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 )المتعلق بهيئات االستثمار الجماعي( 10/2/2014تاريخ  14متعلق بتعديل القرار رقم 
 

 المالية، االسواقالمتعلق ب 17/8/2011تاريخ  161بناًء على القانون رقم 
 ،31/3/2014 خذ في جلسته المنعقدة  بتاريالمتخ 9/2/14رقم  المالية  هيئة االسواقوبناًء على قرار مجلس 

 
 نحيطكم علمًا بما يلي:

 
 :بحيث )المتعلق بهيئات االستثمار الجماعي( 10/2/2014تاريخ  14القرار رقم تعديل تم  :أوالً 
 

 مةءاألخذ بعين االعتبار مال وبعد" النص التالي:المادة االولى من القرار المذكور آخر الى أضيف   .1
  ". (Investor Profile)لملف المستثمر  (Suitability)التوظيف المقترح

 
 :النص التاليب استبدلو من القرار المذكور من المادة الثالثة  2 البند نص  ألغي .2

 أن يتضمن نظام الصندوق ما يأتي: -2
 
 تبديلها،وآلية  وجود أحكام خاصة تتعلق بكيفية تكوين هيئة من أصحاب الحصص - أ

تكون مهمتها السهر على مختلف مصالح أصحاب الحصص على أن يكون لها صالحية إتخاذ 
القرارات المناسبة، ال سيما فيما يتعلق بإنهاء مهمة مدير الصندوق، وفقًا لنظام خاص يحدد 

 جميع اإلجراءات الواجب اتباعها.
  

الصوووووووندوق علوووووووى مووووووون قبووووووول مووووووودير وجوووووووود آليوووووووة تحووووووودد كيفيوووووووة إجوووووووراء أ  تعوووووووديل جوووووووذر   - ب
أن تووووتم  كحوووودن أدنووووى، علووووى أن يط ووووترط مضوووومون نظووووام الصووووندوق أو علووووى كتيووووب التعريووووف.

دعووووووووة أصوووووووحاب الحصوووووووص للتصوووووووويت علوووووووى التعوووووووديل عووووووون طريوووووووق الن ووووووور فوووووووي جريووووووودتين 
% مووووون كووووول 51محليتوووووين وي وووووترط تووووووفر نصوووووابا وأكثريوووووة فوووووي الجلسوووووة االولوووووى ال يقوووووالن عووووون 

صووووووندوق والحاضوووووورين موووووونهم، وفووووووي حووووووال عوووووودم توووووووفر موووووون عوووووودد أصووووووحاب الحصووووووص فووووووي ال
النصووووواب فوووووي الجلسوووووة األولوووووى يجوووووب دعووووووة أصوووووحاب الحصوووووص الوووووى جلسوووووة ثانيوووووة علوووووى أن 

علمووووًا أنووووه فووووي حووووال كووووان الصووووندوق  يحوووودد نصووووابها وأكثريتهووووا مسووووبقًا فووووي نظووووام الصووووندوق.
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يتضووووومن عووووودة فئوووووات مووووون الحصوووووص، يجوووووب حصووووور آليوووووة الحصوووووول علوووووى الموافقوووووة المطلوبوووووة 
صوووووحاب الحصوووووص مووووون الفئوووووة المعنيوووووة بالتعوووووديل ولووووويس بجميوووووع أصوووووحاب حصوووووص أعوووووال  بأ
 الصندوق.

