثائق الرسمية بال

ا املؤسسات   ت إل ات غ املقيمة. ال ت شآت والشر  وامل

   عن الغ وأنه مخّول  تمثيل من ينوب 
ً
ت صفة املتعامل نيابة ام القضائية ال تث ندات والوثائق واألح األوراق واملس

 عنه.

ا باإلضافة .4 اك  االكتتاب/ االش القيمة املراد  امن مع سداد  اك بال ك طلب االكتتاب/ االش ب/ املش املكت ا    يقدم 

اك .  رسوم االكتتاب/االش ق النظام األسا  الواردة  م

اك بمبالغ نقدية سائلة بالصندوق. .5   يجب ع مدير الصندوق ووكيل االكتتاب (البيع) عدم قبول أي اش

ا  .6 ان نوع ية أيا  اك بالصندوق بحصص عي   ال يجوز االش

يفاء أي من  ذا مع العلم أن وكيل االكتتاب (البيع) و/أو مدير   .7 الصندوق سيمتنعون عن تنفيذ املعاملة  حالة عدم اس

ذه املادة.   الشروط الواردة  

ك بأّي من الشروط املنصوص   .8 ب/ املش ام املكت ال يتحمل مدير الصندوق أّي مسؤولية عن العواقب الناجمة عن عدم ال

ذه املادة.  ا    عل
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  االكتتاب األو 

ث  .1 ظل باب االكتتاب  يتم طرح وحدات االس ام القانون والالئحة التنفيذية، و  ألح
ً
مار  الصندوق  اكتتاب عام، وفقا

ددة بالدعوة لالكتتاب.  طوال املدة ا
ً
 مفتوحا

امن مع سداد  20يقدم طلب االكتتاب املشار إليه  املادة ( .2 ا رسوم االكتتاب  ) أعاله، بال ددة  قيمة االكتتاب مضافا ال ا

ذا النظام ق   .  م

ثمار.   .3 عتد إال بطلب االكتتاب الذي يتضمن أك عدد من وحدات االس بعد طلبات االكتتاب املكررة وال   س

ا أ .4 عاد املبالغ ال دفع ا بطلب االكتتاب، و ذه الطلبات  تل الطلبات الغ مستوفية للشروط املنصوص عل اب 

م خالل خمسة عشر ( ستحق ع تلك املبالغ أية عوائد.  15إل خ إقفال باب االكتتاب، وال   ) يوم عمل من تار

ملدير   .5 يجوز  لالكتتاب  املطروحة  الوحدات  من  ى  األد د  ا غطية  يتم  أن  دون  اء  االن ع  االكتتاب  ة  ف ت  قار إذا 

غطية قيمة املتبقي من الوح ة  الصندوق  يئة، لف عد موافقة ال ة االكتتاب،  ا أو أن يقوم بتمديد ف ب  دات الغ املكت

ادة  غطيته من رأس املال أو ز ّد الذي تّم  يئة تخفيض رأس مال الصندوق إ ا مماثلة. كما يجوز له أن يطلب من ال

انت مطروحة لالكتتا د األق لعدد الوحدات ال   ب. رأس مال الصندوق عن ا

  والتخصيص:  الفرز  إجراءات .6

 جراء عملية التخصيص خالل خمسة عشر (  يقوم  ع األك من  15مدير الصندوق بفرز طلبات االكتتاب و
ً
) يوما

خ اقفال باب االكتتاب  . .تار

   ى د األد ع ا د األق لرأس مال الصندوق، يتم توز إذا زادت طلبات االكتتاب عن عدد الوحدات املطروحة أو ا

د األق  ل ب به، وذلك لغاية ا سبة ما اكت ل ب ن  ب افة املكت ن، ثم يوزع الفائض ع  ب افة املكت الكتتاب ع 

يحة.  ع إ أقرب وحدة  جري التوز   لرأس مال الصندوق. و

 ) ب املبالغ الزائدة عن قيمة ما تم تخصيصه له من الوحدات خالل خمسة عشر خ  ) يوم عمل 15ترد إ املكت من تار

ستحق ع تلك املبالغ أية عوائد. اء إجراءات التخصيص، وال   ان

عد استكمال    مصر  تودع مبالغ االكتتاب  حساب  .7 فظ  ن ا ذه األموال إ أم سلم  خاص يفتح باسم الصندوق، و

شاء الصندوق.   إجراءات إ

  

 
ً
قة  ثانيا اك: طر   االش

ة االكتتا ر من انقضاء ف م كما يحق عد ثالثة أش داد وحدا ملة الوحدات اس جراءات الفرز والتخصيص، يحق  ب األو و

اص   للنموذج ا
ً
 بذلك إ مدير الصندوق أو وكيل االكتتاب (البيع)، وفقا

ً
م طلبا اك  الصندوق من خالل تقديم ن االش آلخر

: ،املعد لذلك   وذلك كما ي

اك املشار إليه  املادة (  .1  ك طلب االش امن مع سداد  20يقدم املش الة)، بال ونية بحسب ا ة ورقية أو إلك ) أعاله، (ب

ا اك  اك للوحدات املراد االش ا رسوم االش اك مضافا ال ى املنصوص عليه  النظام.  قيمة االش د األد  . وذلك مع مراعاة ا
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ب/2 ستلم املكت اك معتمدة من مدير الصندوق أو أي من وكالء   .  ونية من طلب االكتتاب/ االش ة ورقية أو إلك ك  املش

ك   ب/ اش اك وعدد الوحدات ال اكت خ االكتتاب/ االش ته وتار س ك وعنوانه وج ب/ املش االكتتاب (البيع) يتضمن اسم املكت

ا.  ا وقيم   ف

  

 
ً
قة  ثالثا داد: طر   االس

،  أي من  .1 داد ح يوم التعامل التا نيجوز ملدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب اس ن التاليت الت  : ا

عامل   .1 ا  أي يوم  ملة الوحدات واملطلوب تلبي داد  سبة جميع طلبات االس % أو أك من  10إذا بلغ اجما 

شرط أن   داد ال تقل عن  صا قيمة أصول الصندوق وذلك  الة بتلبية طلبات االس ذه ا م املدير   يل

سبة  10 ال أساس  ع  باالعتبار  داد  االس طلبات  جميع  تؤخذ  أن  وع  الصندوق،  أصول  قيمة  صا  من   %

سبة  داد ال زادت عن  سبة من طلبات االس تم تأجيل ال % من صا قيمة أصول الصندوق  10والتناسب، و

 .التا عاملح يوم 

ا التعامل  األوراق املالية أو األصول  وقف  إذا تم   .2 التداول  البورصة أو االسواق املالية املنظمة ال يتم ف

ا الصندوق، أو   تداول أوراق مالية تمثل قيمة مؤثرة  أصوله وقف األخرى ال يملك

عمل  .2 ة، ان يقوم  ك  يجوز ملدير الصندوق، وفق سلطته التقدير داد قصري لوحدات مش اك قد    إذاية اس ذا االش ن بان  تب

شاطه،   عة  ب بمنع الصندوق من متا س ية أو  امات ضر ب للصندوق بال س ن واللوائح املطبقة أو  نتج عنه أي مخالفة للقوان

تم إخطار  يئة وس داد.ال ذا االس   عند تنفيذ مثل 

ا عدم    .3 ن ل يئة، إذا تب :لل ام القانون أو الالئحة أن تتخذ أي مما ي ام مدير أو أي من مقدمي خدمات الصندوق بأح   ال

اك 1 داد أو االش ة مؤقتة عن عملية االس ا ملدير النظام بالتوقف لف عليما ما  –. أن تصدر   وحدات الصندوق    –أو كال

دد بتلك التعليمات. خ ا   التار

ة املوقوفة أو أن  . أن تقوم بإيقاف ا2 ام ا ن بم ل اص امل م أو األ اص املرخص ل ليف أحد األ مة وت ة غ املل

ذا الشأن.  يئة  ي من قبل ال ا ن اتخاذ القرار ال  ع أصول الصندوق 
ً
 وأمينا

ً
ون حارسا   ي

  

قة نقل امللكية:  : طر
ً
عا  را

يقدم طلب  ع  الصندوق  وحدة  حامل  ملكية  نقل  قواعد    يتم  تقرره  ملا   
ً
وفقا ل  ال افظ  الشأن  ذوي  أو  الوحدة  حامل  من 

ذا النظام األسا للصندوق. ام قواعد تداول األوراق املالية غ املدرجة  البورصة و   البورصة أو أح
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ادية املادة  والعشرون  ا

د  ى ا د   األد اك األق وا داد لالش   الصندوق    الوحدات وحملة   الصندوق  مدير  قبل من واالس

ا    100,000يجب أال تقل مشاركة مدير الصندوق  وحدات الصندوق عن مبلغ   .1 عادل ) أو ما  و د.ك (مائة ألف دينار 

د   ا ل عض الوحدات اململوكة له  حال تجاوز صا قيم د  س جوز له أن يتصرف أو  ى، و بالعمالت األخرى كحد أد

ى امل ذه املادة. وال األد ا من قبل مدير الصندوق ما    نصوص عليه   ك  ب/املش يجوز أن يتعدى عدد الوحدات املكت

ته ( سعون  املائة من رأس مال الصندوق املصدر.95س   %) خمسة و

مضاعفات وحدة واحدة .2 اك  الصندوق بأقل من مائة وحدة، و كما أنه    ، ال يجوز ألي من حملة الوحدات االكتتاب/اإلش

ثمر واحد عن ( ا من قبل مس ك  ب/املش سعون  املائة من  95ال يجوز أن يتعدى عدد الوحدات املكت %) خمسة و

 رأس مال الصندوق املصدر. 

