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 النظام األساسي

 بنك االسكان للتجارة والتمويل/ صندوق األوراق المالية األردنيةصندوق 
 

 

 المقدمة:   -1

يسمى هذا النظام بالنظام األساسي لصندوق )بنك االسكان للتجارة والتمويل/ صندوق 

 األوراق المالية االردنية(.

 

 اسم الصندوق:  -2

ق الماليلة األردنيلة وهلو رةلارة رلة  داة بنك االسكان للتجارة والتمويلل/ صلندوق األورا 

استثمارية ذات ر سمال متغير "صلندوق متتلو " مسلجل الي المملكلة األردنيلة ال ا لمية 

والتعليمللات الصللادرة اسللتنادا   1997لسللنة  23حسللأ  حكللام نللانون األوراق الماليللة رنللم 

 إليه.

 

 مدة الصندوق: غير محددة.  -3

 

 نوع الصندوق: صندوق متتو .  -4

 

 لصندوق: هدف ا  -5

ي للدف الصللندوق الللى نحقيللس نمللو ر سللمالي متوسللل الللى يويللل األ للل اللي صللااي نيمللة 

المو ودات رلة يريلس ايلادة القيملة السلونية للاوراق الماليلة المسلتثمر ب لا إ لااة اللى 

إيللرادات التوا للد المتحققللة رلللى الودا لل  المصللراية و دوات الللديةي وإيللرادات نوايعللات 

 تثمارات الصندوق اي اس م الشركات المساهمة العامة.األربا  المتحققة رلى اس

 

كما ي دف الصندوق الى السيطرة رللى المالايرة المرنةطلة بسلوق ر م الملال األردنلي 

رللة يريللس نوايلل  اسللتثمارات الصللندوق رلللى ماتلللا  دوات االسللتثمار المتاحللة واللي 

مار ونحقيللس ماتلللا القطارللات االسللتثمارية بصللورة نسللم  بالتقليللل مللة ماللاير االسللتث

  رلى را د ممكة.

 

 الحد األدنى لر سمال الصندوق:  نصا مليون دينار اردني. -6

 

 نيمة الوحدة االستثمارية رند التأسيس: ما ة دينار  ردني. -7

 

 السياسة االستثمارية للصندوق:   -8

سلللوف يسلللتثمر الصلللندوق مو ودانللله الللي المملكلللة االردنيلللة ال ا لللمية والللي األدوات 

 ة:االستثمارية التالي

 

االسلل م واالوراق الماليللة المرنةطللة باالسلل م للشللركات المسللاهمة العامللة والمدر للة  ( 

 للتداول اي السوق األول والثاني والثالث والشركات حديثة التأسيس.

  دوات الدية العام الصادرة رة الحكومة والمؤسسات العامة ومؤسسان ا التررية. (ب

 لعامة المسجلة. سناد القرض الصادرة رة الشركات المساهمة ا  (ت

 الودا   و  ادات االيداع المصراية.  (ث

 صناديس االستثمار المشترك األخرى.  (ج
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  سس ومعايير و وابل استثمارات الصندوق:  -9

لتحقيس  هداف الصندوق اي نعظيم صااي نيمة مو ودات الصندوق  مة  دنى مسلتوى مالاير 

 ات التالية:ممكنة اسيتم ننوي  استثمارات الصندوق  مة الضوابل والمحدد

 

%  ملة صلااي القيملة 10سوف يقوم الصلندوق باسلتثمار ملا ال يقلل رلة  (1

السونية لمو ودانه اي الودا   و  ادات االيداع المصراية وذللك لسليولة 

 الصندوق.

% ملة صلااي القيملة السلونية 5يلتزم الصندوق بعلدم اسلتثمار اكثلر ملة   (2

راق الماليلللة لمو ودانللله الللي     لللركة او مصلللدر واحلللد باسلللتثنا  االو

الصادرة رة الحكوملة االردنيلة او الةنلك المركلز  االردنلي او المكتوللة 

 مة    من ما.

%  ملللة االوراق الماليلللة 10يلتللزم الصلللندوق بعلللدم اسلللتثمار اكثللر ملللة   (3

 الصادرة رة مصدر واحد.

يلتزم الصندوق بأن ال نزيد الديون والتسل يتت المصلراية التلي يحصلل   (4

 القيمة السونية لمو ودانه. % مة صااي10رلي ا رة 

%  ملة نيملة مو ودانله الي 10يلتزم الصندوق بعلدم اسلتثمار اكثلر ملة   (5

 االوراق المالية الصادرة رة صناديس االستثمار االخرى.

 يلتزم الصندوق بأن ال يمارم الةي  المكشوف لتوراق المالية.  (6

ملدير  يلتزم الصلندوق بلأن ال يسلتثمر  موالله الي االوراق الصلادرة رلة  (7

 االستثمار او    مة الشركات التابعة له.

