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 متهيـــد:

 
حيث أن شركة متويل االسـاان ش.ممم(  ش"الرـركة"  مـر شـركاس اة ـاكة الاويتيـة الـض يـدغل ضـمر أ راضـها 

  .االستثماريةانراء الصناديق  –ر ضمر أمور أغرى م -
 

مصــــارف صــــندوق “إنرــــاء صــــندوق اســــتثمار يرأقــــا  مت ــــ  ي  ــــق   يــــ  اســــ   ر ــــ  يتوحيــــث أن الرــــركة 
" ش"الصــــندوق"  ومللــــ  ةلاولــــة  م يــــاس اســــتثمار األمــــوا  لصــــا  مــــر ير ــــ  مــــر الاــــويتي  و ــــ  االســــتثماري
الـــض توـــجم ضـــمر  ـــا  البنـــو( اســـه  ار مـــا يودمونـــ  مـــر أمـــوا  ي تثمابســـ -أشـــ ا   وشـــركاس أ -الاـــويتي  

اةتوفر ي الودائجم ألجل، وسنداس اخللينة الصـادرة  ـر حاومـاس دو    ـت الت ـاون و استثمار النود  ستثماراإل
 أن تاون الرركة مديرا هلذا الصندوق ش"اةدير" م   ى  صناديق أسواق النود خل يجي وا
 

وكـذل   11/2006/ 28 ي ركلي   ى إنراء الصندوق وفوا لاتاي  رقـ  ــــــ اةـ ر يت اةلاو   اوحيث وافق ين
  ــى إنرــاء  ــذا  12/2006 /13 ي اةـــ ر  538وافوــت ورارة التجــارة والصــنا ة لوجــ  الوــرار الــوراري رقــ  

نرــاا االوراق ي  تنظــيرــ ن انرــاء  يســة أســواق اةــا  و  2010ل ــنة  7و مــالأب كحاــام الوــانون رقــ   الصــندوق،
كما وافوـت  يسـة فود وافوت  يسة أسواق اةا    ى منح رغصة ل صندوقم   ،ماوت ديالهتوالئحت  التنفيذية اةالية 

يـدال  مـر شـركة متويـل االسـتثماري الدويل كمدير لصـندوق مصـارف  لالستثمارأسواق اةا    ى ت ي  شركة وفرة 
 اإلساانم

 م ة الوحداس أو اجلهة الوائمة   ى إدارت ة مالية م تو ة  ر محوملمية ياون ل صندوق ش صية ا تبار و 
  

 ةمح ـوحيث أن اةدير سينص ي ط باس االشرتا(   ى شرا يفيد وجوب إرسا  ن  ة مر  ذا النظام إىل كافـة 
 حامـــلط بـــاس االشـــرتا( كمـــا ي تـــم توقيـــجم وقبـــوهل  جلميـــجم أحاامـــ  والـــذي ي تـــم جـــلءا ال يتجـــلأ مـــر  لوحـــداسا
وااللتلام ي  وكية  قبوال صرحيا من  ةضمون  ذا النظام ون  ة مر النظام االساسي اس   ى ط   االشرتا(وحدال

وأي   ـــذا النظـــامالوــانون والالئحـــة و حاـــام اةـــدير ســـيتوىل إدارة  ـــذا الصــندوق وفوـــا أل   يـــ ، فــانت ــديالس تـــت  
 مقراراس أو ت  يماس تصدر ا اهليسة

 
 

 

 اةادة األوىل
 تمهيد أ اله جلءا ال يتجلأ مر  ذا النظام ومامال ألحاام مل اي تم
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 اةادة الثانية
 ت ريفاس:

 -منها: ة قرير كل مامل يوض ال ياق م ىن آغر، تاون ل ا ماس وال باراس اةبينة أدانه اة اين اةوضح
 

 ممصارف االستثماريت ين صندوق    الصنـــــدوق:
 

نوع طرح وحداس 
 الصندوق:

 

 صندوق:ال شال

 

 اكتتاب  ام
 

يليد رأس مال  إبصدار وحداس  صندوق استثماري مفتوح، ملو رأقا  مت  
استثمارية جديدة أو ين فض ابسرتداد ي ض وحدات  غال  الفرتة احملددة ي 

 مألساسيالنظام ا
 نوع الصندوق:

 

  م ة الصندوق: 
 

 صندوق االستثمار ي االوراق اةاليةم
 

 الدينار الاويضم
 

 ت ين  ذا النظام األساسي أو أية ت ديالس كتايية جتري   ي  مر ح  آلغرم    النظــام: 
 
 

  م يسة أسواق اةا ت ين   اهليسة: - جهـة اإلشــراف
 

 .لالستثمار الدويل شركة وفرة   الصندوق:مدير 
 

اقبة واالشراف مر  رااش ص إ تباري مرغص ل  مر قبل  يسة أسواق اةا  ةلاولة ن االستثمــار: مراق 
  .  ى أنظمة االستثمار اجلما ي

 

وأصوهل  لا ي  أموا  ال مالءش ص ا تباري مرغـــص ل  مر اهليسة ةلاولة حفظ  أم  احلفظ:
تثمار اجلما ي وفواأب ألحاام الوانون والالئحة ملل  ت   اةاونة ألنظمة االس

 .التنفيذية
دى اهليسة ي سجل مراقيب احل اابس الذي يبدي الرأي  جل لاة ي الر ص ال بي مـراق  احل ايـاس اخلارجي:

الفين احملايد واة تول حو  مدى  دالة ووضوح الووائ  اةالية ألنظمة االستثمار 
 ماحملاسبة الدولية اة تمدة لدى اهليسة اجلما ي اة دة وفواأب ة اي 
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ئة متثل حصة ي أصو  الصندوق تجل ل  وحدة االستثمار  ي ورقة مالية    قاي ة  الوحـــــداس:
   حام ها مباشرة كامل احلووق الناشسة  نهاموختو 

وإملا ت دد مالاو الوحدة الواحدة ت     يه  أن خيتاروا مر يينه  ش صاأب واحداأب 
  اه الصندوقمميث ه  جت

 

