القرار اإلداري رقم (  / 39ر.ت ) لسنة  2017بشأن السياسة
االستثمارية لصندوق االستثمار العام المفتوح
الرئيس التنفيذي ،،

بعد االطالع على القانون االتحادي رقم ( )4لسنة  2000بشأنن يئةأة وسأو اماأارال لأاو ار
الاالئة والسلع وتعدئالته،
وعلأأى ق أرار االأأر الأأو ار رقأأم ( )13لسأأنة  2000فأأش شأأنن نعأأام عاأأأل يئةأأة الو ار الاالئأأة
والسلع وتعدئالته،
وعل أأى قأ أرار رة أأئر اال أأر دار ال ئة أأة رق أأم (/70ر) لس أأنة  2007بش أأنن ا أأالحئال الأ أرةئر
التنفئذي،
وعلأأى ق أرار رةأأئر االأأر دار ال ئةأأة رقأأم (/38ر) لسأأنة  2015بشأأنن تكلئ أ
سئ

الأأدكتور عبئأأد

ال عابش با ام الرةئر التنفئذي ل ئةة الو ار الاالئة والسلع بامنابة،

وعلى قرار رةئر االر دار ال ئةة رقم (/9ر.م) لسنة  2016بشنن النعام الخأا
االستثاار
وعلى اقتضئال االحة العاأل،
قـــــــرر:

استثمارات الصندوق في أدوات سوق النقد
المادة ()1
يشترط في أدوات سوق النقد التي يستثمر فيها الصندوق اآلتي:

1

باأنادئ

 -1أن تك أأون ا أأادر ع أأن أو اض أأاونة ا أأن الدول أأة ،أو الاا أأر الاركأ أ ي (اس أأم الاا أأر
بالكااأل) ،أو حدى دوأل االر التعاون لدوأل الخلأئ العربئأة ( ،)GCCأو دولأة تاأنئف ا
االةتا أأانش ( ،)BBB+أو ش أأركة تا أأنئف ا االةتا أأانش( ،)AAAأو أح أأد الاتسس أأال الاالئ أأة
الدولئأأة (كالبنأأا الأأدولش  ،WBأو اأأندو النقأأد الأأدولش  ،IMFاو شأأركة التاوئأأأل الأأدولش
.)IFC
 -2أن تكون بحد أقاى ( )%10ان أاوأل الاندو فش أدوال نقد أخرى غئر الأوارد فأش
البند (.)1
 -3أن تكون اتداولة فش سو رةئسئة انعاة داخأل الدولة ،أو خارج الدولة ان سلطة رقابئأة
اثئلة لل ئةة .أو ساةلة (ئاكن تحوئل ا بس ولة لى نقد) وان كانل غئر اتداولة.
 -4أن ئكأأون الحأأد القاأأى لتالأأا الاأأندو فأأش أدوال نقدئأأة لااأأدر واحأأد نسأأبة ()%10
ان ااالش أدوال النقد الاادر عن ذلا الاادر.
استثمارات الصندوق في المشتقـــات
المادة ()2
يشترط في المشتقات التي يستثمر فيها الصندوق اآلتي:
-1

أن تكون اتداولة فش سو رةئسئة انعاة داخأل الدولة ،أو خارج الدولة ان سلطة رقابئة
اثئلة لل ئةة.

-2

فش حاأل كانل اتداولة خارج السوا الانعاة الاشار لئ ا فش البند ( )1ان يذه الااد
فإنه ئتعئن استئفاتيا للشروط اآلتئة:
أ -أن تكون الاوأل احأل الاشت

الاالش اتاثلة فش أو ار

اتداولة فش سو انعاة ،أو عاالل.

2

االئة ،أو أدوال نقدئة

ب -أن تكون الا ة الاقابلة فش عقود الاشتقال اتسسال لدئ ا اال

االئة تال

الاوافقة علئ ا ان الدولة ،أو حدى دوأل االر التعاون لدوأل الخلئ

العربئة

( ،)GCCأو دولة تانئف ا االةتاانش (.)AAA
ج -تقئئم الاشتقال بشكأل ئواش ،وقابلئت ا للتداوأل وامن ا والتسوئة.
د -أن ئكون الحد القاى الستثاار الاندو نسبة ( )%10ان أاوأل الاندو

ذا

كان الطر الاقابأل بنا ،ونسبة ( )%5ان أاوأل الاندو فش الحاالل الخرى.
 -3أال تتااو القئاة امسائة للاشتقال الاالئة ) (Notional valueالتش ئستثار فئ ا
الاندو اافش قئاة أاوله.
استثمارات الصندوق في األوراق المالية
المادة ()3
يشترط في األوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق اآلتي:

 -1أن تكون ادراة فش سو رةئسئة انعاة داخأل الدولة ،أو خارج الدولة ان سلطة رقابئة
اثئلة لل ئةة.
 -2أن تكون قابلة للتداوأل.
المادة ()4
يتعين على الصندوق االلتزام بالحد األقصى لنسب االستثمار الموضحة أدناه:
أوالً :نسبة ( )%5من أصول الصندوق ،في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد ،ويجوز
زيادة هذه النسبة على النحو اآلتي:

 -1نسبة ( )%10من أصوول الصوندوق فوي أوراق ماليوة صوادرة عون مصودر واحود .شأرئطة
أن ال ئتااو مجموو االسأتثاارال التأش ت ئأد عأن ( )%5اأن أاأوأل الاأندو عأن نسأبة
( )%40ان أاوله الاندو .
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 -2نسبة ( )%35من أصول الصندوق في أوراق ماليوة صوادرة عون مصودر واحود .علأى أن
تكأ أأون اضأ أأاونة اأ أأن قبأ أأأل الدولأ أأة أو حأ أأدى دوأل االأ أأر التعأ أأاون لأ أأدوأل الخلأ أأئ العربئأ أأة
( ،)GCCأو دول أأة تا أأنئف ا االةتا أأانش ( ،)AAAأو أح أأد الاتسس أأال الاالئ أأة الدولئ أأة .وال
تدخأل يذه النسبة ضان حساب نسبة ( )%40الاشار لئ ا فش البند (.)1
 -3نسبة( )%25من أصول الصندوق في سندات صوادرة عون مصودر واحود .علأى أن تكأون
اادر عن بنا اتسر فأش الدولأة ،أو بنأا اتسأر فأش حأدى دوأل االأر التعأاون لأدوأل
الخلأأئ العربئأأة ( ،)GCCأو بنأأا اتسأأر فأأش دولأأة تاأأنئف ا االةتاأأانش ( .)AAAعلأأى أن
ئك أأون ل أأدى ك أأأل ا أأن م آلئ أأة لحاائ أأة حال أأة الس أأندال ،وعل أأى أن ال ئتا أأاو ااا أأوع ي أأذه
االسأأتثاارال نسأأبة ( )%80اأأن أاأأوأل الاأأندو  .وال تأأدخأل يأأذه النسأأبة ضأأان حسأأاب
نسبة ( )%40الاشار لئ ا فش البند (.)1
 -4نسبة ( )%20من أصول الصندوق في أسوهم أو أدوات ديون صوادرة عون مصودر واحود.
ذا كانأأل سئاسأأة الاأأندو تائ أ لأأه أن ئتبأأع اتشأأر تلأأا السأ م أو أدوال الأأدئن ،وعلأأى
أن ئكون الاتشر اتنوع بشكأل كا  ،واعب اًر عن السو  ،وافاح عنه بشكأل اناسب.

 -5نسووبة ( )%35موون أصووول الصووندوق فووي أوراق ماليووة صووادرة عوون مصوودر واحوود .عنأأد
حدوث أوضاع سوقئة استثناةئة بعد الحاوأل على اوافقة ال ئةة.
-5

نسبة ( )%20من أصول الصندوق في أوراق مالية ،اادر عن اااوعة ارتبطة.

ثانياً :يجوز للصندوق االستثمار بحد أقصى في اآلتي:
-1

نسبة ( )%10ان ااالش الس م (لئر ل ا حقو تاوئل) الاادر عن اادر
واحد.

-2

نسبة ( )%10ان ااالش السندال الاادر عن اادر واحد.
4

وئستثنى ان النسب الاشار لئ ا فش يذه الااد حاأل كانل الو ار الاالئة اضاونة ان
الدولة أو حدى دوأل االر التعاون لدوأل الخلئ العربئة ( ،)GCCأو دولة تانئف ا االةتاانش
( ،)AAAأو أحد الاتسسال الاالئة الدولئة.
استثمارات الصندوق في صناديق أخرى
المادة ()5
أوالً :للاندو االستثاار فش اندو استثاار عام آخر بشرط أن ئكون ارخااً ان قبأل
ال ئةة أو ان سلطة رقابئة اثئلة لل ئةة.

ثانياً :فش حاأل كانل الانادئ ادراة ضان استند طرح واحد ،ئعااأل كأل اندو باعتباره
استقالً عن اآلخر.