 

 سياسة و سلوب ادارة الصندوق وانااذ القرارات: -10

ستتم ادارة الصندوق مة نةل لجنة استثمار مكونة مة خمسة   ااص ملة معتملد   ( 

الم ة المالية المرخص ل م بمزاولة  رمال إدارة االستثمار يحددهم مدير االستثمار 

ونتاذ نرارات االستثمار باالغلةيلة وال يحلس اليلة   لة  ا ةكلما درت الح ونجتم  

اخللرى التللدخل اللي ادارة الصللندوق يالمللا ان مللدير االسللتثمار ملتللزم بالسياسللات 

 المرسومة والمحددة اي هذا النظام ونحت مرانةة امية االستثمار.

 ملية االسلتثمار هلو المالول بلالتوني  رللة هلذا الصلندوق الي كاالة األملور الماليللة   (ب

 والقانونية المتعلقة به.
 

 

 

 

 مدير االستثمار:  -11

سللوف يقللوم بنللك السللكان للتجللارة والتمويللل ومركللزد اللي رمللان/ األردن بأرمللال مللدير 

 .الستثمار للصندوق

 

كأول بنك متاصص اي نقديم التمويل اال تماني  1973نأسس بنك السكان للتجارة والتمويل رام 

راما  واكأ الةنك  24ورلى مدى  كثر مرور  اي األردنيالتام لدا  رجلة العمران السكاني 

التطورات المتساررة التي   دن ا الصنارة المصراية النليمية والعالميةي مما استدرى نحوله إلى 

 . 1997بنك نجار   امل اي رام 

 

 يويُعد بنك نطر الوينيي والمجمورة االستثمارية العقارية الكويتيةي والمصرف الليةي الاار ي

والمؤسسة العامة للضمان اال تماري / األردن مة المساهمية الر يسيية اي الةنكي الذ  نصل 
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اررا  اي كل مة األردن وسورية والجزا ر ولندن  172 ةكة اروره المحلية والدولية إلى 

 والسطية والةحريةي إ ااة  إلى مكانأ التمثيل اي كل مة العراق والمارات وليةيا.

مليون  315ر سماله  حيث يةلغسكاني كواحد مة  كةر الةنوك العاملة اي األردني ويُصنا بنك ال

 دينار  ردني.
 

ونقديرا  لمساهمانه المتميزة اي درم االستثمار والتطور االنتصاد  اي المملكةي ونقديمه لادمات 

 وحلول مالية ومصراية را دةي حاا بنك السكان رلى  ثقة ونقدير مؤسسات ومنظمات محلية

وإنليمية ورالمية حيث نال رددا  مة الجوا ز و  ادات التقدير  براها؛ وسام الكوكأ األردني مة 

الدر ة األولى اي ريــدد الاامــس رشـــري و ا زة الملك رةد هللا الثاني للتميــــزي وهي  راـــ  

ينيي و ا زة التميز  ا ـــزة رلى المستوى الوينيي و ا زة التميز لادا  النوري رلى المستوى الو

اي مؤنمر األردن اللكترونيي و ا زني "الةنك الرا د اي الوية العربي اي الشمول المالي" و" 

  اضل رتمة نجارية اي األردن" مة االنحاد الدولي للمصرايية العرب.

كما حصل بنك السكان رلى  ا زة " الريادة اي نطوير العمل المصراي رلى مستوى الوية 

الجوا ز التالية: "  Banker Middle Eastمة انحاد المصارف العربيةي ايما منحته مجلة  العربي"

 اضل بنك اي األردن"ي و"  اضل بنك اي مجال االبتكار اي األردن"ي و"  اضل بنك مزود 

للادمات المالية المةتكرة اي األردن"ي وحاا رلى  ا زة "  اضل بنك اي مجال خدمة العمت  اي 

 ا زة "  اضل بنك نجز ة اي األردن" مة مجلة ي ومجلة إنترنا يونال ااينانس العالمية األردن مة

Global Banking And Finance Review. 

ورلى صعيد المةادرات المصراية الرياديةي يعتةر بنك السكان  ول مة  يلس الترع المتنقل اي العام 

ي و ول بنك 1977ابات التواير اي العام ي ورا د القطاع المصراي اي نطةيس نظام  وا ز حس1975

 .1993اي األردن والعالم العربي يؤسس اررا  لايتال اي العام 

 

 .25/7/2000نم نرخيص الةنك كمدير استثمار مة هيئة األوراق المالية بتاريخ 
 

إن م للام ووا ةللات مللدير االسللتثمار ناضلل  للقللوانية واالنظمللة والتعليمللات المعمللول ب للا 

 لي :ونشمل ما ي

 

 ارداد نشرة االصدار للصندوق ونسجيل ا لدى هيئة االوراق المالية. (1

انااذ القرارات االستثمارية والااصة بتو يه اسلتثمارات الصلندوق والس السياسلة   (2

 االستثمارية للصندوق والمحددة اي النظام االساسي.