ال3 أن  يجب   .  ) واحدة  وحدة  عن  ا  داد اس املطلوب  الوحدات  عدد  عدد 1يقّل  انخفضت  إذا  ي  ز ا داد  باالس سمح  ولن   ،(

الصندوق   ى للملكية   د األد إ ما دون ا داد  ك عقب االس ال يجوز ملدير ) وحدة100أي مائة (الوحدات املتبقية للمش ، و

ا ا امل الوحدات ال يملك داد  ك  الصندوق.الصندوق اس ب/ املش   ملكت

 

 والعشرون   الثانية املادة

ات اك الزمنية  الف داد   لالش   واالس

ل دد لتقديم الطلبات من  اية املوعد ا داد   اك واالس ات الزمنية لالش ون الف   .أسبوع  ت

 

 والعشرون   الثالثة املادة

داد  ظروف ساب  وآلية املبكر  االس   رسومه اح

داد املبكر لوحدات الصندوق.    ال يجوز اإلس

 

عة املادة ا  والعشرون   الر

دد  املوعد  اك طلبات لتقديم ا داد اش   الصندوق  وحدات   واس

داد فــي أي وقـــت خــالل   اك واالس ا املدير طلبات االش عي ة ال  الساعة    وتقفل الطلبات  أيام التعامل يتلقى مدير الصندوق أو ا

 من آخر  10
ً
ل اسبوعيــوم صباحا   . عمل من 

 

امسة املادة  والعشرون   ا

ا يمكن ال   التعامل أيام اك طلبات  تقديم ف ا  أو   الصندوق  وحدات    االش داد   اس

داد و   اك واالس ا تلقي طلبات االش س، ح يوممن يوم األحد أيام العمل أيام التعامل  األيام املسموح  م جوز تنفيذ   ا و

النظام   ع  اطالعه  ذلك  بما   ثمر  املس بحقوق  االخالل  دون  ومن  التالية  الوسائل  ع  داد  واالس اك  االش األسا  طلبات 

 للصندوق: 
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ضور إ مقر مدير الصندوق أو وكيل االكتتاب (البيع)1  . إما با

ي أو التطبيق  2 و ي، املوقع االلك و يد اإللك صر ال يل املثال ال ا ا ع س ديثة، م . أو باستخدام إحدى وسائل التواصل ا

اص بمدير الصندوق أو وكيل االكتتاب   ي ا و داد  .  3(البيع). اإللك أو االس اك  يجب ع مدير الصندوق تنفيذ طلبات االش

داد.  اك أو االس م التا لطلب االش   سعر التقو

  

 

 والعشرون   السادسة املادة

م  وآلية معاي  اسبة ومعاي  ضوابط  وفق  الصندوق  أصول  تقو يئة من  املعتمدة  الدولية ا   ال

أيام   ون للصندوق  اي داد اك  وحدات الصندوق أو اس ا االش ساب   ،عامل محددة وال يمكن ف ا اح م يتم ف وأيام تقو

ذه النظام.NAVصا قيمة أصول الصندوق (  نة   ام املب  لألح
ً
  ) وفقا

ال )1 املوعد  عد  ال يتجاوز مدة يوم عمل  ما  التعامل و أيام   آلخر يوم من 
ً
م أصول الصندوق وفقا لتقديم  يجب تقو ي  ا

داد.  اك واالس عمليات االش اصة    الطلبات ا

م جزء كب   )2 انية تقو م  حالة عدم إم م أصول الصندوق خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام عمل من يوم التقو يجوز تقو

ساب صا قيمة أصول الصندوق كما  يوم التقو م واح ام بتقو ذا  من أصول الصندوق ع أن يتم االل دد   م ا

 النظام.

ة   )3 مص ذلك   ان  إذا  مناسبة  ا  يرا ال  ة  للف الصندوق  اك   االش طلبات  قبول  إيقاف  الصندوق  ملدير  يجوز 

 الصندوق وحملة الوحدات. 

ب    )4 س طأ  حساب سعر الوحدة، يجب ع من  يح أو ا ل غ  ش م أصل من أصول الصندوق   حال تقو

طأ. ذلك بخطئه أن  ذا ا جب ع مدير الصندوق أن يرفق مع البيانات املالية املرحلية املراجعة   عّوض املضرور من  و

ة. سع ال تمت خالل تلك الف م وال ل أخطاء التقو ن   يب
ً
را ة املدققة تقر  أو البيانات املالية السنو

داد الوحدات عند   )5 اك أو اس عد عملية  يجب أن تنعكس عملية اش إجراء أول حساب لصا قيمة أصول الصندوق 

داد اك أو االس  . االش

م   )6 داد خالل مدة ال تتجاوز ستة أيام عمل التالية ليوم التقو امل الوحدات قيمة االس ع مدير الصندوق أن يدفع 

ذا النظام.  دد    ا

  

عة املادة  والعشرون  السا

م أيام ا يتم ال   التقو ساب  ف   ) NAV(  الصندوق  أصول  قيمة صا  اح

و   م األصول، و و اليوم الذي يتم فيه تقو م  ل    عملخر يوم  آيوم التقو م خالل عطلة   إذاو حال    أسبوع من  وقع يوم التقو

م.  و يوم التقو   رسمية، اعت يوم العمل السابق 
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 والعشرون   الثامنة املادة

ساب آلية   الوحدة قيمة صا  اح

ساب صا قيمة الوحدة الواحدة   )1     NAVيتم اح
ً
يئة ووفقا اسبة الدولية املعتمدة من ال  ملعاي ا

ً
م وفقا  يوم التقو

ثمار.  ذا النظام وحسبما يحدده مراقب االس ام    ألح

ق الوسائل التالية:   )2  يتم اإلعالن عن صا قيمة الوحدة عن طر

ي  -1 و  املوقع اإللك

اص بمدير الصندوق   -2 ي ا و   التطبيق اإللك

 

   والعشرون  التاسعة  املادة

قة ع  وأسس  طر اح توز   األر

عه ع حملة الوحدات، زء الذي يجرى توز ن فيه تحديد ا ك  لصا الصندوق واملش
ً
 يجوز ملدير الصندوق وفق ما يراه مناسبا

ل نصف سنوي  ش ة املالية  اء الف عد ان ع وموعده   سنوي، وذلك  أو  وذلك  علن عن التوز ، و
ً
بحسب ما يراه الصندوق مناسبا

اص بمدير   ي ا و ي أو من خالل التطبيق اإللك و يد اإللك إ حملة الوحدات باليد أو بال وقيمته من خالل خطابات ترسل 

ع وحدات مجانية  الصندوق بواقع   ق توز ل نقدي أو عن طر ش ع  جوز للمدير التوز القيمة اإلسمية للوحدات أو الصندوق. و

، مع إخطار  
ً
ن معا قت يئة بالطر   بذلك.ال

ة تتوافق مع  ثمار ذه العوائد  فرص اس ثمار  عادة اس امل، و  أو بال
ً
ع أية عوائد جزئيا  بأنه يحق ملدير الصندوق عدم توز

ً
علما

اصة بالصندوق لتدعيم املركز املا لل ثمار ا   صندوق.سياسات وقواعد وقيود االس

  

 الثالثون   املادة

م الوحدات  حملة حقوق    مع بيان يو مسؤولية حملة الوحدات بتحديث بيانا

ل حامل وحدات 1 حق ل سبة ما يملكه من وحدات  رأس مال الصندوق، و ل ب ة  الصندوق  ساو ملة الوحدات حقوقا م  .

ع   م  أن يحصل ع حصة  املبالغ القابلة للتوز ل م ون ل ل  حدود ما يملكه من وحدات، كما ي سائر  ام بتحمل ا واالل

سبة من صا أصول الصندوق عند تصفيته بقدر ما يملكه من وحدات.  صول ع  ق  ا  ا

ة والبيانات املالية وذلك 2 ر الدور ة من التقار صول ع  ل حامل وحدة ا ادية   من خالل البنود الواردة . يحق ل املادة ا

ذا النظام  والثالثون   . من 

اص التدخل  شئون إدارة الصندوق. 3 لفه العام أو ا امل الوحدة أو   . ال يحق 

مال  إدارة 4 يجة للتعدي أو اإل ان ذلك ن م إال إذا  ق  ون مدير الصندوق مسئوال تجاه حملة الوحدات عن أية أضرار ت . ال ي

ذا النظام. أموال   ام القانون أو الالئحة التنفيذية أو   الصندوق ومخالفة أح

ا. 5 ام ذا ا  الصندوق الشروط واألح طبق ع جميع حملة الوحدات من الفئة نفس
ُ
  . يجب أن ت

ن أن.  6 ا إ ورثته، وفقا لإلجراءات املرعية. يتع ل     حال وفاة حامل الوحدات يجوز انتقال الوحدات ال يملك ب  ال يقل نص

ّد ولم يتفق الورثة فيما   ذا ا ب الوارث عن  اك املسموح به بحسب النظام، فإذا قّل نص ى لالكتتاب/لالش د األد وارث عن ا
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الصندوق   ملدير  جاز  عليه،  املنصوص  ى  األد د  ا ضمن  ون  ت بحيث  م  بي من  واحد  ص  ل الوحدات  ملكية  نقل  ع  م  بي

ا أو شراؤ داد م املعلن  حينه.     اس   ا حسب سعر التقو

ذه الوحدات من قبل  .  7 داد  ي ع الوحدات اململوكة من قبله، يتم اس ز قضا و حال إفالس حامل الوحدات أو توقيع 

م معلن  آلخر سعر تقو
ً
ا وفقا تصة. مدير الصندوق وجاز ملدير الصندوق شراؤ ة ا ا ل سليم قيم تم   عنه و

ك  يجو .  8 داد قصري لوحدات مش عملية اس ة، ان يقوم  اك قد    إذاز ملدير الصندوق، وفق سلطته التقدير ذا االش ن بان  تب

شاطه،   عة  ب بمنع الصندوق من متا س ية أو  امات ضر ب للصندوق بال س ن واللوائح املطبقة أو  نتج عنه أي مخالفة للقوان

تم إخطار  يئة وس داد.ال ذا االس   عند تنفيذ مثل 

ية وأن يت يجب. 9  باللغة العر
ً
ا ون النظام األسا للصندوق مكتو ه دون مقابل عند طلبأن ي   ه. م توف

م حامل الوحدة10 ل  -أو من ينوب عنه  -.  يل ل    تحديث بياناته لدى مدير الصندوق أو حافظ ال أو عند حدوث أي  دوري  ش

لما تطلب ذلك أو عند طلب مدير الصندوق لذلك ذا التغ أو  ر من  ا خالل ش  وذلك ع الوسائل التالية:  ،غ 

1 
ً
 . كتابيا

ي 2 و يد اإللك  . ال

اص بمدير الصندوق  3 ي ا و   . التطبيق اإللك

امه  ي.  11 ك  حال عدم إل عليمات أو طلبات للمش ك وعدم تنفيذ أي  ل تجميد حساب املش حق ملدير الصندوق أو حافظ ال

ل أي م يجة  بذلك، وال يتحمل املدير أو حافظ ال ك ن ا املش سؤولية قانونية أو غ قانونية أو مالية وأي خسائر قد يتعرض ل

امه بذلك.   عدم إل

ت وذلك  خالل  12 و عنوانه خارج دولة ال  إخطار مدير الصندوق 
ً
ائيا ت  و يوم ع األك    30. ع املقيم عند مغادرته دولة ال

خ مغادرته وذلك ع الوسائل التالي   ة: من تار

  
ً
  خطيا

  ي و يد االلك   ال

  

ادية املادة  والثالثون  ا

ات  ر  تقديم ف ة التقار   الوحدات  ملة الدور

ع سنوي  ل ر ش ل حامل وحدات   ل
ً
ا  دور

ً
را ا خمسة عشر يوم عمل من   يجب ع مدير الصندوق تقديم تقر خالل مدة أقصا

ر ع األخص  ذا التقر تضمن  ة، و  املعلومات التالية: اية الف

 . صا قيمة وحدة الصندوق. 1

ا. 2 ا حامل الوحدات وصا قيم  . عدد وحدات الصندوق ال يملك

امل الوحدات.3 ر تم تقديمه  عد آخر تقر عات مدفوعة  ل حامل وحدات ع حدة، بما  ذلك أي توز  بحركة حساب 
ً
ال  . 