  :الصندوقأصو  
 

األمــوا  مــر  ــا تتاــون مــر ايــجم األمــوا  النوديــة أو  ــ  النوديــة اة ــتثمر  ــا و   
 اةم وكة ل صندوقم

ألصو  الويمة الصافية 
 : صندوقل

وفواُ ل م ـاي  احملاسـبية الدوليـة  التوومي موومةيوم  ي قيمة استثماراس الصندوق ي 
بوـــا ألحاـــام نظـــام الصـــندوق األساســـي مضـــافا إليهـــا ينـــود طو  اة تمـــدة مـــر اهليســـة

ا منهــــا التلامــــاس روحــــم  اةوجــــوداس األغــــرى مــــر نوديــــة وأرصــــدة مدينــــة أغــــرى
دون األغــــذ ابال تبــــار التوري ــــاس النوديــــة  التــــاري ،الصــــندوق قبــــل ال ــــ  ي ملاس 

  ماةورتحة   ى م اكي الصندوق إن وجدس
وحدة صاي قيمة 
 :الصندوق

 

الصـندوق ح ـ  الويمـة أصـو   ر الذي يت  حتديده يناءأب   ى توومي صـاي  و ال 
ـــــى  ـــــدد وحـــــداس ـــــجم اخلصـــــوم صـــــندال ال ـــــوقية مو ـــــوما    وق، ي ـــــد غصـــــ  اي

ومللـــ  وفوـــا ل م ـــاي   توـــومي،وة   ـــى الوحـــدة  نـــد كـــل فـــرتة واةصـــروفاس اة ـــتح
 .اة تمدة مر اهليسة الدولية احملاسبية

 
 :التوومي يوم
 
 

 :  ملالت ا أايم

مـــر كـــل شـــهر والـــذي يـــت  فيـــ  توـــومي األصـــو  وفوـــاأب ة ـــاي  احملاســـبة  يـــوم  ــو يريـــ  آغـــر
 ة مر اهليسةمتمدة الدولية ا

 

 ال ـا ة حـ  اسـرتداد ا  أو الصـندوق وحـداس ي االشـرتا( فيهـا مياـر الـض األايم ي ـ
شــهر،   ــى أن ياــون يــوم  مــل فــان مل ياــر كــل   يــوم مــر آغــرمــر ظهــراأب  12:00

 مم ال مل الذي ي بو فيو 
  

 .ل هيسة رقي  مل يوم يوم ال مل:
 االشرتا(:

 
 : االسرتداد

 
 

 ا(:ــر ط ـ  االشت

ووفواأب ل ويمة ي يوم الت امل  ي  م ية شراء وحداس الصندوق مر قبل طال  االشرتا( 
 التووميمالصافية ألصو  الصندوق ي يوم 

اس اةم وكة ل ال  االسرتداد ي الصندوق ي يوم الت امل وفواأب  ي  م ية اسرتداد الوحد
 مالتوومي يومل ويمة الصافية ألصو  الصندوق ي 

 
 و ال    الذي يت     ى طال  االشرتا( م س  وتودمي  إىل وكيل االكتتاب شالبيجم  أو 

ذا مدير الصندوق كررا إلمتام االشرتا( ي وحداس الصـندوق ح ـ  النمـوململ اة ـد هلـ
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 :سرتداداال ط ـ 

 ال رض مر قبل مدير الصندوقم 
 

دوق لصـــــنر ا ـــــو ال  ـــــ  الـــــذي يت ـــــ    ـــــى طالـــــ  االســـــرتداد م ســـــ  وتودميـــــ  إىل مـــــدي
مللـــــ  ح ـــــ  النمـــــوململ اة ـــــد أو وكيـــــل االكتتـــــاب شالبيـــــجم  كرـــــرا إلمتـــــام االســـــرتداد، و 

 هلذا ال رض مر قبل مدير الصندوق
 

 فرتاس االشرتا(:

 

 

 فرتاس االسرتداد:

 

 

 

 ا :فتــرة اإلقف

ــــدأ ي أي وقـــــت غــــال  مـــــدة االشــــرتا(  ــــي فــــرتاس  ــــاب والــــض تب ــــي فــــرتة االكتت الــــض ت 
 مر آغر يوم  مل مر كل شهرمظهراأب  12:00 ال ا ة ي يالصـنـدوق وتنته

 

يفــتح ابب االســرتداد  ــم توــدمي ال  ــ  ي أي وقـــت غــال  مـــدة الصـنـــدوق وتنتهــي ي 
 كل شهرممر اغر يوم  مل مر  ظهراأب  12:00 ال ا ة

 

 
الصـندوق لالكتتـاب  وحـداست ين ال تة أشـهر األوىل الـض سـت ي االنتهـاء مـر فـرتة طـرح 

 ي الصندوق غالهلامي مح ابالسرتداد  ولر،  األو 
  

   دينار كويضم1ت ين واحد ش :الويمة االقية ل وحدة
  

 ــ  كــويض اجلن ــية أو  ل وحــداس ســواء كــانوا أش اصــا كــويتي  أو حامــلت ــين أي  : مح ة الوحداس
ــــت وهلــــ  ي كــــل األحــــوا  احلــــق ي  م س ــــاس منرــــ ة ي داغــــل أو غــــارمل الاوي

 ذا الصندوق وفوا ألحاام وشروا  ذا النظامم  ( ياالشرتا
  

 مم يون دينار كويض 100م يون دينار كويض إيل  5مر  رأس مـا  الصندوق :
  

يثبت حصـة ي  م ــية متوي يـة قاي ـة ل تـداو   -ا   الوانوين أايأب كان ش -أي ص   األوراق اةاليـــة  :
 يرتغيص مر اهليسة مثل:

 إصدار ا ي رأس ما  شركةم اةورتح أو درةاألسه  الصا أم
 أي أداة تنرئ أو تور مديونية مت أو سيت  إصدار ا يواس ة شركةم بم
 الوــــروض وال ــــنداس والصــــاو( واألدواس األغــــرى الواي ــــة ل تحويــــل إىل ملم