 لا الصلندوق متابعة ننتيذ اوامر الةي / الشرا  لتوراق المالية التي سوف يستثمر ب  (3

 والتأكد مة نوثيس كااة المعامتت الااصة بالصندوق.

متابعلللة  و لللاع الشلللركات واالوراق الماليلللة واألسلللواق المسلللتثمر ب لللا وانالللاذ   (4

ال للرا ات والقللرارات االسللتثمارية التامللة للمحااظللة رلللى مو للودات الصللندوق 

 وننميت ا.

ات الصلندوق  لمة المحااظلة رللى مسلتوى المالايرة التلي نتعلرض ل لا مو لود  (5

الحللدود المقةولللة لمثللل هللذا النللوع مللة االسللتثمارات وننويلل  اسللتثمارات الصللندوق 

 للتاتيا مة مااير نقلةات  سعار االوراق المالية.

السعي الدارة وناتيض نكلتة االستثمار التي يتكةدها الصندوق الي ننتيلذد للسياسلة   (6

 االستثمارية.

د سللعر االصللدار وسللعر اليتللا  للوحللدات التعللاون ملل  امللية االسللتثمار اللي نحديلل  (7

 االستثمارية للصندوق بنا ا رلى صااي نيمة المو ودات.

نقديم الةيانات والتقارير المالية والمحاسةية والتقارير الدوريلة اللى املية االسلتثمار   (8

 النااذ ال را ات المناسةة بشأن ا والمصادنة رلي ا.
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 إرداد حساب نيمة صااي المو ودات  (9

 

 

 

 ة االستثمار: مي -12

 
نم نعيية الةنك األردني الكويتي/ رمان للقيام بم ام  مية االستثمار وذلك واقا ألحكام نانون األوراق 

 .والتعليمات الصادرة رنه 1997لسنة  23المالية رنم 
 

 ي بية مجمورة مة المستثمرية األردنيية 1976انةثقت اكرة نأسيس الةنك األردني الكويتي اي العام 

يتيية ومستثمرية مة الدول العربية األخرىي اكان نواة العمل العربي المشتركي  إن اكرة نأسيس والكو

الةنك اي األردن لم نكة وليدة الصداةي  بل  ا ت رة ننارة ودراسة وااية لما يتمت  به األردن مة 

نتصاد  إ ااة لما ميزات مثل المون  االسترانيجي والمناخ االستثمار  الجيد واالستقرار السياسي واال

يعرف به األردن مة كتا ة ونطور القوى العاملة لدية وننوع المجاالت والترص االستثمارية والتنموية 

 .ايه
 

مليون دينار  ردني ليةد   ولى خطوات النجا  منذ  5با ر الةنك  رماله بر م مال ندرد  1977اي رام 

ل نحقيس الطموحات الواسعة لمساهميه ورمت ه ذلك الونت ويتطل  إلى المستقةل بكل رزم وثقة مة   

وند نم ايادة ر م  والن وض بالةنك رلى كااة المستويات ليكون اي مصاف الةنوك األولى اي المملكة

مليون  150متيية دينار رند التأسيس نم را  ر م المال ليصل الى  5مال الةنك رلى ردة مراحلي امة 

 دينار اي الونت الحالي.
 

لةنك األردني الكويتي مة الةنوك الرا دة اي مجال الادمات االستثمارية المقدمة حيث ان الةنك يعتةر ا 

حاصل رلى نراخيص لممارسة ارمال الحتظ األميةي إدارة الستثماري  مانة الستثماري إدارة الصداري 

ل الشركة الحليتة بال ااة إلى خدمات الوساية المالية مة خت  مانة الصدار والستشارات المالية

 الشركة المتحدة لتستثمارات المالية.
 

 64 نضم اروع  ةكة يمتلك إذ الجذوري مرمونة وراساة مصراية مؤسسة الكويتي األردني الةنك وند غدا 

موارة استرانيجيا اي  مي   نحا  األردن و نةرصي مما يمكة رمت  الةنك مة إنجاا كااة  اررا 

 ة وكتا ة واقا ألرلى مستويات الجودة.معامتن م المصراية بسرر
 

انضم الةنك األردني الكويتي الى مجمورة بنك برنان والمتوا دة اي األردن والكويت ونونس والجزا ر 

والعراق ونركيا و مالطا مما  رطاد ميزة ننااسية رلى مستوى نمويل التجارة الدولية التي ندرم ا  ةكة 

 ة اي  مي   نحا  العالمواسعة مة الةنوك المراسلة المنتشر
 

الرا د  الةنك الكويتي األردني الةنك ويعتةر الحديثة اآللية واألنظمة المتطورة باأل  زة الةنك نزويد نم كما

ختل ننوات نوصيل الكترونية ونكنولو يا متطورة  مة والمنتجات الادمات نقديم مجال اي المملكة اي

يزة والجودة العالية مما رزا الصورة الطيةة التي يتمت  ب ا وبمتاهيم وممارسات الادمة الشاصية المتم

 الةنك كأكثر الةنوك رناية بالعمت  وحقس بالممارسة العملية مضامية  عارد " كثر مة بنك".
 