ف وا 4 افة الرسوم واملصار  يو 
ً
عملة الصندوق . بيانا ن  عاب املستحقة ع أصول الصندوق، ع أن تب   . ال
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 والثالثون   الثانية املادة

  املعلومات عن   اإلفصاح ومواعيد أساليب

ة  1 ار وأن يقدم ال سابات ا ا من قبل مراقب ا ) يجب ع مدير الصندوق إعداد البيانات املالية املرحلية ليتم مراجع

ة. اية الف ا خمسة عشر يوم عمل من  يئة خالل مدة أقصا  املراجعة للبورصة وال

ة  2 ، وأن يقدم ال ار سابات ا ا من قبل مراقب ا ة ليتم تدقيق ) يجب ع مدير الصندوق إعداد البيانات املالية السنو

اي  من 
ً
ن يوما ع ا خمسة وأر يئة خالل مدة أقصا   ة السنة املالية للصندوق.املدققة للبورصة وال

ور من خالل البورصة، وذلك خالل سبعة أيام عمل من  )3 م ة عن الصندوق ل ر شر معلومات ش يجب ع مدير الصندوق 

ق   للنموذج الوارد  امل
ً
ر وفقا ل ش ) من الالئحة.  ) من الكتاب الثالث عشر 5(رقم اية  ما ثمار ا   (أنظمة االس

  

 والثالثون   الثالثة املادة

ص دمات، مقدمي بمسئوليات  م ام إ  باإلضافة ا اء املتعلقة األح م بإ م  أو  خدما بدال   اس

اما : ال
ً
 عامة  تأوال

: ام بما ي ن االل ن أو اعتبار اص طبيعي انوا أ افة مقدمي خدمات الصندوق سواء   يجب ع 

م القدرات 1 م. . أن تتوفر لد اما ة والتقنية واملالية بالقدر الذي يكفي لتنفيذ ال شر انيات ال  واإلم

ا  2 سا دمة وأسس اح عاب مقدم ا امات أطرافه وع األخص أ دمة يتضمن بيان حقوق وال . إبرام عقد مع مقدم ا

اء أو ف العقد، والتداب وا  ا عند إ ا، واإلجراءات الواجب اتباع اء العالقة مع مقدم  ومواعيد سداد تبة ع إ إلجراءات امل

ذا البند.  ناء مدير الصندوق حيث يحل النظام األسا للصندوق محل العقد والذي يتضمن متطلبات  دمة، باست  ا

دمات للصندوق، وتحمل3 دمة والتعاون مع با مقدمي ا ام املنوطة بمقدم ا ص  القيام بامل ر ص ا   . بذل عناية ال

يجة أي خطأ يرتكبه   قه ضرر ن ص  ل  ض  عو مال م أو غش يقع منه أثناء تأديته لعمله، و املسئولية عن أي تقص أو إ

دمة ذا البند مقدم ا ا   االت املنصوص عل يئة خالل خمسة أيام عمل من تحقق أي من ا  . ع أن يتم اخطار ال

ه4 دمة سواء لصا ه ع وحدات الصندوق، فيما عدا  . أال يتعامل مقدم ا االت اآلتية:  أو نيابة عن غ   ا

 مدير الصندوق.   -أ 

 . وكيل االكتتاب (البيع)  -ب

شرة االكتتاب. 5 يئة والنظام األسا و ام بالقانون والالئحة والتعاميم والقرارات والتعليمات الصادرة من ال  . االل

يح  6  لت
ً
ة فورا طوات الضرور ا  النظام األسا والالئحة وأي  . أن يتخذ جميع ا اماته املنصوص عل أي تقاعس  ال

يئة.  ا ال  عليمات تصدر

ن  7 دمات اآلخر الت والدفاتر والوثائق واألوراق املتعلقة بالصندوق ال بحيازة مقدمي ا . االطالع  أي وقت ع ال

م ام م من أداء م م وتمك دود ال تقع ضمن اختصاص  ع النحو املطلوب. ا

ة خاصة. 8   . عدم استغالل أصول الصندوق ملص

ة ال تتحمل تلك   .9 شرة االكتتاب مع بيان ا ق النظام األسا للصندوق و دمات  م عاب مقدمي ا تحدد تفاصيل أ

تحم عاب. و يئة. وال يجوز دفع أي مبلغ    لاأل ا ال يئة أو أي رسوم أخرى تفرض س ورسوم ترخيص ال ف التأس الصندوق مصار
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د ن مقدم ا عي شار  من أصول الصندوق  حال  عاب مس ام مدير الصندوق أو مقابل أ ام املرتبطة بم مة لتأدية أي من امل

صر  يل املثال ال ا شمل ذلك ع س ا، و ج للوحدات أو بيع و ثمار أو ال ع النظام األسا  -االس ف  وتوز مصار

ف. -للصندوق  ذه املصار   إذ ع مدير الصندوق أن يتحمل 

  

 ثانيا: مدير الصندوق  

م شروط ممث  -أ ن أو أك من موظفي مدير الصندوق ممن تتوافر ف ن اثن ل من موظف ش ة ت يئة إدار يتو إدارة الصندوق 

س التنفيذي لدى مدير الصندوق.  ن أو الرئ م من كبار التنفيذي ون أحد ، ع أن ي ثمار جما  شاط مدير نظام اس

يئة   ون أعضاء ال جب أن ي مثلون مدير الصندوق  املسؤوليات والصالحيات و يئة، و ن لدى ال ل اص امل ة من األ اإلدار

ؤالء   ون  م بمثابة توقيع مدير الصندوق، و ة أو من يفوضونه م يئة اإلدار عت توقيع أعضاء ال ا  الالئحة، و املنصوص عل

ن بالتضامن مع املدير عن أي أخطاء أو  مال أو غش  إدارة الصندوق. األعضاء مسؤول  إ

: -ب م مدير الصندوق ع األخص بما ي  يل

ون له   .1 م و امات املرتبطة بالصندوق لصا حملة الوحدات ونيابة ع قوق واالل  وممارسة ا
ً
تمثيل الصندوق قانونا

 حق التوقيع عنه. -أو ملن يفوضه-

دافه  .2 . إدارة أصول الصندوق بما يحقق أ ددة  نظامه األسا ة ا ثمار   االس

ام النظام األسا للصندوق.  .3 ام بجميع أح  االل

ضمن معاملة    .4 ة الصندوق وحملة الوحدات و ا من القرارات بما يحقق مص ة وغ ثمار اتخاذ جميع القرارات االس

ة. ساو  حملة الوحدات معاملة م

ة غ  .5 ثمار ض الصندوق ألية مخاطر اس عر ة والنظام  عدم  ثمار داف الصندوق وسياسته االس  أل
ً
ة وفقا  ضرور

 .  األسا

ماية أصول الصندوق.   .6  اتخاذ التداب املناسبة 

اطئة ال من املتوقع أن تؤثر ع استقرار السوق    .7 د من املمارسات ا جراءات مناسبة ملنع أو ا تطبيق سياسات و

ته.  ونزا

س   .8 يحة وشفافة ألصول الصندوق.التأكد من استخدام نماذج   ع وأنظمة تقييم عادلة و

ا.  .9 ا الزم وتوقي سلسل  ل
ً
ل دقيق ووفقا ش  يل عمليات الشراء والبيع ال تتم لصا الصندوق 

  تطبيق نظام محاس مناسب لقيد التعامالت املالية للصندوق.   .10

سابات النقدية واألوراق املالية  التأكد من وجود نظام مالئم لتطابق التعامالت ال تم إ  .11 اس مع ا ا بالنظام ا دخال

فظ. ن ا  املفتوحة باسم الصندوق لدى أم

ة للصندوق.  .12  إعداد البيانات املالية املرحلية والسنو

م.   .13 ام املنوطة  م بامل دمات والتأكد من قيام ن مقدمي ا  عي

ل فعال.توف جميع املعلومات الالزمة عن الصندوق إ م  .14 ش م  ام م من القيام بم دمات لتمكي  قدمي ا

تب عليه. .15 امات قد ت افية للصندوق للوفاء بأية ال  توف السيولة ال
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طر.   .16 ة تؤدي لتعرض مصا حملة الوحدات ل ر يئة وحملة الوحدات فور وقوع أحداث أو معلومات جو  إخطار ال

ذه الصناديق. حال إدارة املدير ألك من صندوق، يجب ع .17 ن العمليات املرتبطة   ليه أن يفصل ب

اماته الواردة بالالئحة.   .18  بإل
َ
ا ر  جو

َ
بدال مدير الصندوق إذا رأت أنه قد أخل إخالال يئة اس   يجوز لل

ل أطراف أخرى تحت مسميات مختلفة من خالل إبرام عقود .19 ا   ال يجوز ملدير الصندوق منح االئتمان وتمو ينطوي عل

. تقديم أ  موال للغ

) من الالئحة، ال يجوز ملدير   الكتاب الثالث عشر ن) م 7 -1(باملادة مع عدم اإلخالل   .20 ما ثمار ا (أنظمة االس

 للضوابط التالية: 
ً
عة إال وفقا اته التا  الصندوق شراء أي ورقة مالية صادرة عنه أو عن شر

ثمار قبل الشراء.  .أ صول ع موافقة مراقب االس  ا

ا مدير الصندوق ما    .ب ا لصندوق وجميع الصناديق األخرى ال يدير ثمر س أال يتجاوز إجما األوراق املالية ال 

ته  عة   10س ا التا ا   % من إجما قيمة األوراق املالية املصدرة من الشركة مديرة الصندوق أو أي من شر

) من الالئحة، و حالة قيام مدير   الثالث عشر) من الكتاب 7 -1(باملادة مع عدم اإلخالل   .21 ما ثمار ا (أنظمة االس

مة وكيل االكتتاب   ذا   )البيع(الصندوق بم أو إدارة االكتتاب ملصدر ما، ال يجوز له شراء الورقة املالية محل االكتتاب ل

ام. ذه امل  املصدر أثناء قيامه 

اته  د مدير الصندوق أو أي من شر ع اص لورقة مالية، فال يجوز شراء  و حالة  عة بتغطية االكتتاب العام أو ا التا