 أسه  ي رأقا  شركةم
ة ايـجم أدواس الـدير ال ـام الواي ـة ل تـداو  والصـادرة  ـر اهليسـاس احلاوميــ دم
 ت فة أو اهليساس واة س اس ال امةمة ا

 أي حق أو غيار أو مرتواس تت  ق كي مر األوراق اةاليةم   ـم
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 الوحداس ي نظام استثمار اا يم وم
ـــــة  رم ـــــق الوـــــانون أي ورقـــــة أو صـــــ  ت تـــــمه اهليس ـــــة أل ـــــراض ت بي ورقـــــة مالي

 موالالئحة
بياالس وال نداس ألمـر، لاموا وال ت د أوراقاأب مالية األوراق التجارية مثل الريااس

ندية واحلـــواالس النوديـــة واألدواس الـــض تتـــداوهلا البنـــو( وكـــذل  اال تمـــاداس اة ـــت
 توا د ل منتف  محصراأب فيما يينها ويوالص الت م  واحلووق اةرتتبة ي صناديق ال

  

  
صـــندوق ي ــد موافوــة جهـــة ال ديراســ  اة س ــة أو اة س ــاس اةاليـــة الــض ي ينهــا مــ : البيجماالكتتاب شوكيل 

وكيـــــل االكتتـــــاب شالبيـــــجم  و ـــــى ت وـــــي ط بـــــاس االشـــــرتا(  االشـــــراف لتوـــــوم يـــــدور
  مابلصندوق

 ال ــــــوق :
 البورصة:

 :االستثمار ا  

  ارسة نراط االسواق الض تُتيح ل صندوق مم
 سوق الاويت لألوراق اةاليةم

  ل بنو( اخل يجيةم MSCIر ماوانس م ش
 شل بنو( اخل يجية م MSCIاة شر  :ياسم شر الو

يرــ ن انرــاء  يســة أســواق اةــا  وتنظــي  نرــاا  2010 ــنة ل 7الوــانون رقــ  ت ــين  الوـانــــون  :
 .األوراق اةالية وت ديالت 

 الالئـــــحة :
 

 خمالفة:

ير ن انراء  يسة أسواق اةـا   2010ل نة  7ت ين الالئحة التنفيذية ل وانون رق  
 ألوراق اةالية وت ديالهتاما انراوتنظي  

 صـادرة ت  يمـاس أو قـرار أو الئحـة وأ نظـام أي أو الوـانون، أحاام خيالف ف ل كل

 ماهليسة  ر
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 اةادة الثالثة
  الصندوق:اس  

 ممصارف االستثماريصندوق ي  ق   ى الصندوق اس  
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 اةادة الراي ة
 و نوان :اس  مدير الصندوق 

 
وأي  اام الوانون والالئحةلالستثمار الدويل إدارة الصندوق وفواأب ألحاام  ذا النظام ووفواأب ألحه وفر كة تتوىل شر 

 مقراراس أو ت  يماس تصدر ا اهليسة مر ح  آلغر
وقد مت أتسيت مدير م  (AP/2014/0006 لوج  ترغيص رق شركة مرغصة مر قبل  يسة اسواق اةا  و ي 

م يون دينار كويض،  15موف ة يرأس ما  مصرح ي  ومدفوع موداره  كويتيةة   اككرركة م  1994 ام الصندوق 
غ ف اةور -7ق يمة  –1ق  –شارع ال ور  –اةرقاب و نواهنا  م 51470حتمل الرركة سجل جتاري رق   و 

 الصفاة 27635،  مب: 12الدور  –يرمل أ  –توير يور  –الرئي ي ل م س ة ال امة ل ت ميناس االجتما ية 
  13137الميدي ش رملال

   
 

 اخلام ةاةادة 
 مدة الصندوق: 

 ة و ررون سنة تبدأ ا تباراأب مر يريـ  اةوافوـة   ـى أتسي ـ  ي اجلريـدة الرقيـة و ـي قاي ـة مدة  ذا الصندوق مخ
 % مر رأس ما  الصندوق اةصدر وجهة اإلشرافم50ل تجديد ةدد مماث ة أغرى ي د موافوة ما يليد  ر 

 

 
 
 

 ال ادسة دةاةا
 :  وآلية دف   رأس ما  الصندوق

س مت ـاوية الويمـة وتوتصـر م ـ ولية مح ـة الوحـداس ي الصـندوق   ـى قيمـة يو   رأس ما  الصندوق إىل وحـدا
 مراركته  ي رأس اةا ، ويت  ت ديد قيمة الوحداس نودا   ند االكتتاب أو االشرتا( فيها

 كحـــد أدل اىل  شمخ ـــة  ماليـــ  دينـــار كـــويض 5,000,000 يـــ مـــا  يـــرتاوحالصـــندوق مت ـــ  و رأقـــا  وياـــون 
 أقصىمكحد     م يون دينار كويضمائةش 100,000,000
دينــار كــويض أو مــا ي ادهلــا ابل مــالس  5,000,000يوــل رأس مــا  الصــندوق  ــر  أالجيــ  وي ايــجم األحــوا  

أن خي ر اهليسـة غـال   -األدل  حلدر اي حالة اخنفاض رأس ما  الصندوق   -و  ى مدير الصندوق  األغرى،
لـا حيوـق مصـ حة  -ي كـل حالـة  -ا ، ول هيسـة اختـامل مـا تـراه مناسـباأب يري  اخنفـاض رأس اةـمخ ة أايم  مل مر 

 مح ة الوحداسم
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 ال اي ةةادة ا
  :االستثماروحداس 

شـرة كامـل احلوـوق ا مبام هـحا صـندوق وختـو القاي ـة ل تجلئـة متثـل حصـة ي  ـ  وحدة االستثمار  ي ورقة ماليـة 
 جتـــاه ميــث ه  واحـــداأب  ش صــاأب  ييـــنه  مــر خيتـــاروا أن   ــيه   ـــ ت الواحــدة الوحـــدة مــالاو ت ـــدد وإملا  نهــامالناشــسة 
مـا  وحـداس االسـتثمار وتـرتاوح  ـدد ممت اهـا أو االسـتثمار وحداس ي االكتتاب الاويتي  ل   وجيور مالصندوق