 هم  الاارج اي مراسليه  ةكة ونغطي العالمي المستوى رلى ييةة بسمعة الكويتي األردني الةنك يتمت 

 .الدولية المالية والمؤسسات الةنوك كةريات نضم والتي العالم اي اليةوالم التجارية المراكز
 

 :التالية الادمات اي الر يسية الةنك نشايات ونتمثل
 

اي األردن ونةرص ماتلا  األربعة وستون المنتشرة اروره ختل مة الكويتي األردني الةنك يقدم

 الودا   سسات واألاراد بما اي ا نةولالادمات المصراية والتجارية واالستثمارية للشركات والمؤ

السويتت ونظام ويسترن  نظام المحلية والاار ية بواسطة بأنوار اي ارسال واستقةال الحواالت الةنكية

(ي حيث  صة  الةنك الوكيل المعتمد ل ا داخل المملكةي من  التس يتت Western Unionيونيون )

كما  ات المستندية والكتاالت الةنكية وبوالص التحصيليوالقروض ال تمانيةي اصدار ونةليغ الرتماد
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السوق  ورمليات األ نةيةي بالعمتت اال تمانيةي واالستثمار والمتا رة ويقدم الةنك خدمات الةطانات

 النقدية.

  

باال ااة الى نقديم الةنك األردني الكويتي لادمة التأ ير التمويلي مة ختل  ركة إ ارة للتأ ير 

وحدة التأمية  ختل مة التأمينية الادمات لتي نام الةنك بتأسيس ا كشركة مساهمة خاصهي وكااةالتمويلي ا

للتأمية و خدمة الستشارات والادمات الستثمارية مة  العربي الشرق المصراي بالشراكة م   ركة

 ختل  ركة سند كابيتال.
 

 

رات العالمية حصيلة الثقة العالية وااللتزام ويتار الةنك األردني الكويتي بسجل حاال مة الجوا ز والتقدي

حيث حاا الةنك رلى  والصدانة م  كااة القطارات ونقديرا لنجااانه ونتا جه ومؤ رات  دا ه المميزة

 ردة  وا ز مة بين ا:

 .2015 اضل بنك نجز ة و اراد لعام         -

 .2015ااضل بنك لدارة الثروات لعام         -

 .2015نك اي المسؤولية ال تمارية لعام ااضل ب        -

( احد  برا الموان  Global Banking and Finance Reviewوكان ند ر   ل ذد الجوا ز مة نةل )

اللكترونية العالمية التي ننترد بنشر كااة اخةار نطاع الادمات المصراية والمالية. وند صممت هذد 

مجتمعاننا المحلية والعالمية اي نواحي محددة اي القطاع الجوا ز نقديرا للمؤسسات األكثر برواا اي 

 المصراي.

 

. وند ر   ل ذد الجوا ز 2013وكان الةنك ند ااا بجا زة  اضل بطانة ا تمانية مشتركة اي األردن لعام 

( والجا زة الذهةية كأاضل الموان  اللكترونية اي Global Banking and Finance Reviewمة نةل )

 ك والمؤسسات المالية اي المنطقة العربية للعام نتسه.مجال الةنو

 

 29/5/2001نم نرخيص الةنك كأمية استثمار مة هيئة األوراق المالية بتاريخ 
 

 
 

نشمل م ام ووا ةات ومسؤوليات امية االستثمار بمو أ انتانية  مانة االستثمار المونعة 

 م  الصندوق ما يلي:

 ننظيم سجل للمستثمرية )مالكي الوحدات االستثمارية(.  ( 

 إصدار   ادات بأسما  المالكية.  (ب

إدارة وإيتا  الوحدات االستثمارية والتحقس مة صحة نسعيرها بالتعاون م  ملدير   (ت

 االستثمار بنا ا رلى صااي نيمة المو ودات.

 الحتظ األمية لمو ودات الصندوق.  (ث

 لوحدات االستثمارية.إصدار ونحديد سعر الصدار ل  (ج

حساب نيمة صااي المو ودات ونيمة الوحلدة االسلتثمارية للصلندوق بالتعلاون مل    ( 

 مدير االستثمار.

