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صالحيات الصندوق االسثثمارية الموسعة ثدخل حيز الثنفيذ
دخوح دٖز اهخٌفٖذ اهّٖى ضالدٖبح اهضٌدّق اهيّشؾج فٕ ييبرشج اهٌشبع االشخذيبرٔ نجزء أشبشٕ يً ٌيّذر اهدخل
اهجدٖد اهذٔ خى خضيٖيَ فٕ ؽبى  ،1111تغٖج ّظؼ يّارد اهضٌدّق اهيبهٖج ؽوٓ يشبر كبتل هالشخيرارّ .كد تدأ
شرٖبً خؾدٖل اخفبكٖج خأشٖس ضٌدّق اهٌلد اهدّهٕ هخّشٖؼ ضالدٖج االشخذيبر اهيخّهج هَ تؾد أً ضبدق ؽوَٖ  881تودا
ؽظّا 8خيذل  %1858يً يجيّػ أضّاح اهتوداً األؽظبء.
ّفٕ خضرٖخ هوشٖد دّيٌٖٖم شخراّس-نبً ،يدٖر ؽبى ضٌدّق اهٌلد اهدّهٕ ،كبل" :إً ُذٍ اهخعّث خؤند يرث أخرْ
اهخزاى اهتوداً األؽظبء تخددٖد اهضٌدّق ّؽيوٖبخَّ .تِذٍ اهيضبدكج ٖنًّ كد انخيل ؽٌضر أشبشٕ يً ؽٌبضر
اإلضالح اهشبيل إلعبر اهضٌدّق ،تيب فٕ ذهم ُٖنوَ اهيبهّٕ ".أظبفّ" :إهٓ جبٌة اإلضالدبح اهجبرٖج فٕ ٌغبى
اهدضص ّاألضّاحٖ ،أخٕ اإلضالح اهشبيل فٕ اهؾيوٖبح اهيبهٖج هٖؤند يجددا شرؽٖج اهضٌدّقّ .أخّجَ تبهشنر

هوتوداً األؽظبء هخضّٖخِب تبهذلج فٕ يشخلتل ُذٍ اهيؤششج".

ّٖيذل إضالح ٌيّذر اهدخل جزءا يً إضالدبح اهدّنيج اهنوٖج اهخٕ خلررح فٕ ؽبى  1111هرفؼ اهنفبءث ّاهفؾبهٖج فٕ
ؽيوٖبح اهضٌدّق ُّٖنوَّ ،هخؾزٖز شرؽٖخَّ .شّف خؤدٔ اهضالدٖج االشخذيبرٖج اهيّشؾج إهٓ خينًٖ اهضٌدّق يً
إدارث يّاردٍ اهيبهٖج اهخشغٖوٖج تيزٖد يً اهفؾبهٖج ّؽوٓ ٌدّ يشخلل ؽً أٌشعج اإلكراط اهخٕ ٖلديِب هضبهخ اهتوداً
األؽظبء.
ِّٖدف ُذا اهخؾدٖل اهجدٖد إهٓ إخبدج كدر يً اهيرٌّج هوضٌدّق فٕ زٖبدث يخّشع اهؾبئد اهيخّكؼ ؽوٓ اشخذيبراخَ ّخعّٖؼ

اشخراخٖجٖخَ االشخذيبرٖج تيرّر اهّكحّ .شّف خختوّر شٖبشبح اهضٌدّق االشخذيبرٖج خدرٖجٖب تدٖد خؾنس اهعتٖؾج اهؾيّيٖج اهخٕ

خخيٖز تِب األيّال اهيزيؼ اشخذيبرُب ّخشخيل ؽوٓ ظيبٌبح ّكبئٖج هوخأند يً أً خّشٖؼ اهضالدٖبح االشخذيبرٖج هً ٌٖشئ خظبرتب

فؾوٖب أّ يخضّرا فٕ اهيضبهخ.
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ٖدخل أٔ خؾدٖل فٕ اخفبكٖج خأشٖس ضٌدّق اهٌلد اهدّهٕ دٖز اهخٌفٖذ تبهٌشتج هجيٖؼ اهتوداً األؽظبء فٕ اهخبرٖخ اهذٔ ٖلر فَٖ اهضٌدّق تلتّل

ُذا اهخؾدٖل يً ذالذج أخيبس اهتوداً األؽظبء اهذًٖ ٖيذوًّ  %18يً يجيّػ اهلّث اهخضّٖخٖج.