د.  ة التع  ذه الورقة لصا الصندوق أثناء ف

ا أو أدوات الدين أو أي أدوات مالية مطروحة للبيع  السوق   ع لد  لنظم الودا
ً
عت اإليداعات لدى البنوك وفقا وال 

ة من أوجه ا ظور القيام به من قبل الصندوق. األولية أو السوق الثانو   الئتمان ا

  

عارض املصا  ج.  قيود املناصب و

1. ( عارض املصا ام الفصل الثالث ( امات مدير الصندوق بأح (أخالقيات   من الكتاب الثامن مع عدم اإلخالل بال

ن كممث  ل اص امل ثمار جما  العمل) من الالئحة، يجوز ملوظفي مدير الصندوق من غ األ مدير نظام اس

 من أصول صندوق يديره مدير الصندوق.
ً
ا املالية جزءا ل أوراق ش ة مجلس إدارة  شركة   شغل عضو

ة مجلس   ثمار جما شغل عضو ن كممث مدير نظام اس ل اص امل وال يجوز ملوظفي مدير الصندوق من األ

ا  الفقرة السابقة إال ات املشار إل انت إدارة الشر نة    إذا  اصة ببعض أنواع الصناديق املب ثمار ا ضوابط االس

سمح بذلك  . بالالئحة 

ذا   ظر الوارد   م ا ثمار جما ممن ينطبق عل ص كممثل ملدير نظام اس  حال توظيف مدير الصندوق ل

ل أور  ش ة مجلس إدارة الشركة ال  ستقيل من عضو ص أن  ذا ال  من أصول  البند، فيجب ع 
ً
ا املالية جزءا اق

  صندوق يديره مدير الصندوق. 

ام الفصل الثالث .2 ) يجب ع مدير الصندوق مراعاة أح عارض املصا من   )من الكتاب الثامن (أخالقيات العمل (

ام باتخاذ التداب الالزمة لتجنب ة  الالئحة، واالل عامله نيابة عن وملص الصندوق وحملة  عارض املصا  

 الوحدات. 
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ل مسبق  - مالم يف مدير الصندوق  .3 تملة للصندوق أو ملوظفي مدير الصندوق   - ش عارض املصا ا عن حاالت 

ن كممث مدير نظام ل اص امل  عن    من األ
ً
ثمار جما أو ألحد حملة الوحدات، فيجب عليه اإلفصاح فورا اس

االت أو التعام صول ع اقراره بذلك. علمه بأي من تلك ا ثمار وا  الت ملراقب االس

ا من   عارض مصا تم إقرار يئة بأي حالة  و جميع األحوال، يجب ع مدير الصندوق اخطار حملة الوحدات وال

خ االقرار.  ذه البند خالل خمسة أيام عمل من تار  ل
ً
ثمار وفقا   قبل مراقب االس

م أو  حالة    .4 ت ع االمور املتعلقة بمنفعة خاصة ل اك  التصو ال يجوز ملدير الصندوق أو حملة الوحدات االش

م مع مصا الصندوق.   عارض مصا

ثمار اقب االس : مر
ً
 ثالثا

صول ع موا عد ا ن من قبل مدير الصندوق  ع م  اص املرخص ل ثمار من األ ل صندوق مراقب اس ون ل يئة،  ي فقة ال

 : م ع األخص بما ي  ع أن يل

شرة االكتتاب وأية   .1 يئة والنظام األسا و عليمات ال ام مدير الصندوق بالقانون والالئحة وقرارات و التأكد من ال

ا ُمدير الصندوق. خرى ُيصدر
ُ
 وثائق أ

ات   .2 ة بما يتفق مع األساليب والف قة مستقلة ونز ا بطر ساب صا قيم ثمار واح م وحدات االس أن يقوم بتقو

ا  النظام األسا للصندوق.   والسياسات املنصوص عل

ة وذلك خالل خمسة أيام   .3 سع الوحدة ال تمت خالل أي ف م أو  ل أخطاء تقو يئة ب إخطار مدير الصندوق وال

طأ. ع شاف ا  مل من اك

ام   .4  للنظام األسا للصندوق وأح
ً
ة حملة الوحدات وفقا التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مص

ذا النظام.  ددة   ثمر  حدود األساليب والسياسات ا س   الالئحة، وأن أمواله 

ث .5 اصة بنطاق عمل مراقب االس عليمات مدير الصندوق ا  مار. تنفيذ 

6.  . عارض مصا عامالت تنطوي ع   إقرار أية 

ام الصندوق بالقانون والالئحة وقرارات   .7 ة للصندوق ملراجعة ال يئة اإلدار  ع األقل مع ال
ً
ا ن سنو االجتماع مرت

ا مدير الصندوق. شرة االكتتاب وأية وثائق أخرى يصدر يئة والنظام األسا و عليمات ال  و

يئة  حا .8 ام مدير الصندوق بالقانون أو الالئحة أو النظام األسا للصندوق خالل خمسة أيام  إخطار ال ل عدم ال

 عمل من العلم بذلك.

ل   .9 ددة  النظام األسا عن أعمال الصندوق يتضمن   لآللية ا
ً
ملة الوحدات وفقا ر سنوي يقدم  إعداد تقر

الفات وحاالت عدم التقيد ومخالفة ضوابط االس ا  الالئحة، واإلجراءات املتخذة  با اض املشار إل ثمار واالق

الفات. ب تلك ا  واملدة الزمنية لتصو

  حضور جمعية حملة وحدات الصندوق.  .10

شر أية بيانات تخص الصندوق  .11 اصة بالصندوق وال يقوم ب ة املعلومات ا افظة ع سر اء مدته   -ا عد ان   - ولو 

ا ع مدير الصن قبل ات الرقابية  عرض طية املسبقة ع ذلك، فيما عدا متطلبات ا دوق وأخذ موافقـته ا

  . والقضائية
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فظ   ن ا : أم
ً
عا  را

صول    .أ عد ا ن من قبل مدير الصندوق  ع م  اص املرخص ل ن حفظ من األ يجب حفظ أصول الصندوق لدى أم

ون   ن حفظ فر ي ن أم عي جوز له  يئة، و فظ  ع موافقة ال ة رقابية أخرى، وذلك   لدى ج
ً
ال  له أو م

ً
مرخصا

فظ األصيل من مسؤولياته. ن ا ن حفظ فر إ إعفاء أم ت. وال يؤدي التعاقد مع أم و  األصول خارج دولة ال

طوات الالزم  .ب فظ باتخاذ ا ن ا م أم م) من الالئحة، يل ع (أموال العمالء وأصول ام الكتاب السا ة  مع مراعاة أح

ي:  لضمان اآل

سابات لدى الوسطاء، أو أي   .1 الة املقاصة، وا سابات لدى و سابات املصرفية، وا دارة ما يلزم من ا فتح و

 حسابات أخرى باسم الصندوق. 

2.  . اصة به أو حسابات الغ سابات ا   االحتفاظ بأصول الصندوق  حسابات منفصلة عن ا

ا  عدم استخدام أصول الصندوق وأي حقوق  .3 ، وعدم استغالل ددة بالنظام األسا داف ا  لأل
ً
ا إال وفقا تتعلق 

ثمار جما أخرى.  ة أي أنظمة اس ن أو ملص ة عمالء آخر ته أو ملص  ملص

الت املتعلقة بأصول الصندوق. .4 فظ ال  وضع األنظمة املناسبة 

ه، والتأكد من  ُم - فيما عدا حقوق االنتفاع -التأكد من أن جميع أصول الصندوق  .5 لة باسم الصندوق أو لصا

قة قابلة  فظ حقوق تملك أصول الصندوق وحملة الوحدات بطر بات القانونية الالزمة  ت يفاء جميع ال اس

 حيثما ينطبق ذلك.
ً
 للتنفيذ قانونيا

ثمار بالصناديق. .6  التأكد من نقل عقد حق االنتفاع باسم الصندوق بما ال يتعارض مع ضوابط االس

ا   . .7 يداع شاط الصندوق و ا من املستحقات النقدية الناشئة عن  عات وغ اح والتوز استالم وحفظ األر

اص باسم الصندوق. ي ا ساب البن  ا

فظ.8 .8 ن ا اصة بنطاق عمل أم عليمات مدير الصندوق ا   . تنفيذ 

رسال أ .9 تبة ع أصول الصندوق و امات م ا ا املدير  املدة  . إخطار مدير الصندوق بأية ال سلم ي إخطارات ي

 املقررة لذلك.

ل آخر.  .10 ل حملة الوحدات ما لم يحفظ لدى حافظ   إعداد وحفظ 

فظ    .ج ن ا فظ األصيل وأم ن ا ن أم مة ب صول ع موافقة كتابية من مدير الصندوق ع جميع العقود امل يجب ا

ج . و فظ الفر تنظيم املسائل    بالفر ن ا فظ األصيل أو أم ن ا مة سواء مع أم أن تتضمن جميع العقود امل

 التالية: 

فظ. .1 ن ا ا مع أم قوق املتعلقة باألصول ال يحتفظ   املتطلبات ال تمكن الصندوق من ممارسة ا

ان حفظ أصول الصندوق.  .2 اصة بم  املتطلبات ا

قة املستخدمة  حف .3  ظ وحماية أصول الصندوق. الطر

الك.  .4 ص الواجبة واملسؤولية عن التلف وال ر ص ا ام أطرافه ببذل عناية ال  ما يفيد ال

ا.  .5 قة حسا عاب وطر   األ
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شر أية بيانات تخص الصندوق  .6 اصة بالصندوق وال يقوم ب ة املعلومات ا افظة ع سر اء مدته   -ا عد ان   - ولو 

ا ع مدير الص  ات الرقابية  قبل عرض طية املسبقة ع ذلك، فيما عدا متطلبات ا ندوق وأخذ موافقـته ا

  .  والقضائية

  

ل حملة الوحدات  : حافظ 
ً
 خامسا

الة مقاصة،  .أ ل حملة وحدات الصندوق لدى و ن حفظ ُيحفظ  ل لدى أم ذا ال جوز أن يحفظ  . و حالة  و

ل حملة  ة  تصفية الصندوق يجوز أن يحفظ  الوحدات لدى مصفي الصندوق إذا ما تم االستغناء عن خدمات ا

ل من أموال الصندوق. ة ال تحتفظ بال عاب ا دفع أ
ُ
ل. و جميع األحوال ت  ال تحفظ ال

:   .ب ام بما ي ل االل  يجب ع حافظ ال

م وعدد الوحدات ا .1 م وموط سيا ل يو أسماء حملة الوحدات وج ا  االحتفاظ  م ونوع ل م ململوكة ل