ال راف رلى إدارة اسلتثمارات الصلندوق ونشلايانه والتأكلد ملة نطةيلس االنظملة   (خ

 والتعليمات والقرارات الصادرة رة ال يئة بما يحقس مصلحة المستثمرية. 

بعللة  دا  مللدير االسللتثمار بمللا يتما للى ملل  السياسللة االسللتثمارية للعميللل نقللويم ومتا  (د

والواردة  مة االنتانيلة المةرملة بينله وملدير االسلتثماري ويشلمل ذللك إرلتم هيئلة 

االوراق المالية والعميل  و مدنس حسلابات الصلندوق رلة  يلة ماالتلات نلد يرنكة لا 

 االستثمار نصويأ الماالتة اورا.مدير االستثمار اور رلمه ب اي والطلأ مة مدير 

يقوم  مية االستثمار بالتدنيس رلى التقارير الش رية المتصللة رلة  ميل  األرصلدة   (ذ

النقدية المحتوظة باسم العميل م  ذكر  هم التغيرات التي ير ت رلي ا والتي يعلدها 

 مدير االستثمار ويرسل ا لعمت ه.
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الااصللة بالصللندوق ويلللأ    االيللتع رلللى ملتللات وسللجتت مللدير االسللتثمار   (ر

 معلومات منه.

 يقوم  مية االستثمار بأرمال التصتية ال ةارية للصندوق )اي حال حدوث ذلك(.  (ا

 

 األنعاب واأل ور والمصاريا و سس احتساب ا: -13

 

 رمولة االكتتاب: - 

يترنأ رلى المستثمرية رمولة اكتتلاب نلدا  لملدير االسلتثمار ولملرة واحلدة رنلد  

% )خمسللة وسللةعون لكللل رشللرة 0.75ات االسللتثمارية بوانلل  االكتتللاب بالوحللد

 آالف( مة نيمة الوحدات االستثمارية المكتتأ ب ا.

 

 رمولة مدير االستثمار : -ب

سوف يقوم الصلندوق بلدا  العملوالت المتعلقلة بل دارة اسلتثمارات الصلندوق لملدير 

 االستثمار كما يلي :

 

سلللنويا  ملللة صلللااي نيملللة % )نصلللا بالما لللة( 0.5رموللللة االدارة : بوانللل   -1

مو لللودات الصلللندوقي نحسلللأ رموللللة االدارة اسلللتنادا اللللى صلللااي نيملللة 

المو ودات اي آخر يوم رمل مة كل   ري ويسدد اللى ملدير االسلتثمار الي 

يللوم العمللل األول مللة الشلل ر التللالي. ونعتةللر هللذد العمولللة كمصللاريا لغايللة 

 احتساب صااي مو ودات الصندوق.

 

% 20باتقتتت  ا متتت يال تثستتت مملال أماءتتتت ب ته    ستتت   تتت اليل  يستتت    رموللللة  دا :  -2

تءصن اق تء تي  زيت  أتن  من مع ل تءزيل ة في صلفي قيمت ماجا تت)أ الان بلءملئت( 

 ب نله ا س   سلسل ل: المو حةب   تءمؤ التت 
 

  ور  6متوسل سعر اا دة آخر إصدارية مة   ادات اليداع أل ل   . 

 ي.الصادرة رة الةنك المركز  األردن

اي حال نونا الةنك المركز  رة إصدار نلك الش ادات يتم إستادام العا د   .ب

السنو  المر   آلخر إصدار مة  ذونات الازينة األردنية أل ل ستة 

   ور.

اي حال ردم نيام الحكومة األردنية ب صدار نلك األذونات لتترة ثتثة   ور   .ت

الةنوك المحلية  متوسل سعر اا دة النراض بيةمتتالية يتم إستادام 

JODIBOR .أل ل ثتثة   ور 

 

واللي األ لل ر التللي يقللل اي للا معللدل العا للد رللة المؤ للر ا نلله ال يللتم احتسللاب هللذد 

العمولة وبحيث يدا  الرصيد المتراكم ل ذد العموالت اي ن اية السنة المالية لملدير 

 الستثمار.

 

 رمولة  مية االستثمار:  -ج

%  0.25رموللة  مانلة اسلتثمار وحتلظ املية بوانل   يدا  الصندوق المية االستثمار

دينار اردني سنويا  1300/-)خمسة ورشرون لكل رشرة آالف( وبحد  دنى مقدارد 
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مة صااي نيمة مو ودات الصلندوقي يلتم احتسلاب رموللة  ملية االسلتثمار اسلتنادا 

الللى صللااي نيمللة المو للودات اللي آخللر يللوم رمللل مللة كللل  لل ري ونسللدد الللى امللية 

ار اي يوم العمل األول ملة الشل ر التلالي. ونعتةلر هلذد العموللة كمصلاريا االستثم

 لغاية احتساب صااي مو ودات الصندوق.