استثناء من نسب االستثمار الواردة في هذا القرار ،يتعين على الصندوق االلتزام
ثالثاً:
ً
بالحد األقصى لنسب االستثمار الموضحة أدناه:
 .1نسبة ( )%10من أصول الصندوق فش اندو استثاار عام آخر ،وئاكن ئادت ا
لى نسبة ( )%20باوافقة ال ئةة ،وئتم االستثنا ان يذه النسبة حاأل كان الاندو
اغذي.
 .2نسبة ( )%25ان ااالش الوحدال الاادر عن اندو استثاار آخر.
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التزامات عامة
المادة ()6
 -1استثنا ً ان النسب الاشار لئ ا ،ئاو للاندو االستثاار بنسبة ( )%100من أصول
الصندوق في أوراق مالية أو نقدية متعددة صادرة عن مصدر واحد ومضمونة حاأل كان
الاادر الدولة أو أحد الا ال العااة (الحكوائة) ،أو حدى دوأل االر التعاون لدوأل
الخلئ العربئة ( ،)GCCأو دولة تانئف ا االةتاانش ( ،)AAAأو أحد الاتسسال الاالئة
الدولئة .شرئطة واود ضاانال لحاائة الاستثار ،على أن ال ئقأل ااالش امادارال
الخااة باادر واحد عن ( )6ادارال ،وأن ال ئتااو االستثاار نسبة ( )%30ان
أاوأل الاندو فش أي ان تلا امادارال.
 -2ئاو للاندو االستثاار فش امادارال الادئد  ،بشرط أن تكون اواف على تداول ا فش
سو رةئسئة انعاة داخأل الدولة ،أو خارج الدولة ان سلطة رقابئة اثئلة لل ئةة خالأل سنة
ان تارئخ اداريا.
 -3ال ئاو للاندو االستثاار بنكثر ان نسبة ( )%10ان أاوله فش أو ار االئة أو أدوال
نقدئة اتداولة غئر الاذكور أعاله ،كاا ال ئاو له االستثاار فش اعادن نفئسة أو ش ادال
تاثأل تلا الاعادن.
 -4ئلت م الاندو بعدم االستثاار بنسبة تتااو ( )%20ان أاوأل الاندو فش وداةع بنا
واحد .كاا ئلت م بنال تتااو اد الوداةع البنكئة الاخااة لضاان السئولة اد  12ش ر
كحد أقاى.
 -5ئاو لاندو االستثاار الااع بئن االستثاار فش أو ار االئة اتداولة ،أو فش وداةع ،أو
اشتقال لاادر واحد باا ال ئ ئد عن نسبة ( )%35ان أاوأل الاندو .
 -6ئاو لاندو االستثاار الااع بئن االستثاار فش أو ار االئة اتداولة ،أو فش وداةع ،أو
اشتقال تتداوأل خارج الاقاور لاادر واحد باا ال ئ ئد عن نسبة ( )%20ان أاوأل
الاندو .
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 -7للاندو االستثاار فش القروض الاورقة (التش ئم تحوئل ا لو ار االئة قابلة للتداوأل ان
خالأل التورئ ) شرط أن ئكون الاادر ل ذه الورقة قد استثار فئ ا باا ال ئقأل عن نسبة
( )%5ان يذه الو ار .
 -8على الاندو أن ئذكر فش نشرته واعالناته الا ال التش سئستثار ب ا بنسبة ت ئد عن
( )%35ان أاوله.
 -9للاندو االستثاار فش أاوأل ساةلة اساعد  ،أو أاوأل انقولة أو غئر انقولة تتواف اع
طبئعة استثااراته.
 -11ئدخأل فش حساب قئاة الو ار الاالئة ،والدوال النقدئة الاتداولة الاشتقال الارتبطة ب ا
وتحسب اع ا.
 -11ئعااأل اااوعة الاادرئن الارتبطئن اعاالة الاادر الواحد.
 -12تقوم شركة امدار أو ادئر االستثاار بوضع آلئة لتخفئض أي تااو فش النسب الاذكور
فش يذا القرار ذا كان سبب التااو خارج عن سئطرته أو آأل لئه عن طرئ

حقو

االكتتاب.
المادة ()7
ئنشر يذا القرار فش الارئد الرسائة ،وئعاأل به ان الئوم التالش لتارئخ نشره.

عبيد سيف الزعابي
الرئيس التنفيـذي باإلنابة
صدر في أبوظبي بتاريخ .2017/03 /03 :
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