ا أو   داد ا أو اس ا، وأي تحديث يتم ع رصيد الوحدات املتبقية والوحدات ال تم إصدار والقيمة املدفوعة ع

ذا البيان.  ة من  ثمار ب د مراقب االس ا، وتزو ا أو إلغاؤ   استحدا

ام ي  .2 الة املقاصة وفق أح لة لو ام املو ل بامل  .  قواعد تداول األوراق املالية غ املدرجة  البورصةقوم حافظ ال

ضور.  .3 ات وتوكيالت ا و ة  عد التحقق من  ي  عالن النصاب القانو   حضور جمعيات حملة الوحدات و

ار  : مكتب التدقيق الشر ا
ً
 سادسا

شطة الصندوق للتأكد من مطابق  .أ ون للصندوق نظام للرقابة الشرعية ملراقبة جميع أ ا للمعاي الشرعية وقرارات  ي

تألف نظام الرقابة الشرعية من:  يئة ذات الصلة، و  ال

1.  .  وحدة تدقيق شر داخ

2.  .  مكتب تدقيق شر خار

شطة األوراق املالية   امس (أ ا  الكتاب ا ام املنصوص عل يئة رقابة شرعية للقيام بامل ن  عي جوز ملدير الصندوق  و

لون) م اص امل ار  واأل ام وحدة التدقيق الشر الداخ ومكتب التدقيق الشر ا ن م مع ب ن الالئحة، وال يجوز ا

يئة الرقابة الشرعية.   و

ن مكتب التدقيق الشر    .ب عي عة االسالمية حق  ام الشر عمل وفق أح يمنح مدير الصندوق الذي يدير صندوق 

 ل
ً
ال  م

ً
صا ذا املكتب  ون  ار ع أن ي يئة. ا  دى ال

لف مكتب   عة اإلسالمية، فإنه يجوز له أن ي ام الشر عملون وفق أح اص الذين  ان مدير الصندوق من غ األ ذا  و

عابه   شرط أن يتحمل مدير الصندوق أ ام وحدة التدقيق الشر الداخ للصندوق، وذلك  تدقيق شر خار للقيام بم

و ذات   ون ذلك املكتب  ار للصندوق.وأال ي   املكتب الذي يقوم بأعمال التدقيق الشر ا

ع سنوات    .ج ، وملدة ال تتجاوز أر
ً
ا ار للصندوق لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنو ن مكتب التدقيق الشر ا ع

ار ن مكتب التدقيق الشر ا عي جوز إعادة  ة   مالية متتالية ما لم يكن الصندوق  دور التصفية، و عد ف ذاته 

ن.  ن متتاليت ن ماليت ت  انقطاع ال تقل عن س
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عد إبداء األسباب   ا إال  ة عمله املتعاقد عل ار خالل ف بدال مكتب التدقيق الشر ا وال يجوز ملدير الصندوق اس

ذا الشأن.   ا  صول ع موافق يئة وا رات لل  وامل

ت من شرعية التطبيق باالطالع ع حاالت انتقائية للمعامالت اليومية  تقوم وحدة التدقيق الشر الداخ بالت  .د ث

يئة ذات الصلة.  عامالت الصندوق باملعاي الشرعية وقرارات ال ام  تلفة للصندوق؛ للتأكد من ال   ا

ي:  .ه ار ع اآل ر مكتب التدقيق الشر ا شتمل تقر  يجب أن 

اطر   .1  الشرعية. تقييم كفاءة وفاعلية إجراءات ا

يئة أسواق املال ذات الصلة. .2 قرارات  ام الصندوق باملعاي الشرعية و  تقييم مدى ال

عامالت األوراق املالية للصندوق.  .3 شطة والعقود و شمل األ ار بحيث   نطاق عمل مكتب التدقيق الشر ا

ا عن .4 يئة    بيان املرجعية املتبعة للمعاي الشرعية لدى الصندوق  حال اختالف املعاي الشرعية الصادرة عن 

اسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية (  ).AAOIFIا

 للمرجعية الشرعية املتبعة لديه، بما  ذلك  .5
ً
عة اإلسالمية وفقا ام الشر ام الصندوق بأح شأن ال الرأي 

شطة أو عقود أو معامالت الصندوق  الفات الشرعية  أ عامالت األوراق املالية أو  س  –إن وجدت  – ا واء  

ا.    تنفيذ

ر.  .6 ذا التقر   إجراءات التدقيق ال أدت للتوصل لنتائج أعماله الواردة  

7. . ر وحدة التدقيق الشر الداخ  ما يفيد اطالعه ع تقر

يئة.  .8 ل لدى ال ار امل  توقيع املدقق الشر ا

ار بإصدار  قوم مكتب التدقيق الشر ا عة  و ة تتضمن نتائج املتا ع سنو ر مراجعة شرعية مرحلية ر تقار

ا ضمن اإلفصاحات   شر ا و شط ا وأ عة اإلسالمية  معامال ام ومبادئ الشر ام الصندوق بأح والفحص عن مدى ال

يئة ا  ر ع ال عة اإلسالمية، مع ضرورة عرض تلك التقار ام الشر عمل وفق أح ة  املرحلية للصندوق الذي  إلدار

ر.  للصندوق إليضاح ما اشتملت عليه التقار

ددة لذلك    لآللية ا
ً
ره السنوي ع حملة وحدات الصندوق وفقا عرض تقر ار  كما يقوم مكتب التدقيق الشر ا

ره.  تصة بالنظر بتقر معيات ا    نظامه األسا وحضور ا

ار  سابات ا اقب ا : مر
ً
عا  سا

م ع األخص  يجب ع مدير   .أ يئة، ع أن يل ن لدى ال ل اص امل ن ُمراقب حسابات خار من األ عي الصندوق 

:  بما ي

يئة.  .1 اسبة الدولية املعتمدة من ال  ملعاي ا
ً
 مراجعة وتدقيق حسابات الصندوق وفقا

ة املدققة للصندوق.  .2 ر عن البيانات املالية املرحلية للصندوق والسنو  إعداد تقر

ام مدير الصندوق بالقانون  إ  .3 ن عند مراجعة وتدقيق حسابات الصندوق عدم ال يئة  حال تب   ة أو الالئحخطار ال

 أو النظام األسا للصندوق خالل خمسة أيام عمل من علمه بذلك.

سابات وعرض تلك البي .4 ا عرض البيانات املالية املدققة من مراقب ا انات  حضور جمعية حملة الوحدات املقرر ف

ا.  ا واالجابة عن االستفسارات املرتبطة    ومناقش
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ع سنوات مالية     .ب ، وملدة ال تتجاوز أر
ً
ا ار للصندوق لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنو سابات ا ن مراقب ا ع

عد ف ار ذاته  سابات ا ن مراقب ا عي جوز إعادة  ة انقطاع ال  متتالية ما لم يكن الصندوق  دور التصفية، و

ن. ن متتاليت ن ماليت ت  تقل عن س

عد إبداء األسباب   ا إال  ة عمله املتعاقد عل ار خالل ف سابات ا بدال مراقب ا وال يجوز ملدير الصندوق اس

يئة ع ذلك. يئة وأخذ موافقة ال رات لل  وامل

و نفسه مراق   .ج ار للصندوق  سابات ا ون مراقب ا سابات ملدير الصندوق.ال يجوز أن ي   ب ا

شر أية بيانات تخص الصندوق      .د اصة بالصندوق وال يقوم ب ة املعلومات ا افظة ع سر اء مدته  -ا عد ان   -ولو 

ات الرقابية   طية املسبقة ع ذلك، فيما عدا متطلبات ا ا ع مدير الصندوق وأخذ موافقـته ا قبل عرض

  . والقضائية

  

دمات  ة للصندوق أو أي من مقدمي ا يئة اإلدار : شغور منصب أحد أعضاء ال
ً
 ثامنا

يئة بذلك خالل مدة   )1 ن ع مدير الصندوق إخطار ال ة للصندوق، يتع يئة اإلدار  حالة شغور منصب أحد أعضاء ال

ن عليه تقديم طلب لشغل املناصب الشاغرة خالل مدة أ ا خمسة أيام عمل، كما يتع ن يوم عمل  أقصا ا عشر قصا

خ شغور املنصب. و جميع األحوال يجب ع مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات  ا عشرة   مدة  خاللمن تار أقصا

ن خ التعي م خالل خمسة أيام عمل من تار   . أيام عمل من شغور املنصب، كما يتم إخطار

ام املادة (  )2 ) من الالئحة، ع مدير   الثالث عشر) الواردة بالكتاب 1-8دون اإلخالل بأح ما ثمار ا (أنظمة االس

بدال مدير أو   يئة ع اس خ موافقة ال ا خمسة أيام عمل من تار الصندوق إخطار حملة الوحدات خالل مدة أقصا

ثمار الصندوق. ن حفظ أو مراقب اس   أم

ن ع مدير الصندوق إخطار    )3 ، يتع ار ار أو مكتب التدقيق الشر ا سابات ا  حالة شغور منصب مراقب ا

ا خمسة أيام عمل، يئة وحملة الوحدات بذلك خالل مدة أقصا ن من يحل محل   ال عي ن ع مدير الصندوق  كما يتع

خ الشغور، و  ر من تار ا ش ا خمسة  املنصب الشاغر خالل مدة أقصا يئة وحملة الوحدات خالل مدة أقصا خطار ال

ن.  خ التعي   أيام عمل من تار

ام املادة (  )4 ) من   ) الواردة بالكتاب الثالث عشر2-19-2) واملادة (4-18-2دون اإلخالل بأح ما ثمار ا (أنظمة االس

ار  سابات ا بدال مراقب ا رات اس يئة ع م ار  الالئحة،  حال موافقة ال أو مكتب التدقيق الشر ا

يئة   خطار ال ن من يحل محل تلك املناصب الشاغرة و عي ا، يجب ع مدير الصندوق  م املتعاقد عل ة عمل خالل ف

ن.  خ التعي ا خمسة أيام عمل من تار   وحملة الوحدات بذلك خالل مدة أقصا

ام   )5 ) من   بالكتاب الثالث عشر ةلوارد) ا2-19-2) واملادة (4-18-2(املادة دون اإلخالل بأح ما ثمار ا (أنظمة االس

، يجب ع مدير   ار ار أو مكتب التدقيق الشر ا سابات ا ة التعاقد مع مراقب ا اء ف الالئحة،  حال ان

يئة وحملة الوحدات خطار ال ن من يحل محل تلك املناصب الشاغرة و عي ا خمسة  بذلك خالل مدة  الصندوق  أقصا