 

 رموالت ومصاريا اخرى: -د

 ميلل  العمللوالت والرسللوم المتحققللة رلللى رمليللات  للرا  وبيلل  االوراق الماليللة  -1

 ستحتسأ مة  مة المصاريا.

تدا  اللللى المحلللامي وهيئلللة مصلللاريا التأسللليس: مصلللاريا التأسللليس والتلللي سللل -2

االوراق الماليللة ولطةارللة النظللام االساسللي ونشللرة االصللدار وغيرهللا مللة هللذد 

 المصاريا ستكون اي حدها األنصى خمسة رشر  لا دينار.

مصلللاريا اخلللرى: إن الصلللندوق سللليتحمل مصلللاريا اخلللرى متكلللررة لملللدنس  -3

ى الحسللابات والمستشللار القللانوني والضللريةي ومصللاريا  للريةة مترنةللة رللل

رمليللات الصللندوق باال للااة الللى مصللاريا االرللتن وغيرهللا. و ميلل  هللذد 

المصلللاريا ستحتسلللأ كمصلللاريا لغايلللات احتسلللاب صلللااي القيملللة السلللونية 

 للصندوق.

 ال نو د رموالت بي  او إيتا  الوحدات االستثمارية. –هـ 

 

 سياسة نواي   ربا  الصندوق:  -14

را دات وإيرادات الصندوق مة التوا د  سوف يقوم الصندوق بانةاع سياسة إرادة استثمار

المتحققة رلى الودا   المصراية و  ادات االيداع وسندات الدية وإسناد نرض الشركات 

المساهمة العامةي  واألربا  النقدية المستلمة رة استثمارات الصندوق اي اس م الشركات 

 ق.)الرب  الاا   للتواي ( وذلك لتنمية ونعظيم نيمة مو ودات الصندو

  سس حساب صااي نيمة مو ودات الصندوق:  -15

نحللدد القيمللة الصللااية للمو للودات للوحللدة االسللتثمارية الواحللدة مللة نةللل امللية االسللتثمار 

بالتعللاون ملل  مللدير االسللتثمار اللي كللل يللوم نقيلليم بالللدينار االردنللي وذلللك بقسللمة صللااي 

ة الي ذللك اليلوم. مو لودات الصلندوق رللى العلدد ال ملالي للوحلدات االسلتثمارية القا مل

 ويتم نحديد صااي مو ودات الصندوق حسأ القوارد التالية:

 

  وال : نقييم  مو ودات الصندوق :

الحتسللاب نيمللة األصللول السللونية للمحتظللةي الل ن كللل اسللتثمار مسللعري مللدرج او  - 

متداول اي    سوق مالي سوف يقيم بالر وع الى سعر إغلتق اليلوم السلابس اوي 

ق اليوم السابس غير متوارة اةالر وع الى آخر سلعر إغلتق إذا كانت  سعار إغت

 معلة.

يتم نقييم االوراق المالية غير المدر ة وغيلر المتداوللة )التلي ال يتلوار ل لا سلعر   -ب

سوني( بالتكلتلة او نقلديرات املية االسلتثمار بالتعلاون مل  ملدير االسلتثمار وذللك 

 استنادا الى القيمة االنل مة ما يلي:

اترية المةينلة الي القلوا م الماليلة للشلركة المسلتثمر ب لا والمدنقلة ملة القيمة الد (1

 نةل مدنس حسابات خار ي.

القيمللة العادلللة لمو ودان للا بنللا ا رلللى نللدرن ا رلللى نحقيللس اليللرادات اللي   (2

 المستقةل.

األرصللدة النقديللة واالسللتثمارات المشللاب ة سللوف نقلليم بالقيمللة االسللمية ملل  التوا للد  -ج

 س يوم التداول.المجمعة لن اية نت
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االسلتثمار الي الوحلدات  و محلااظ االسلتثمار االخلرى المجمعلة سلوف يقليم رللى   - 

 اسام صااي نيمة األصول السونية لكل وحدد او مساهمة.

نلليم األصللول بالعملللة األ نةيللة سللوف نحللول إلللى الللدينار األردنللي رلللى األسللعار   -خ

 الوسطية السا دة بتاريخ التقييم.

 ات األربا  النقدية لمساهمات الصندوق حية إنرارها.نعتةر إيرادات نوايع  -د

 

 ثانيا : المطلوبات والتزامات الصندوق :

 يتم نحديد التزامات الصندوق كما يلي:

يتم احتساب التوا د المسلتحقة رللى الصلندوق والنا لئة رلة االنتلراض بصلورة   ( 

 يومية.