 مدةوح يونم  100 إىلمالي  وحدة  5ي  
 
 

 الثامنةاةادة 
  الصندوق: م ة 

 م دوق ابلدينار الاويضحترر قيمة موجوداس وم  وابس الصن
 
 

 التاس ةاةادة 
  الوحدة:قيمة 

  دم( شدينار كويض واحد  وسوف ت ات ي د 1ش الصندوق،تاون الويمة االقية ل وحدة، ي يري  أتسيت 
وفواأب ل م اي  احملاسبية يناء   ى تويي  موجوداس الصندوق  غرمر ح  آل وحدة الصندوقصاي قيمة ملل  

 م دة مر اهليسةالدولية اة تم
اةوقـــجم غـــال  اال ـــالن  نهـــا ي ومللـــ  مـــر مـــر قبـــل اةـــدير  شـــهرايأب اإل ـــالن  ـــر قيمـــة الوحـــدة يـــت   مأ

د وا ـيناءا   ى الو االستثمار وحداس أو حصص يتوومي االستثمار ويووم مراق  مااللارتوين ل رركة
 ماهليسةاحملاسبية الدولية اة تمدة مر  وفواأب ل م اي و  ي  ذا النظامحملددة ا

 
 الصافية:احت اب الويمة آلية 

اليهـا ينـود  مضـافا صـندوق طبوـا ألحاـام النظـام االساسـي ل موومـة التوـومييوم  ي قيمة استثماراس الصندوق ي 
 هـا التلامـاس الصـندوق قبـل ال ـ  ي ملاس التـاري ،من وحـااةوجوداس االغرى مر نودية وأرصدة مدينـة أغـرى م ر 

 م لتوري اس النودية اةورتحة   ى م اكي الصندوق إن وجدسدون األغذ ابال تبار ا
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وفوـا ل م ـاي  ومللـ  مراقـ  االسـتثمار  توـومي ـر طريـق   NAVشيت  احت ـاب الويمـة ال ـوقية الصـافية لألصـو  
ال يتجـاور مـدة يـوم ي ـد اةو ـد النهـائي  ت امـل ولـا يـوم كـل  ي شـهريرـال ة ييسـاة تمدة مـر اهلالدولية احملاسبية 

 واالسرتداد  االشرتا(لتودمي ال  باس اخلاصة ي م ياس 
ي حا  توومي أصل مر أصو  الصندوق يرال  ـ  صـحيح أو اخل ـ  ي ح ـاب سـ ر الوحـدة، جيـ    ـى مـر 

   مت ب  ي ملل  خب س  أن ي ّوض اةضرور مر  ذا اخل

و البيـاانس اةاليـة ال ـنوية اةدقوـة توريـراأب وجي    ـى مـدير الصـندوق أن يرفـق مـجم البيـاانس اةاليـة اةرح يـة اةراج ـة أ
 يب  كل أغ اء التوومي والت    الض متت غال  ت   الفرتةم

 
 ـدم إماانيـة  لـةاح ي يـوم الت امـل تتجـاور يـومي  مـل مـرال وجيور أتغـ  توـومي أصـو  صـندوق االسـتثمار ةـدة 

 ل هيسة أسباب وممراس  ذا الت غ م و  ى أن يودم مدير الصندوق الصندوق،توومي جلء كب  مر أصو  
 

 

 ال اشرةاةادة 
  الصندوق:اهلدف مر إنراء 

 ،مر غال  االستثمار ي البنو( الض توجم ضمر  ا  االستثماريهدف الصندوق إىل منو رؤوس األموا  اة تثمرة 
وســنداس اخللينــة الصــادرة  ــر حاومــاس دو    ــت الت ــاون اخل يجــي  ،اةتــوفر ي الودائــجم ألجــل لنوــدا مارواســتث

 وصناديق أسواق النود وملل  لتحويق أفضل ال وائد اةمانة كقل درجة مر اة اطرةم
 
 
 

 

 احلادية  رراةادة 
  لالشرتا(:األقصى احلد احلد األدل و 

واحلـد االقصـى  ـو  وحـدة،  رـرة آالف  10,000ش ـو حـداس لو ة امح ـمر قبل  األدل لالشرتا( احلد مأ
 م الصندوقرأس ما  % مر 95

% مــر 50ليــد  ــر ي أدل والدينــار كــويض كحــد  250,000لب ــال اليوــل  ــر يرــرت( مــدير الصــندوق  مب
أو ي ـرتد ا طـوا  مـدة ل ال  متثـل احلـد األد جيور أن يتصرف ي ت   الوحداسرأس ما  الصندوق وال 

 مل صندوقت  دار إ
جيــور ل مــدير  نــد االشــرتا( األو  وي حالــة  ــدم ت  يــة االشــرتاكاس ل وحــداس اةصــدرة أن ي  ــي يويــة  ممل

الوحداس    اةررت(  ا  حبيث ال يتجاور احلد األقصى الواج  االشـرتا( يـ  واةنصـو    يـ  ي البنـد 
ال ـدو   ـر إنرـاء الصــندوق  ا اةــ رأس ـدم ت  يـة احلـد األدل لـ حــا ال ـايق ، ، كمـا جيـور ل مـدير ي 
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وي  ذه احلالة ، فان   ى مدير االستثمار أن يـرد  ل مرـرتك  اةبـالال الـض دف و ـا ومـا تاـون قـد حووتـ  
مر  ائد غال  فرتة وجود ا لدى البن  أو اجلهة الـض ت وـت ط بـاس االشـرتا( غـال  فـرتة ال تليـد   ـى 

 مبتتار يري  انتهاء فرتة االكم ررة أايم 
حل ــاي   أن يرــرت( ابلوحــداس اخلــارجي أو أمــ  احلفــظ أو مراقــ  احل ــاابساالســتثمار  ةراقــ ال جيــور  مد

 اخلا م 
 

 

 الثانية  رراةادة 
 فرتة االكتتاب: 