ن.  خ التعي   أيام عمل من تار
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ن  )6 عي ل أو   حالة شغور منصب أو  م  املادة ( حافظ ال دمات غ املشار إل ) من 1-11-2أي من مقدمي ا

يئة وحملة الوحدات   الكتاب الثالث عشر ن ع مدير الصندوق إخطار ال ) من الالئحة، يتع ما ثمار ا (أنظمة االس

ن. بذلك خالل  خ الشغور أو التعي ا خمسة أيام عمل من تار   مدة أقصا

  

عة املادة ا  والثالثون   الر

ام   الوحدات  حملة  جمعية أح

ك  1 ل مش حق ل املالية للصندوق ع األقل، و عقد مرة واحدة خالل السنة  ل صندوق جمعية من حملة الوحدات  ون ل ) ي

معية   ذه ا ة  حضور اجتماعات  ثمار ل وحدة اس ل من حملة الوحدات صوت واحد مقابل  ون ل ا و ت ع قرارا والتصو

ا.   واحدة يمتلك

معية  الالئحة بمشاركة األطراف املعنية   ام املنظمة ل  بما ال يتعارض مع األح
ً
ونيا عقاد جمعية حملة الوحدات الك جوز ا و

ن حملة الوحدات من إبداء الر  ضور، وتمك ت باملوضوعات املعروضة  االجتماع. با  أي والتصو

 تختص جمعية حملة الوحدات بالنظر أو اتخاذ قرار  املسائل التالية:

شاط الصندوق ومركزه املا عن السنة املالية للصندوق. ر مدير الصندوق أو املصفي عن   أ. تقر

ار عن البيانات املالية السنو  سابات ا ر مراقب ا  ة املدققة للصندوق. ب. تقر

ة املدققة للصندوق.   ت. البيانات املالية السنو

ار عن السنة املالية للصندوق. ر مكتب التدقيق الشر ا  ث. تقر

ثمار عن السنة املالية للصندوق. ر مراقب االس  ج. تقر

ملة الوحدات. سبة  قوق املك عديالت النظام األسا ال تمس ا  ح. 

ن مدير بديل. خ.   عي

 د. املوافقة ع التصفية واختيار مصفي الصندوق ومراقبة أعماله.

ن مصفي بديل.  عي   ذ. 

جب  2 ا، و ) تنعقد جمعية حملة الوحدات بناء ع دعوة من مدير الصندوق أو املصفي للنظر  املسائل ال تدخل  اختصاصا

سبة ال تقل عن عليه أن يوجه الدعوة لالجتماع بناء ع طلب م ب مقدم من حملة الوحدات الذين يمثلون  % من رأس مال   10س

خ استالم   من تار
ً
ن يوما سابات وذلك خالل واحد وعشر ثمار أو مراقب ا الصندوق املصدر، أو بناء ع طلب من مراقب االس

معية ومقدمي الطلب   ة املسؤولة عن الدعوة ل ن ا عد جدول األعمال  الطلب ما لم يتم االتفاق ب عقاد الحق. و خ ا ع تار

ة ال تدعو إ االجتماع.   ا

ب   ا ألي س عذر دعو ا ذلك أو إذا  إذا لم يقم مدير الصندوق أو املصفي بدعوة جمعية حملة الوحدات  األحوال ال يجب ف

سابات أو م ثمار أو مراقب ا لف مراقب االس يئة أن ت عقاد. من األسباب، يجوز لل معية لال ذه ا  بدعوة 
ً
 ن تراه مناسبا

عقاد االجتماع بأحد الطرق  3 ان ا ) توجه الدعوة إ حضور اجتماع جمعية حملة الوحدات متضمنة جدول األعمال وزمان وم

  التالية: 
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ن والبورصة لتق ن محليت ن يوميت يفت عشرة أيام عمل ع األقل   عقاد االجتماع  شر اإلعالن عن  أ. اإلعالن قبل ا وم ب

معية.  ان اجتماع ا  جدول األعمال وميعاد وم

عشرة أيام عمل ع األقل.  عقاد االجتماع  دد ال لة ترسل إ حملة الوحدات قبل املوعد ا  ب. خطابات م

سبعة أيام عمل ع األقل عقاد االجتماع  ديثة قبل ا ونية أو ا   .ج. اإلعالن ع وسائل االتصال االلك

ؤشر ع    قبل موعد االجتماع بثالثة أيام عمل ع األقل، و
ً
م قانونا سليم الدعوة باليد إ حملة الوحدات أو من ينوب ع د. 

 صورة الدعوة بما يفيد االستالم.

ك قد زود مد ون املش ذا البند أن ي ا  البنود (ب) و (ج) و (د) من  ة اإلعالن بالوسائل املشار إل ط ل ير الصندوق أو ش

اص به،  ي أو رقم الفاكس ا و ده اإللك يانات عن موطنه أو عنوان بر ل حملة الوحدات ب ة ال تحتفظ  املصفي أو ا

ذه الوسائل.   ووافق ع إعالنه من خالل 

ا  الفقرة السابقة ما لم يكن ق ك ألي من البيانات املشار إل غي من قبل املش عتد بأي  د أخطر مدير الصندوق أو املصفي وال 

ذا التغي قبل إعالنه بخمسة أيام عمل ع األقل. ل حملة الوحدات  ة ال تحتفظ    أو ا

ان اجتماع جمعية    )4 معية حملة الوحدات توجيه إخطارات بجدول األعمال وميعاد وم ة ال قامت بالدعوة  ا يجب ع 

ات التالية  حملة الوحدات قبل سبعة أيام عم عقاد االجتماع إ ا م خالل    –ل ع األقل من ا ما لم يتم االستغناء عن أي م

 مرحلة التصفية: 

ثمار.   أ. مراقب االس

ل.    ب. حافظ ال

ار سابات ومكتب التدقيق الشر ا ان من املقرر عرض البيانات املالية ع جمعية    إذا  -حسب األحوال    -  ج. مراقب ا

 . حملة الوحدات

عقاد  يئة قبل سبعة أيام عمل ع األقل من ا معية حملة الوحدات توجيه إخطار إ ال ة ال قامت بالدعوة  كما يجب ع ا

:  االجتماع ع أن يتضمن اإلخطار ما ي

 ة من دعوة االجتماع. أ.

معية.  ة من جدول  ب.   أعمال ا

ددة  املادة رقم (  ج. ف والبورصة أو وسائل اإلعالن األخرى ا ق ال ) من الكتاب الثالث  5-35-2ة من اإلعالنات عن طر

) من الالئحة..  عشر ما ثمار ا  (أنظمة االس

معية.  ةد.  دمات بدعوة ا  من إخطارات مقدمي ا

يئة   تب ع عدم حضور ممثل ال ا    - ال ي ذا االجتماع  حالة عدم   -عد إخطار بطل  بطالن اجتماع جمعية حملة الوحدات. و

ا  البنود (أ) و (ب) و (ج) من   ات املشار إل م خالل  السابق مالم يتم االستغناء عن    دذا البنحضور أّيٍ من ا خدمات أي م

 مرحلة التصفية.  

ة أخرى بخالف املدير. ة من ج  كما يبطل االجتماع  حالة عدم حضور مدير الصندوق ما لم تكن الدعوة لالجتماع موج

ذا االجتماع. 5 ة ال قامت بالدعوة إ  أس اجتماع جمعية حملة الوحدات ا   ) ي
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عقاد اجتماع جمعية حملة ال6 ون ا  إال إذا حضره حملة الوحدات الذين يمثلون أك من  ) ال ي
ً
يحا % من رأس مال  50وحدات 

عقد خالل مدة ال تقل   معية إ اجتماع ثان لذات جدول األعمال  ذا النصاب؛ وجب دعوة ا الصندوق املصدر. فإذا لم يتوافر 

خ االجتماع األول،    من تار
ً
ن يوما د عن ثالث ضور من  عن خمسة أيام عمل وال تز سبة ا ان   أيا 

ً
يحا ي  ون االجتماع الثا و

خه  الدعوة إ االجتماع األول.  رأس املال. ان قد حدد تار ي إذا  جوز أال توجه دعوة جديدة لالجتماع الثا  و

ناء القرارات املتعلقة بتعديل النظ ام األسا للصندوق وال وتصدر القرارات باألغلبية املطلقة للوحدات املمثلة  االجتماع باست

ون أك من   ملة الوحدات أو  حالة التصفية، فيجب أن تصدر بموافقة حملة الوحدات الذين يمل سبة  قوق املك تمس ا

  % من رأس مال الصندوق املصدر.50

انت من األ   )7 معية حملة الوحدات مناقشة موضوعات غ مدرجة ع جدول األعمال إال إذا  مور العاجلة ال طرأت ال يجوز 

ون  سابات أو حملة الوحدات الذين يمل يئة أو مراقب ا دول أو تكشفت أثناء االجتماع، أو إذا طلبت ذلك ال %    5عد إعداد ا

ن أثناء املناقشة عدم كفاية املعلوم ذا تب ون من األمور املرتبطة بمحاور االجتماع، و شرط أن ت ات من رأس مال الصندوق املصدر 

الذين  إذا طلب ذلك حملة الوحدات  د ع عشرة أيام عمل  ن تأجيل االجتماع ملدة ال تز ع املتعلقة ببعض املسائل املعروضة، 

ون  اجة إ إجراءات جديدة للدعوة. 25يمل نعقد االجتماع املؤجل دون ا   % من رأس مال الصندوق املصدر، و

الوحدات    )8 ل من حملة  أو  يحق ل الوحدات باألصالة  بالصندوق حق حضور اجتماع جمعية حملة  اص  ا ل  بال املقيدين 

ضور   ض  ون التوكيل أو التفو جوز أن ي ض معد لذلك، و ون بموجب توكيل خاص أو تفو الة أن ت ة الو ط ل ش الة و الو

ا التوكيل أو  ون  الوحدات و أو أك من اجتماعات جمعية حملة    اجتماع واحد 
ً
ا ن صا ضور اجتماع مع ض الصادر  لتفو

 ضور االجتماع الذي يؤجل إليه لعدم اكتمال النصاب. 