ت يلللتم احتسلللاب رملللوالت ملللدير االسلللتثمار و ملللية االسلللتثمار والعملللوال (ب

 والمصاريا االخرى حسأ استحقان ا اي كل يوم نقييم.

 يتم نقدير رمولة األدا  )اي حالة نحقق ا( اي كل يوم نقييم.  (ت

 

ثالثا : نحدد صااي نيمة المو ودات رلى  ن ا إ مالي نيمة مو ودات الصلندوق مطروحلا 

 من ا مطلوبات والتزامات الصندوق.

 

 ثمارية للصندوق:مواريد حساب وإرتن نيمة الوحدة االست  -16

يتم احتساب وإرتن نيمة الوحدة االسلتثمارية للصلندوق الي آخلر يلوم رملل ملة النصلا 

 األول مة كل   ر ويوم العمل األخير مة كل   ر.

 

 يريقة حساب ومواريد وإ را ات إصدار وإيتا  الوحدات االستثمارية للصندوق:  -17

دينلار  ردنلي  100ردنلي وبسلعر نصدر الوحلدات االسلتثمارية باللدينار األرند التأسيسي 

دينللار  ردنللي )غيللر  للاملة لعمولللة  500للوحللدة الواحللدة ويكللون الحللد األدنللى لتكتتللاب 

االكتتلللاب(ي ورللللى  ن يلللتم الحقلللا  إصلللدار وإيتلللا  الوحلللدات اسلللتنادا  إللللى صلللااي نيملللة 

 مو ودات الصندوق وذلك بنا   رلى سياسة السترداد والطر  المستمر المذكورة الحقا .

 الطر  المستمر: -1

سوف يقوم  مية االستثمار بطر  الوحدات االستثمارية الجديدة لتكتتاب بصورة 

  رية وبسعر يتم نحديدد بنا   رلى صااي نيمة مو ودات الصندوق اي يوم التقييم 

 األخير مة   ر االكتتاب/ االيتا  إ ااة الى رموالت االكتتاب وواس الترنيأ التالي:
 

تاب اي الوحلدات االسلتثمارية اللى  ملية االسلتثمار ملة خلتل الروع يقدم يلأ االكت -

ومكانأ كل مة مدير االستثمار و مية االستثمار ووكت  م المعتمدية وذللك ارتةلارا  

مة  ول يوم رمل اي الشل ر ولغايلة السلارة العا لرة ملة صلةا  آخلر يلوم رملل الي 

مة المةللغ اللذ  يرغلأ نتس الش ر ورلى نموذج يلأ االكتتاب المعتمد والذ  يتضل

 المستثمر االكتتاب به وبحيث يتم دا  هذا المةلغ رند نقديم يلأ االكتتاب مةا رة.

يتم ناصيص الوحلدات االسلتثمارية اسلتنادا  إللى صلااي نيملة مو لودات الصلندوق   -

للوحللدة وحسللأ التقيلليم اللي آخللر يللوم رمللل مللة نتللس الشلل ر وألنللرب  دنللى وحللدة 

 ادة ملكية الوحدات االستثمارية خلتل يلومي رملل ملة استثمارية واحدةي ونصدر  

 ناريخ التاصيص.

يتم إرادة المةالغ الزا دة رة نيمة الوحدات الماصصة لحساب المكتتأ والمثةلت الي  -

 يلأ الكتتاب ختل ثتثة  يام رمل مة ناريخ التاصيص.

اب إن الحللد األدنللى الكتتللاب المسللتثمر هللو خمللس وحللدات اسللتثمارية ويجللوا االكتتلل -

 بوحدات  نل اي حال كان المستثمر يمتلك الحد األدنى مة الوحدات اي الصندوق.
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ان رملية نةول يلةات االكتتلاب نلتم اقلل ملة خلتل حسلابات مصلراية للعملت  للدى  -

  مية الستثمار )الةنك األردني الكويتي(.الستثمار )بنك السكان( و/ و مدير ا

 

 

 االسترداد المستمر: -2

السنة المالية الثانية للصندوقي نكون الوحدات االستثمارية نابلة  ارتةار مة بداية

لتسترداد )االيتا ( بصورة مستمرة   رياي وذلك بسعر يحدد بنا   رلى صااي نيمة 

مو ودات الصندوق اي يوم التقييم األخير مة   ر االسترداد )االيتا (  مة 

 الترنيةات التالية:
 

ارتةارا  مة  ول يوم رمل اي الش ر وبحد  نصى يقدم يلأ االسترداد )االيتا (  -

رشرة  يام رمل نةل يوم التقييم األخير مة   ر االسترداد )االيتا ( ورلى نموذج 

 يلأ االسترداد )االيتا ( المعتمد.