 ــذه اةــدة،  يظــل ابب االشــرتا( مفتوحــا طــوا  اةــدة احملــددة ابلــد وة وال جيــور قفــل ابب االشــرتا( إال ي ــد انتهــاء
موافوـة ن أن يت  ت  ية احلد األدل ل دد الوحـداس جـار ل مـدير أن ي  ـ  دة   ى االنتهاء دو اةذه فإملا قاريت  

 لفرتة أغرى مماث ة، مامل يو  يت  ية قيمة الوحداس الض مل يت  االشرتا(  ام د ا ةمر اهليسة 
 
 
 
 
 

 الثالثة  رراةادة 
 فرتة الت صيص:
مــــر يريــــ  انتهــــاء فــــرتة  مــــل  أايم ش رــــرة  10غــــال  وق صــــندحــــداس   ــــى اةرــــرتك  ي اليــــت  ختصــــيص الو 

 االكتتابم 
 
 
 

 الراي ة  رراةادة 
  االشرتا(:

 ال جيور االشرتا( ي الصندوق حبصص  ينية أاي كان نو هام 
 
 

  رر اخلام ةاةادة 
  :االكتتاباالشرتا( ووكالء 

 هن :يياآليت لياون االشرتا( ي الصندوق  مأ
  ميونالاويتاةواطنون  - 

 مواطنو دو    ت الت اون اخل يجيم  -
 الرركاس واة س اس الاويتية أو اخل يجيةم  -
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 األفراد أو الرركاس أو اة س اس األجنبية اةويمة ي داغل أو غارمل دولة الاويتم -
 ميجم شالب يت  ت وي ط باس االشرتا( ي وحداس الصندوق  ر طريق وكالء االكتتاب مب

  البيجماالكتتاب شل  احلووق و  ي  االلتلاماس اةماث ة لوكالء و  شييجم  إكتتابيل كوكحيق ل مدير أن ي مل   ممل
 اآلغريرم

 
 
 
 

  رر ال ادسةاةادة 
  االشرتا(:ط باس 

جيري االشرتا( ي الصـندوق لـدى البنـ  أو اجلهـة الـض سـتت وى ط بـاس االشـرتا(م وتـودع األمـوا  الـض يـت   مأ
ي ــد اســتاما  أمــ  احلفــظ وت ــ    ــذه األمــوا  إىل  ق،ندو الصــ ح ــاب غــا  يفــتح ابســ  ت ويهــا ي

 إجراءاس إنراء الصندوقم
يــــت  االشــــرتا( ي الصــــندوق   ــــى النمــــوململ اة تمــــد هلــــذا ال ــــرض وجيــــ  أن يتضــــمر  ــــذا النمــــوململ اســــ   مب

اةرــرت( و نوانــ   واســ  االســتثمار مراقــ واســ  الصــندوق وقيمــة أو حــدود رأقالــ  واســ  مــدير الصــندوق 
لض يريد االشرتا(  ا وقيمتها وأية يياانس أغرى وإقرارا موق ـا منـ  احلصص أو الوحداس ادد و  وجن يت 

 يوبول  لنظام الصندوقم

  ى البن  أو اجلهة ال  تت وى ط باس االشـرتا( أن ت ـتوي موافوـة مح ـة الوحـداس   ـى النظـام االساسـي  ممل
ي سـجالس حتفـا   ـذه الن ـ ة االوق  ـ   منـ م و  ـى مـدير الصـندل صندوق وملل  ابلتوقيـجم   ـى ن

 الصندوقم
  ى البن  أو اجلهة الض تت وى ط باس االشرتا( أن ت    اةررت( إيصاال موق ا منها يتضمر اس  اةررت(  مد

 و نوان  وجن يت  ويري  االشرتا( و دد احلصص أو الوحداس الض اشرت(  ا وقيمتهام 

  ى  ررة أايم الت صيص غال  رتا( وإجراء  م ية الشس الصندوق أن يووم يفرر ط باجي    ى مدير ا مه
األكثـــر مـــر يريــــ  قفـــل ابب االشـــرتا( وإملا رادس ط بــــاس االشـــرتا(  ـــر  ــــدد احلصـــص أو الوحــــداس 

وتـــ و   يـــ ،ن يـــورع مـــا راد منهــا   ـــى اةرـــرتك  كــل ين ـــبة مـــا اشــرت( أفيجــ   الصـــندوق،اة روحــة ي 
 ملل مندوق   ى غالف الصام مدير الصندوق مامل ينص نظالا ور إىل 

 غـال   رــرةجيـ  أن تـرد ل مرـرت( اةبــالال اللائـدة  ـر قيمـة مــا مت ختصيصـ  لـ  مـر احلصــص أو الوحـداس  مو
 مر يري  انتهاء إجراءاس الت صيصم أايم 

 ي الصندوقم اشرتا( نودي دم قبو  أي   البيجمشووكيل االكتتابجي    ى مدير الصندوق  مر

  تنداس   ى النحو التايل:اةاء استيف  ى طاليب االشرتا(  مح

o الب اقة اةدنية ابلن بة ل مواطن  واةويم  يررا صالحية الب اقةم 

o جوار ال فر أو وثيوة ال فر ابلن بة ل   اةويم  ي البالدم 
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o و الر ص الرتغيص التجاري الصادر مر ورارة التجارة والصنا ة ل رركاس أو اة س ة الفردية أ
 ينوب  ن ممر يل وأن  خمو  ي متث

o  والواثئـــق الصـــادرة أو اة تمـــدة مـــر اجلهـــاس  احمل يـــة،الواثئـــق الرقيـــة ابلن ـــبة ل جهـــاس األغـــرى
 اة تصة ابلدولة الض تنتمي إليها اة س اس واةنراس والرركاس    اةويمةم

بــل قا( شـرت ط ــ  اال ــى اةرـرت( توـدمي جيـ    االكتتـاب،لالشـرتا( ي الصـندوق ي ــد االنتهـاء مـر  م يــة  ما
يــت  أتجيـــل  أتغر ـــا،اىل مـــدير الصــندوقم ي حالــة التوــومي ال ــا ة الثانيــة  صـــرا مــر اليــوم ال ـــايق ليــوم 