ذه املادة البيانات التالية:  ض املشار إليه   جب أن يتوافر  التوكيل أو التفو  و

و مدون بال .1  ملا 
ً
، أو اسم الشركة أو املؤسسة وفقا ند رس  ملس

ً
 ل التجاري. اسم حامل الوحدة وفقا

 عدد الوحدات.  .2

ات. .3 ل التجاري للشر /ال ند الرس  رقم البطاقة املدنية أو املس

4. . ند رس  ملس
ً
 اسم الوكيل وفقا

ض .5 .-اسم وصفة موقع التوكيل أو التفو
ً
ون موقع التوكيل وكيال ض  حال  الة أو التفو   ع أن ترفق صورة من عقد الو

ر التوكي 6 خ تحر ض.. تار  ل أو التفو

 ع حق الوكيل أو املفوض إليه  حضور  
ً
 يتضمن النص صراحة

ً
 أو خاصا

ً
ون عاما ض إما أن ي ن لقبول التوكيل أو التفو تع و

ض.    الجتماع محدد ع أن يتم تقديم أصل التوكيل أو التفو
ً
ون صادرا ا وأن ي ت ع بنود جدول أعمال معيات والتصو  ا

ل شرط  )ال يجوز ألي من  9  
ً
قع باطال ت عن نفسه أو عمن يمثله  املسائل ال تتعلق بمنفعة خاصة له، و حملة الوحدات التصو

 أو قرار يخالف ذلك.

عارض مصا بأي قرار يتم   م منفعة خاصة أو حالة  ون ل معية تحييد األطراف ال ت ة ال قامت بالدعوة ل جب ع ا و

 حدات.مناقشته  جمعية حملة الو 

ا.  سب الواجب تحييد ساب ال ل باح ة املسؤولة عن حفظ ال   ع أن تقوم ا
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ة ال دعت إ عقد االجتماع  10 معية    -حسب األحوال    -)ع مدير الصندوق أو ا ة من محضر اجتماع ا يئة ب موافاة ال

ن   اضر دمات ا ون  عد توقيعه ممن ترأس االجتماع، ومقدمي ا ا، ع أن ي عقاد خ ا ن من تار االجتماع، وذلك خالل أسبوع

 : ضر ما ي  با
ً
  مرفقا

ل حملة الوحدات. .1  ة من 

دمات. .2 ضور من حملة الوحدات ومقدمي ا  ة من البطاقات املدنية أو جوازات السفر ل

دمات .3 ضات حضور حملة الوحدات ومقدمي ا  . ة من توكيالت أو تفو

دمات.  .4  ة من البطاقات املدنية أو جوازات السفر لوكالء أو مفو حملة الوحدات ومقدمي ا

ضور.  .5 ض ا امل الوحدة الذي قام بتوقيع تفو  ( ند رس ي أو أي مس  ة من اعتماد توقيع (بن

يئة   جوز لل يئة، و اض أو التحفظ ع أي قرار وارد  محضر االجتماع  ال تنفذ قرارات جمعية حملة الوحدات إال بموافقة ال االع

يئة أو النظام األسا للصندوق أو خارج صالحيات  ان يتعارض مع القانون أو الالئحة أو التعاميم والقرارات الصادرة من ال إذا 

نفيذ ذلك القرار. ة املعنية ب   ا

 وتخطر به ا
ً
با اض أو التحفظ مس ون االع جب أن ي يئة بمحضر و خ موافاة ال ة ال دعت لالجتماع خالل عشرة أيام من تار

يئة طلب عرض املوضوع ع جمعية حملة وحدات جديدة  حال تطلب األمر   ، ولل
ً
عت القرار نافذا الة ال  ذه ا االجتماع، و 

 ذلك. 

اص بالصندوق االطالع    )11 ل ا ل من حملة الوحدات املقيدين بال ع محاضر اجتماع جمعيات حملة الوحدات أو يحق ل

ة ال دعت لالجتماع حسب األحوال.  ا من ا ة م صول ع    ا

  

امسة املادة  والثالثون   ا

  الصندوق  وتصفية حل حاالت

 ينق الصندوق  األحوال التالية:

1 
ً
ددة  النظام األسا ما لم تجدد طبقا  للقواعد الواردة بالنظام. . انقضاء املدة ا

دف.2 اء الغرض الذي أ من أجله الصندوق أو  حالة استحالة تحقيقه ال  . ان

3.
ً
 مجديا

ً
ثمارا ثمار البا اس ا بحيث يتعذر اس الك جميع أصول الصندوق أو معظم  . تلف أو 

شرط صدور قرار باملوافقة من جمعية حملة  4 ون أك من  . بناًء ع طلب مدير الصندوق  % من رأس مال   50الوحدات ممن يمل

اء مدته.  الصندوق بحله قبل ان

يئة بإلغاء ترخيص الصندوق. 5  . صدور قرار من ال

ي بحل الصندوق وتصفيته. 6  . صدور حكم قضا

التصفية أو اإلفالس أو إلغاء7 عوق من قدرته ع االستمرار  إدارة الصندوق  عرض مدير الصندوق ألمر  ترخيصه ما لم يتم    . 

ن مدير بديل للصندوق.   عي
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  والثالثون   السادسة املادة

 إجراءات تصفية الصندوق 

يئة   ذا النظام وموافقة ال ا  املادة السابقة من  االت املنصوص عل  دور التصفية،    - يدخل الصندوق عند تحقق إحدى ا

صية   حتفظ خالل مدة التصفية بال جب أن يضاف إ اسم الصندوق عبارة (تحت  و ة بالقدر الالزم إلتمام التصفية، و االعتبار

ر تصفية الصندوق.   جب أن يتم ش ة القائمة ع التصفية، و اتبات الصادرة عن ا ة  امل قة وا ة بطر التصفية) مكتو

ا  البنود التالية: ام املنصوص عل بع  تصفية الصندوق األح  و

ن بافتتاح التصفية، وع املصفي 1 خطار الدائن ر حل الصندوق و خ ش سقط آجال جميع الديون ال ع الصندوق من تار  .

خ  ن يوم من تار ع م خالل خمس وأر م باقتضاء ديو م لتقديم طلبا  بافتتاح التصفية مع دعو
ً
ن رسميا أن يخطر جميع الدائن

جوز إخطار ال ر حل الصندوق، و ن  ش لة للدائن ق اإلعالن، و جميع األحوال يجب أن يتضمن اإلخطار أو اإلعالن م ن بطر دائن

م.   ال تقل عن خمسة عشر يوم عمل لتقديم طلبا

2.   ٍ
ّ

ن مصف عي ن  إ ح الصندوق  إدارة  ع   
ً
قائما املدير  يظل  ذلك  ومع  الصندوق،  سلطة مدير  الصندوق  انقضاء  ت عند  ت

ثمارات جديدة  الصندوق. وممارسته لسلطاته، اك جديدة أو الدخول  اس  ع أن ال يقوم بقبول أي طلبات اش

م ما لم يقرر املصفي  .3 يئة   - ستمر مقدمو خدمات الصندوق خالل مدة التصفية  تقديم خدما اجة   -عد موافقة ال عدم ا

م أو   غ م  بدال دمات أو اس ذه ا م  تقديم  ام لدى مقدم خدمة واحد و جميع األحوال ال يجوز  الستمرار عض امل دمج 

ار طوال مدة التصفية.  سابات ا   االستغناء عن مراقب ا

م بمزاولة    .4 اص املرخص ل ن األ ن املصفي من ب عي  له، كما يجوز 
ً
دمات للصندوق مصفيا ن مدير أو مقدمي ا عي يجوز 

أو  ، ثمار جما اس نظام  مدير  سابات   شاط  ا أو مراق  فظ،  ا ن  أم أو  ثمار  اس مراقب  أو  ثمار  اس مدير محفظة  شاط 

املصفي  م  م ن  مع ب ا يئة مع مراعاة عدم  ال عد موافقة  إال  ن املصفى  عي يتم  األحوال ال  يئة. و جميع  ال ن لدى  ل امل

. ار سابات ا  ومراقب ا

نه.وال يبدأ املصفى  مباشرة أعماله إال  عي ر قرار   عد ش

ام الالئحة   .5 ن املصفي وفق أح عي يئة  ا ال ن املصفى بقرار يصدر من جمعية حملة الوحدات إال  األحوال ال تقرر ف عي يتم 

ن املصفي عي يئة ع  صول ع املوافقة املسبقة من ال  . التنفيذية. و حالة اختيار املصفي من قبل حملة الوحدات، يتوجب ا

عاب املصفي.  عابه ومدة التصفية، ع أن يتحمل الصندوق أ ة ال اختارت املصفي أ   و جميع األحوال، تحدد ا

يئة بناء ع طلب مصفي الصندوق أو أحد 6 نه، و جميع األحوال يجوز لل ة ال قامت بتعي ا بدل املصفي بقرار من  س  .

ت أو من  دائ الصندوق  أو  الوحدات  لذلك،حملة   
ً
 مقبوال

ً
را م إذا رأت  املصفى  بدال   باس

ً
أن تصدر قرارا ا  ل قرار    لقاء نفس و

ر القرار املتضمن   عد ش ديد  مباشرة أعماله إال  ن من يحل محله، وال يبدأ املصفي ا عي شمل  بدال املصفي يجب أن  باس

ش التعاون  السابق  املصفي  ع  يجب  كما   .
ً
مصفيا نه  عي و بدال  السلس االس النقل  يل  س ع  املساعدة  أجل  من  امل  ل 

ن املصفي البديل، كما يجب ع املصفي السابق أن يقدم إ املصفي  عي  من 
ً
ن يوما للمسؤوليات إ املصفي البديل وذلك خالل ست

  البديل جميع العقود املرتبطة بالصندوق حيثما ينطبق ذلك.