يتم إرادة نيمة الوحدات المطتأة استنادا  لسعر التقييم اي آخر يوم رمل مة نتس   -

ل مة ناريخ التقييم األخير ويقيد المةلغ لحساب الش ر وذلك ختل ثتثة  يام رم

 المستثمر المثةت اي يلأ االسترداد )اليتا (.

لة نكون هناك    رموالت رلى استرداد )إيتا ( الوحدات االستثمارية ونسترد   -

 )نطتأ( الوحدات بالسعر المعلة.

الحد  ردد مة الوحدات االستثمارية )م  مراراة ايتا (   يجوا يلأ استرداد )  -

األنصى لحجم صااي الطلةات المشار إليه  دناد(  ريطة  ن ال يقل الرصيد المتةقي 

 وحدات. 5للمستثمر اي الصندوق رة 

اي الظروف االستثنا ية واي حال نعذر رلى مدير االستثمار )بسةأ ظروف السوق(  -

 نلةية كااة يلةات االسترداد )االيتا ( وكان صااي الطلةات )يلةات االسترداد

% مة 10"االيتا " مطروحا  من ا يلةات االكتتاب( اي      ر يزيد رة ما نسةته 

حجم الوحدات القا م اي الصندوق اي يوم التقييم األخير مة الش ري ا نه يتم استرداد 

% اقل بالتاصيص وباني المةلغ يدور للش ر التحس ودون  ن 10)إيتا ( ما نسةته 

 قدمة اي هذا الش ر.يكون له  ولوية رلى الطلةات الم

ان رملية نةول يلةات االيتا  نتم اقل مة ختل حسابات مصراية للعمت  لدى مدير  -

 االستثمار )بنك السكان( و/ و  مية االستثمار )الةنك األردني الكويتي(.

 

 يةيعة ودورية المعلومات الوا أ رلى الصندوق االرتن رن ا:  -18

ت الماليللة الدوريللة رلللى  ن يصللادق رلي للا  مللية سلليقوم مللدير السللتثمار ب رللداد الةيانللا

االستثمار ومدنس الحساباتي وسيتم نزويد ال يئة ب ا والرتن رن ا واقا  لحكام نعليملات 

الاصللا  المعمللول ب للا. كللم سلليقوم مللدير االسللتثمار بللالرتن  و الاصللا  رللة األمللور 

 ربلا  الصلندوق ومركلزد الجوهرية  و األحلداث ال املة التلي يكلون ل لا نلأثير رلام رللى 

 المالي اور حدوث ا ونزويد ال يئة بتقرير واٍف رن ا.

 

يتم نعيية مدنس الحسابات ونحديد  نعابه مة نةل  مية الستثماري ونكون ملدة رملل ملدنس   -19

الحسابات سنة واحدة نابلة للتجديلدي ورللى ملدنس الحسلابات نزويلد كلل ملة هيئلة االوراق 

 تقارير التدنيس و مي  متحظانه حول ا.المالية ومدير االستثمار ب

 

 نصتية الصندوق:  -20

نلتم نصلتية الصلندوق نحلت إ للراف ومتابعلة هيئلة االوراق الماليلة ورنابت لا سللوا   ( 

 كانت نصتية اختيارية  م إ ةارية.
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نتم نصتية مو ودات الصندوق اختياريا رند وصول القيمة السونية للصندوق نحت  (ب

 دينار اردني. 300,000/-

الصللندوق نصللتية إ ةاريللة بقللرار مللة هيئللة االوراق الماليللة اللي    مللة  يصللتي  (ت

 الحاالت التالية:

 نونا الصندوق رة ممارسة  رماله دون سةأ مشروع.  -1

 نصتية مدير الستثمار  و إلغا  نرخيصه.  -2

يقوم  مية استثمار الصندوق بأرمال التصتية ال ةارية للصندوق واي حلال نعلذر   (ث

  ي هيئة االوراق المالية مصتيا للصندوق.ذلك يعية المجلس متو

نصدر هيئة االوراق المالية نرارا بتسخ الصندوق اور االنت ا  مة كااة إ لرا ات   (ج

 نصتيته ويعلة رة ذلك ويشطأ مة سجل صناديس االستثمار.

 

 التزامات الصندوق نجاد الغير:  -21

 

 يتم الواا  بالتزامات الصندوق نجاد الغير واس الترنيأ التالي:
 

 المةالغ المستحقة للمستشارية الم نيية.  .1

 المةالغ المستحقة للازينة العامة ومؤسسان ا الرسمية.  .2

 المةالغ األخرى المستحقة حسأ نرنيأ امتيااان ا واس القوانية المعمول ب ا.  .3

 

 

 

 أمين االستثمار      مدير االستثمار

 

 يالبنك األردني الكويت    بنك االسكان للتجارة والتمويل