 اة ام ة اىل يوم الت امل التايلم

خيـ  االصـو  الصـافية يتار لويمة  وفوا ل  ر التوومي اة  ر ي د االنتهاء مر  م ية االكتتاب، االشرتا(ياون  مي
  مالنظام، مضافا الي  نفواس االشرتا(ر لوج  أحاام  ذا ثماستوالذي حيدده مراق  اال

-www.wafra إماانية تنفيذ ط باس االشرتا(  ر طريق اةوقجم االلاـرتوين لرـركة وفـرة لالسـتثمار الـدويل م(

kuwait.com  مـر دون "مدير الصندوق" دون احلاجة حلضور اة تثمر ش صياأب ةور مدير الصـندوق، و
   ى النظام األساسي ل صندوقملا ي ملل  اطال   مر  تثاالغال  حبووق اة

 

 
 ال اي ة  رراةادة 

 االستــرداد:
الصـندوق  وحـداسالصندوق ي د ستة أشهر مر يري  انتهاء فرتة طـرح  وحداسلاسرتداد تبدأ أو   م ية  -1

 لالكتتاب األو  شفرتة اإلقفا  م

 وفوــا ل ــ ر التوــوميي الصــندوق لــ   ة وكــةمأو ي ــض وحــداس االســتثمار اكــل   اســرتدادجيــور ل مرــرت(   -2
 % مــر اةب ــال اة ــرتدم0.25 خمصــوما منهــا مصــاريف اســرتداد تب ــالاة  ــر لويمــة االصــو  الصــافية يتارخيــ  

 الـذي مت فيـ التوـومي غال  أري ة أايم  مل يليـة ليـوم   ى ان يت  الت  ي  النودي لويمة الوحداس اة رتدة 
 الوحدةمحتديد س ر 

الرا   ي  م يـة االسـرتداد ت بسـة ط ـ  االسـرتداد اةتـوفر لـدى اةـدير موضـحا  الوحداس حامل ى جي    -3
 في  التفاصيل اة  ويةم

الوحداس الرا   ي  م ية االسرتداد تودمي ط ـ  االسـرتداد ح ـبما  ـو منصـو    يـ   حامل  ى جي   -4
وإال مت ترحيــل ط ــ   ،شــهركــل   مــر يــوم ظهــراأب مــر آغــر 12:00 ــا ة الي الفوــرة ال ــايوة إىل اةــدير قبــل 

 مالذي ي ي  الت املاالسرتداد إىل يوم 

حــ  يــوم الت امــل التــايل وفوــا ةــا يــنص   يــ  النظــام  اســرتدادجيــور ةــدير الصــندوق أتجيــل ت بيــة أي ط ــ   -5
 األساسي ل صندوق، وملل  ي أي مر احلالت  االتيت :
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بيتهـا ي أي يـوم لوحـداس واة  ـوب ت ة ام ة ايجم ط باس االسرتداد حلإملا ي ال إااىل ن ب مأ
ومللـــ   الصـــندوق،% أو أكثـــر مـــر صـــاي قيمـــة أصـــو  10ت امـــل أو مو ـــد االســـرتداد 

% مــر 10يرــرا أن ي تــلم اةــدير ي  ــذه احلالــة يت بيــة ط بــاس االســرتداد الــ  توــل  ــر 
بة االسـرتداد   ـى أسـاس الن ـ صاي قيمة أصو  الصندوق، و  ى أن ت غذ ايجم ط بـاس

% مــر 10الن ــبة مــر ط بــاس االســرتداد الــ  رادس  ــر ن ــبة تناســ ، ويــت  أتجيــل وال
 مالوادم االسرتداد مو د أو صاي قيمة أصو  الصندوق ح  يوم الت امل التايل

يــــت  فيهــــا الت امــــل ي  اةنظمــــة الــــ  األســــواق اةاليــــةإملا مت وقــــف التــــداو  ي البورصــــة أو  مب
، أو وقف تداو  أوراق مالية متثل مي اها الصندوقال  رى الغوراق اةالية أو االصو  ااال

 قيمة م ثرة ي أصول م

 أو الوــانون احلفــظ ل صــندوق كحاــام أمــ  أو االســتثمار مراقــ  أو مــدير التــلام  ــدم هلــا تبــ  إملا ل هيســة، -6
  أو – ا(شــرت اال أو االســرتداد  م يــة  ــر ةم قتــ لفــرتة ابلتوقــف النظــام ةــدير ت  يماهتــا تصــدر أن الالئحــة،
 مالت  يماس يت   احملدد التاري  الصندوق ي وحداس ي – كالكا

-www.wafraإماانية تنفيذ ط باس االسرتداد  ر طريق اةوقجم االلارتوين لرركة وفرة لالسـتثمار الـدويل  -7

kuwait.com  مـدير الصـندوق، ومـر دون "مدير الصـندوق" دون احلاجـة حلضـور اة ـتثمر ش صـياأب ةوـر
 ي ملل  اطال     ى النظام األساسي ل صندوقم حبووق اة تثمر لا  غالاال

 
 

 الثامنة  رراةادة 
  :الوحداسمح ة سجل 

 

حيفــــــــــظ ســــــــــجل مح ــــــــــة وحــــــــــداس الصــــــــــندوق لــــــــــدى وكالــــــــــة مواصــــــــــة، وجيــــــــــور حفــــــــــظ  ــــــــــذا ال ــــــــــجل  م1
ــــــــــــ  وفوــــــــــــاأب لألحاــــــــــــام ا ــــــــــــواردة ي لــــــــــــدى أمــــــــــــ  حفــــــــــــظ إملا كــــــــــــان الصــــــــــــندوق  ــــــــــــ  مــــــــــــدرمل، وملل ل

ــــــــــــــاب الرايــــــــــــــجم  ــــــــــــــة رصــــــــــــــاشيو الات ــــــــــــــة، س األوراق اةالي ووكــــــــــــــاالس اةواصــــــــــــــة  مــــــــــــــر الالئحــــــــــــــة التنفيذي
 وتدفجم أت اب اجلهة الض حتتفظ ابل جل مر أموا  الصندوقم 