:. يقوم املصفي بجميع األعمال ال تقت7 م بما ي ا تصفية الصندوق، ع أن يل  ض

ام بالقانون  يئة. أ. االل  والالئحة والتعاميم والقرارات والتعليمات الصادرة من ال
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ا   عليمات تصدر ا  الالئحة وأي  اماته املنصوص عل يح أي تقاعس  ال  لت
ً
ة فورا طوات الضرور ب. أن يتخذ جميع ا

يئة      ال

. تمثيل   -ج  الصندوق أمام القضاء والغ

ص للمحافظة ع أصول الصندوق وحقوقه. د ر ص ا  . القيام ببذل عناية ال

  . سداد ديون الصندوق. ه

امات الصندوق. و ا وال  . تخصيص مبالغ للديون املتنازع عل

قة أخر ز أو بأي طر العل أو باملمارسة   باملزاد 
ً
أو منقوال  

ً
صول ع أع سعر، ما لم  . بيع أصول الصندوق عقارا ى تكفل ا

قة معينة.  نه ع إجراء البيع بطر عي  ينص  قرار 

ن حملة الوحدات. ح ع ناتج التصفية ب  . قسمة وتوز

ل فعال. ط ش م  ام م من القيام بم دمات لتمكي  . توف جميع املعلومات الالزمة عن الصندوق إ مقدمي ا

ر مصفي  ي ة من تقر يئة (أو محاضر اجتماع جمعيات  . توف  ع سنوي الذي يقدم لل الصندوق عن أعمال التصفية الر

م.   حملة الوحدات) أو البيانات املالية إ حملة الوحدات  حال طل

ندات  يئة.  ي. حفظ الدفاتر واملس ل ال خ إلغاء قيد الصندوق من    املتعلقة بتصفية الصندوق ملدة خمس سنوات من تار

انت الزمة إلتمام أعمال سابقة، كما ال يجوز له بيع أصول الصندوق جملة واحدة . ال  8  جديدة إال إذا 
ً
يجوز للمصفي أن يبدأ أعماال

عامالت مع أطراف ذات الصلة أو أن   أو أن يتصا ع حقوقه أو يقبل التحكيم  املنازعات املتعلقة بأعمال التصفية أو إجراء 

ية، إال عات عي   بموافقة حملة الوحدات. يجري توز

ر  9 خ ش ن يوم من تار نداته وأصوله إ املصفي خالل ثالث سليم دفاتره ومس . ع مدير الصندوق تقديم حسابات الصندوق و

قوم املصفي بجرد أصول   د املصفى بأي بيانات أو معلومات تخص الصندوق، و و دمات ب م مقدمو ا ن املصفي، كما يل عي قرار 

مسك املصفي الدفاتر  الصند دمات، و ن  ذلك بمقدمي ا ستع اماته، وله أن  وق وتحديد مركزه املا بما يتضمن حقوقه وال

يئة  د ال ر تصفية الصندوق ومباشرة املصفي لعمله  - الالزمة لقيد التصفية، مع تزو خ ش ر من تار :  –خالل ثالثة أش   بما ي

ر   أ. ون مراجع من مراقب حسابات الصندوق. املركز املا للصندوق عتقر   أن ي

ر التصفية. ل  ب. خ ش  حملة الوحدات كما  تار

ل من مصفي الصندوق السابق واملصفي البديل   ذه املادة ع  امات الواردة   سري االل بدال مصفي الصندوق  و حال اس

ل ع حسب اختصاصه.  دمات   ومقدمي ا

ا بناء ع ع املصفي االن  .10 يئة تحديد نه، فإذا لم تحدد املدة تولت ال عي ددة  قرار  اء من أعمال التصـــفية  املدة ا

جو طلب ذوي   ره الذي يتضمن األسباب ال    ز الشأن. و عد االطالع ع تقر ة ال اختارت املصفي  مد املدة بقرار يصدر من ا

عذر تمديد   يئة بناء ع طلب املصفي  حال  ددة. كما يجوز مد املدة بقرار يصدر من ال حالت دون إتمام التصفية  املدة ا

ل ذي  ة ال اختارت املصفي، ول ذه املدة مع بيان األسباب.  املدة من ا يئة تقص    شأن أن يطلب من ال

ل صندوق تحت التصفية جمعية من حملة الوحدات وع مصفي الصندوق أن يقوم بدعوة جمعية حملة الوحدات 11 ون ل . ي

ر مراق ية وتقر ر السنوي  لالجتماع خالل السنة املالية للصندوق، وذلك ملناقشة البيانات املالية عن السنة املن سابات والتقر ب ا

معية لالجتماع  أي وقت إذا اقتضــت ذلك أعمال التصفية.   عن أعمال التصفية واملصادقة، وله دعوة ا
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ناسب مع عدد وحداته  رأس 12 ك بما ي ل مش ع ناتج التصفية، ع  . يقوم املصفي بقسمة ما تبقى من أصول الصندوق وتوز

عد س ذا الغرض. و جميع األحوال يجب  مال الصندوق وذلك  ا ل اماته املرتبطة بأعمال التصفية ال تم تخصيص داد ديونه وال

عض حملة الوحدات دون البقية.  ب  تب عليه تأثر نص ف إضافية ع الصندوق مما ي   مراعاة أن ال يتم تحميل مصار

إ  .13 املصفي  اء من تصفية الصندوق وقسمة أصوله يقدم  عدم وجود قضايا عند االن ادة   وش
ً
 مدققا

ً
 ختاميا

ً
يئة حسابا ال  

ة. كما   سابات البنكية الصفر ة من كشف ا تصة باإلضافة ا تقديم  ة ا مرفوعة من أو ضد الصندوق صادرة من ا

بالتصديق ت أعمال التصفية  تامي املدقق ع جمعية حملة الوحدات وت ا ساب  ساب   يجب ع املصفي عرض ا ع ا

تامي من حملة الوحدات.   ا

اء التصفية. عد ان يئة  ل الصناديق لدى ال لغاء قيد الصندوق من  اء التصفية و ر ان يئة ش   وع املصفي أن يطلب من ال

ق رقم (  .14  للنموذج الوارد  امل
ً
يئة عن أعمال التصفية وفقا ع سنوي لل ر ر م املصفي بتقديم تقر ن الكتاب الثالث  ) م10يل

ر مراقب   عشر ة املدققة وتقر  عن تقديم البيانات املالية املرحلية املراجعة والسنو
ً
) من الالئحة، فضال ما ثمار ا (أنظمة االس

ر عن أعمال التصفية والبيانا  ا التقر ة املعد ع اية الف  من 
ً
ا ثالثون يوما سابات للصندوق تحت التصفية خالل مدة أقصا ت ا

لما رأت ضرورة لذلك. ر  ا بأي معلومات أو تقار د يئة أن تطلب من املصفي تزو  املالية، كما يجوز لل

يجة  15 أو ن ب تجاوزه حدود سلطته  س الغ  أو  الوحدات  الصندوق أو حملة  ق  ال ت ض األضرار  عو املصفي عن  سأل   .

ن ع وجه   ونون مسئول م ي ن فإ عدد املصف ا  أداء عمله، و حالة  اء   التضامن. والاألخطاء ال يرتك يحتج ع الغ بان

ر خ الش    . التصفية إال من تار
  

عة املادة  والثالثون  السا

ق   للصندوق   األسا   النظام عديل  كيفية   وامل

ذه التعديالت. 1 يئة ع  عد موافقة ال ق إال  ذا النظام األسا أو ع امل عديالت ع  )ال يجوز ملدير الصندوق أن يجري أي 

يئة   قوق    - ولل حة ما يمس ا ملة الوحداتإذا وجدت  التعديالت املق سبة  أن تطلب من مدير الصندوق أخذ موافقة   - املك

ذه التعديالت. 50أك من   % من رأس املال ع 

ق فقط. 2 سبة لتعديالت امل ونية من حملة الوحدات بال طية أو اإللك  ) يجوز للمدير أخذ املوافقات ا

عديل ع النظام األسا للصندوق أو 3 يئة بأثر فوري أو  املوعد الذي تحدده..)ال ينفذ أي  عد موافقة ال ق إال   امل

ة ال تتجاوز عشرة أيام عمل من  4 ما، وذلك خالل ف عديل يتم ع أي م )يجب ع مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات بأي 

تم إخطار حملة الوحدات بالتعديالت عن طر ذا التعديل، وس يئة ع  خ موافقة ال  ق الوسائل التالية: تار

1  
ً
 . كتابيا

ي 2 و يد االلك   . ال
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 والثالثون   الثامنة املادة

قة   الوحدات  حملة مع  املراسالت طر

 املراسالت: 

  : التا و  الت الصندوق، و ك إ مدير الصندوق وذلك ع آخر عنوان مقيد   افة املراسالت من قبل أي مش  يتم توجيه 

و ش.م.ك.ع. "املركز"    شركة املركز املا ال

ابر  –العنوان: شرق  سال –شارع أحمد ا  3دور  – برج يونيف

  23444ص. ب  

يدي: الصفاة  ت  13095الرمز ال و  دولة ال

ي ملدير الصندوق:   و    www.markaz.com املوقع اإللك

ي:  و يد اإللك  ساعة.  24وسوف نقوم بالرد خالل  urgentqueries@markaz.com ال

  ) 965( 2224 8000اتف: 

    )965( 2246 7264فاكس: 

 

 والثالثون  التاسعة  املادة

اوي  إجراءات   الش

وى بإحدى الطرق اآلتية:  وى، يقوم حامل الوحدة بتقديم الش   حالة وجود أي ش

شركة مدير الصندوق، الدور -1 ام  ابر، شرق، قطعة 14صيا إلدارة اإلل سال، شارع أحمد ا ت. ،  1، برج يونيف و  ال

د رقم ص. ب. -2 ام صندوق بر يد بإسم إدارة اإلل ت. 13095الصفاة  – 23444ع ال و  دولة ال

اوي  -3 الش س وحدة  رئ ي بإسم  و اإللك يد  ال :  ع  تم تحميل نموذج ش complaints@markaz.com ع وى من موقعنا او

 www.markaz.com    .ته   واتباع التعليمات لتعب

  

 

عون  املادة  األر

  التحكيم  أو  القضاء

ام القانون رقم    ألح
ً
فسر وفقا ذا النظام و عديالت الحقة   والئحته التنفيذية  2010لسنة    7يخضع  عليمات أو  واية قرارات أو 

ذا النظام.  ا نص خاص  شأ افة األمور املتعلقة بالصندوق ال لم يرد  سري ع  ما و   عل

افة   و وحده ب ختص القضاء ال ا. و ه وتطبيقه واملنازعات الناتجة ع و من حيث تفس ام القانون ال ذا النظام ألح يخضع 

  املنازعات الناشئة عنه أو املتعلقة به.
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ادية املادة عون  ا  واألر

ل األموال  غسل اب   وتمو   اإلر

اميجب ع مدير الصندوق   يئة أسواق املال وع األخص الكتاب السادس عشر  االل عليمات  افحة غسل األموال    بقرارات و (م

ت   و ن دولة ال م املدير بقوان اب) من الالئحة التنفيذية، كما يجب أن يل ل اإلر اب وقرارات وتمو ل اإلر شأن غسل األموال وتمو

اب.  ل اإلر شأن غسل األموال وتمو عليمات الحقة تصدر  ذا الشأن، وأية قرارات و   الشرعية الدولية الصادرة  

  

عة  باملادة  اإلخالل  دون  م  يتم  أن  يجوز   النظام،  ذا  من  والعشرون  السا اية  الصندوق  أصول   صا  تقو ر  ل  ب   إعداد  ألغراض  ش

ر طة  فقط املالية  التقار م  ذا بموجب الصندوق  وحدات  ع  التعامل يتم  أال شر   . التقو

  

عون   الثانية املادة  واألر

ام    اضافية أح

عة  باملادة  اإلخالل  دون  م  يتم  أن  يجوز   النظام،  ذا  من  والعشرون  السا اية  الصندوق  أصول   صا  تقو ر  ل  ب   إعداد  ألغراض  ش

ر طة  فقط املالية  التقار م  ذا بموجب الصندوق  وحدات  ع  التعامل يتم  أال شر   . التقو

  

  

  

  

 

  

  

 