 يعتبر تغيير جذر  على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

في  ةمذكور  يه اإلستثمارية للصندوق كما والمعايير والسقوف أ  تغيير في األهداف  -
 ،الصندوقب المستندات المتعلقة

 أ  تغيير في سياسات الرافعة المالية ونسبها من قيمة األصول الصافية للصندوق،  -
 أ  إقتراض من الصندوق )إن وطِجد(،  -
 أ  تغيير في القيود المفروضة على اإلستثمارات )المذكور في كتيب التعريف(،  -
أ  تغيير اختيار  من قبل المدير على الرسوم أو النفقات التي يتم تحميلها إلى  -

الصندوق أو أ  تعديل من قبله على طريقة احتساب الرسوم والنفقات التي يتم 
تحميلها إلى الصندوق والتي يمكن أن تؤد  إلى التأثير على قيمة األصول الصافية 

 للصندوق،
 أ  تعديل على الحقوق والموجبات المرتبطة بحصص الصندوق.  -
 

ما ي ير صراحًة إلى تفويض بإدارة  ضرورة تضمين عقود وصكوك االكتتاب بحصص الصندوق -ج
 ( أعال .بأحكام البند )ة الصندوق ممنوح من المكتتب الى ال ركة مع مراعا

مكانية إدراجها في سوق مالية منظمة. -د   إصدار حصص الصندوق بصورة اسمية وا 

(، على مسؤولية المصدر الكاملة، ينص ب كل واضح Prospectusإعداد كتيب تعريف ) -ه 
على عدم عالقة هيئة األسواق المالية بمضمونه ويعرف ب كل واٍف عن الصندوق وصريح 

)إن اؤ ، موضوعه، استراتيجيته، إدارته، مكان حفظ موجوداته، األتعاب والعموالت والمصاريف 
بما فيها عمولة البيع أو اإلسترداد إذا ما وجدت التي يحق لإلدارة تقاضيها، كيفية إصدار 

خاصة بتداولها وبتسعيرها، األحكام الخاصة باقتراض الصندوق، السنة الحصص واألحكام ال
المالية العائدة للصندوق، والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، كيفية توزيع األرباح والفوائد 
وذكر الضرائب إذا وجدت، التصفية وجميع المعلومات األخرى الجائز ن رها والتي من  أنها 

افية بخصوص الصندوق...( على أن ال يوزع هذا الكتيب عولى أن تؤمن أكبر قدر من ال ف
المعنيين أو يوضع تحت تصرفهم إال بعد إعالم هيئة األسواق المالية به وموافقتها على 

 الترخيص بإن اء الصندوق.

على المعنيين بإدارة الصندوق تيويم مضمون الكتيب دوريًا وفقا لتغير المعطيات الهامة، كما 
اع عن إعطاء أية معلومات تتعارض مع تلك الملحوظة في الكتيب المذكور أو عليهم اإلمتن
  تزيد عنها.
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تنظيم المحاسبة والبيانات المالية والوضعيات التقييمية المطلوبة وفقًا للنماذج والمهل المحددة في  -و
 هذا القرار.

الموافق عليها وضع تحت تصرف أصحاب الحصص في الصندوق التقارير السنوية والفصلية  -ز
من قبل مفوضي المراقبة التي توضح أوضاع الصندوق المالية وعلى األخص العمليات 

 االقتراضية وتفصيل األرباح والخسائر والمصاريف اإلدارية والفوائد المدفوعة أو المستوفاة.

ة بخصوص اإللتزام بكافة التعليمات العامة والخاصة التي يمكن أن تصدرها هيئة األسواق المالي -ح
 إدارة الصندوق وعملياته.

 
 النص التالي:ب استبدلو من القرار المذكور  المادة الخامسةمن  "و" الفقرة نص ألغي .3

)ب( الفقرات في كل من و  ،(1االلتزام بالموجبات المنصوص عليها في الفقرة )د( من البند ) -و
لجهة تضمين نظام ال ركة آلية محددة إلجراء التغييرات الجذرية المنصوص عنها في هذ  الفقرة 

 .من هذا القرار 3( من المادة 4( و)3والبندين ) ،(2من البند ) )د( و )هو( و )و( و )ز(و 

 
 لما  وفقاً  ن تم تعديلهأد بع )المتعلق بهيئات االستثمار الجماعي( 10/2/2014تاريخ  14القرار رقم ربطًا : ثانياً 

 جاء أعال .
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