ـــــــــــة  م2 ـــــــــــان يوضـــــــــــح رصـــــــــــيد الوحـــــــــــداس اةتبوي ـــــــــــة اةواصـــــــــــة أو أمـــــــــــ  احلفـــــــــــظ االحتفـــــــــــا  يبي   ـــــــــــى وكال
مراقـــــــــــــــ  يـــــــــــــــد تلو اســـــــــــــــتحداثها أو إل اؤ ـــــــــــــــا، و  والوحـــــــــــــــداس الـــــــــــــــض مت إصـــــــــــــــدار ا أو اســـــــــــــــرتداد ا أو

   ة مر البيانم االستثمار ين
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 التاس ة  رراةادة 
  األرابح:توريجم 

حيق ل مدير ي د انتهاء الفرتة اةالية شيرال ريجم سنوي/ نصف سنوي/ سنوي  وفواأب ةا يراه مناسباأب لصا  
ق ، وي  ر  ر الصندوق ومح ة الوحداس، حتديد اجللء الذي جيري توري   شسواء حوق الصندوق أرابح أو مل حيو

دير التوريجم يرال نودي أو  ر طريق توريجم التوريجم ومو ده وقيمت  ي اةوقجم االلارتوين ل رركةم وجيور ل م
 موحداس  انية ي الصندوق شيواقجم الويمة اإلقية ل وحداس  أو ابل ريوت  م اأب مجم إغ ار جهة اإلشراف يذل 

 
 

 ل ررونا دةاةا
 الوفـاة:

يوــل نصــي  كــل وارحل  ــر احلــد  أالوأي ولــة الوحــداس الــض مي اهــا ل ورثــة يت ــ   حــداسالو  حامــلوفــاة حالــة ي 
الـوارحل  ـر احلــد األدل ومـا مل يتفــق  فــان قـل نصــي  احلاديـة  رـراةــادة األدل اةنصـو    يـ  ي الفوــرة شأ  مـر 

راؤ ا جـار ل مـدير ط ـ  شـاألدل ل م ايـة، يـث تاـون ضـمر احلـد س حبحدايينه    ى نول م اية الو  الورثة فيما
 آبغر س ر م  ر  ن م 

 

 وال ررون احلاديةاةادة 
 اإلفالس واحلجل:

حجـل قضـائي   ـى الوحـداس اةم وكـة لـ ، جـار ل مـدير ط ـ  شـراؤ ا  أو توقيـجم حامـل الوحـداسي حالة إفـالس 
 ل جهة اة تصةم  تهاقيمومي م  ر  ن  ويت  ت  ي  وفوا آلغر س ر تو

 
 

 

 

 

 وال ررون يةالثاناةادة 
  واةصروفاس:أت اب اةدير 

   مصاريف ييجم كما  ي ح   اجلدو  اةرفق:1ش
  مولة البيجم          مب ـــال االستثـــمـار

 % 2   دم(  50,000أقل مر 
 % 1.5 (دم  499,999دم( إىل  50,000مر 
  % 1   دم( وأكثر 500,000مر 
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مـر الويمـة  % سـنواي 1.5ة لوج   ذا النظام، أت اب إدارة ين ـب اةدير لواء قيام  يواجبات  اةوررة تحقي   2ش
ت ـ  األت ـاب كجـلء مـر  وحتت ـ  أشهروتدفجم ي هناية كل ثالثة  شهرايأب  حتت  الصندوق الصافية ألصو  

 %م10األداء فوق  ى %  10أت اابأب ترجي ية يواقجم م كما يتواضى مدير الصندوق مصروفاس الصندوق
 م ال اة رتد% مر اةب0.25ين بة   مصاريف اسرتداد 3ش
ل وحداس أو  الرتويج أو االستثمار م ترار أت ابال جيور دفجم أي مب ال مر أصو  الصندوق موايل  شأ   -  4ش

 الصـندوق،لنظام األساسي ا ن   وتوريجمسبيل اةثا  ال احلصر، مصاريف    ىيي ها، ويرمل ملل  
 مالت سيت مصاريف الصندوق لتحموي اةصاريف،أن يتحمل مدير الصندوق  ذه  ى  

يت  احت اب اةصاريف اةباشرة والض ترـمل ات ـاب مـدير الصـندوق ومراقـ  االسـتثمار وأمـ  احلفـظ شب  -    
ضــمر  ة ترــار الوــانويناخلــارجي وااحل ــاابس مراقــ  واةصــاريف  ــ  اةباشــرة والــض ترــمل ات ــاب 

 دوقمنالصاس نفو
سـنواي مـر قيمـة صـاي  5تليـد ي كافـة االحـوا   ـر % ضا ا مدير الصـندوق لـران االت اب الض يتوا  ملش-    

  أصو  الصندوقمقيمة 
 

 وال ررون الثالثةاةادة 
  :االستثمار مراق أت اب 

تب ــال وية ســن اابيــ  لوجــ   ــذا النظــام، أت ــ، نظــ  الويــام يواجباتــ  اةفروضــة   االســتثمار مراقــ  ــتحق ي
ألصــو  الصــندوق حتت ــ  شــهراي وتــدفجم كــل ثالثــة أشــهر وت تــم  ــذه  مــر الويمــة الصــافية %0.0500

 االت اب جلء مر نفواس الصندوقم
 

 وال ررون الراي ةاةادة 
  :احلفظأم  أت اب 

ــــ  لوجــــ   ــــ ، نظــــ  الويــــامحلفــــظا أمــــ  ــــتحق ي ــــ  اةفروضــــة   ي ال تب ــــذا النظــــام، أت ــــااب ســــنوية يواجبات
فجم كــل ثالثــة أشــهر وت تــم  ــذه دوق حتت ــ  شــهراي وتــدالصــافية ألصــو  الصــن مــر الويمــة %0.0500

 االت اب جلء مر نفواس الصندوقم
 

 وال ررون اخلام ةاةادة 
 : مح ة الوحداسحووق 
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ن يــت  تــوف ه دون موايــل ماتــوابأب ابل  ــة ال رييــة وأ االســتثمارجيــ  أن ياــون النظــام األساســي لصــندوق  مأ
ي ـد  -جم اةرـرت( االشرتا( ي الصندوق، وي ـد توقيـمررت( أو أي ش ص لدي  ر بة ي  الل  ط بند  

 م  ى ط   االشرتا( لثاية موافوة   ى  ذا النظام -االطالع   ى النظام األساسي ل صندوق 
ون وـان  نتيجة خمالفة أحاام الالوحداس  ر أي أضرار ت حق   مح ةياون مدير الصندوق م  وال جتاه  مب

ـــة لـــ  أو نتيجـــة ق أو نتيجـــة إســـاءة يـــة أو نظـــام الصـــندو أو الالئحـــة التنفيذ اســـت ما  الصـــالحياس اة ول
 اجل ي ماإلكا  

 جي  أن ت بق   ى ايجم مح ة الوحداس مر الفسة نف ها ي الصندوق الرروا واالحاام ملاهتام ممل

 قمندو الصوحداس االشرتا( ي إدارة فيما  دا مدير الصندوق ال حيق حلم ة ال مد

 
 

 وال ررون ال ادسةاةادة 
  :س ويي هاالوحداترويج 

مرا ــاة كرــف كــل احلوــائق واة  ومــاس ملاس  صــندوق جيــ ال نــد إجــراء أي إتصــا  أو إفصــاح لــرتويج وحــداس 
 ملض تورر ا اهليسةال القة دون مبال ة، وي ايجم األحوا  ختضجم اإل الانس الرتوجيية أو الت ويوية ل ضوايط ا

 
 

 وال ررون ال اي ة ادةاة
 :صاح  ر اة  وماسأسالي  وموا يد اإلف 

 

يووم مدير الصندوق ابإلفصاح ةالاي احلصص أو الوحداس  ر أي م  وماس مر شاهنا أن ت ثر   ى قيمة  ذه 
 الوحداس وابإلجراءاس الض اختذ ا ةواجهة ملل م

 

  واةيلانياس:التوارير 
 واهليسة ل بورصة منها  ةن  يودم وأن اةراج ة اةرح ية اةالية انسالبيا إ داد الصندوق مدير   ى جي  م1

 مالفرتة هناية مر  مل يوم 15 أقصا ا مدة غال 
وأن يودم ن  ة منها ل بورصة واهليسة  اةدقوة،جي    ى مدير الصندوق إ داد البياانس اةالية ال نوية  م2

  .دوقهناية ال نة اةالية ل صنيوما مر  45غال  مدة أقصا ا 

ويتضمر  ذا ثالثة أشهر مدة دورايأب لال حامل وحداس كل  تودمي توريراأب جي    ى مدير الصندوق  م3
 التورير   ى األغص اة  وماس التالية:

 صاي قيمة أصو  وحداس الصندوقم -
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  دد وحداس الصندوق الض مي اها حامل الوحداس وصاي قيمتهام -

و ة الحوا آلغر ملل  أي توري اس مدفي ا كل حامل وحداس   ى حدة، لسجال حبركة ح اب   -
  ة الوحداسمرير مت تودمي  حلمتو

 مومودمي اخلدماسيياانأب  ر ات اب مدير الصندوق  -

م  وماس شهرية  ر الصندوق ل جمهور مر غال  البورصة، وملل   الصندوق نررجي    ى مدير  م4
 سةمهليواأب ل نموململ الذي حتدده اغال  سب ة أايم  مل مر هناية كل شهر وف

 

  وال ررون الثامنة اةادة
  ل صندوق:الية ال نة اة

 دي ــمم،تبــدأ ال ــنة اةاليــة ل صــندوق ي األو  مــر ينــاير مــر كــل  ــام مــيالدي وتنتهــي ي احلــادي والثالثــ  مــر 
 مماحلـادي والثالثـ  مـر دي ــ واسـتثناء مـر مللـ  تبـدأ ال ـنة اةاليـة األوىل ل صـندوق مــر يريـ  إنرـائ  وتنتهـي ي

  التايلمال ام  مر
 

 

  رونل روا التاس ة اةادة
  االستثمار:سياساس وخماطر أسالي  و 

 ل مدير استثمار أموا  الصندوق ي  ا  األوراق اةالية وفوا ل  ياساس اةبينة أدانه: 
 
  :االستثمار االس    1

مار ي ســـــتثاالمـــــر غـــــال  ة اآلجـــــل ومللـــــ  يهـــــدف الصـــــندوق إىل حتويـــــق أرابح رأقاليـــــة طوي ـــــ مأ
 مارمالبنو( الض توجم ضمر  ا  االستث

ــــــ  لضــــــرورة  مب ــــــة أو مــــــا ي ادهلــــــا إال إملا كــــــان ملل جيــــــ  أال حيــــــتفظ مــــــدير الصــــــندوق كمــــــوا  نودي
 التالية:ت تد يها أحد األمور 

 ت بية ط باس اسرتداد الوحداسم-
ح ـــــــر إدارة الصـــــــندوق وفوـــــــا أل ـــــــداف الصـــــــندوق االســـــــتثمارية واأل ـــــــراض اةام ـــــــة لت ـــــــ  -
 مدافأل ا

 ل صندوقمة األوىل مر صدور الرتغيص النهائي وال ي ري حا   ذه اةادة غال  ال ن

لينــــــة الصــــــادرة  ــــــر ي الودائــــــجم ألجــــــل وســــــنداس اخلحيــــــق ل مــــــدير اســــــتثمار الفــــــوائض النوديــــــة  ممل
 مالنود وصناديق أسواقحاوماس دو    ت الت اون اخل يجي 

 واحدم صدرة ةاةالي األوراق مر% 10  ر تليد ن بة مت    دم مد
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 ن ـــــبة واحـــــد مصـــــدر  ـــــر صـــــادرة ماليـــــة أوراق ي ســـــتثمارالا صـــــندوق اســـــتثماراس جتـــــاور  ـــــدم مه
 مصندوقال أصو  قيمة صاي مر% 15

ي  م يــــــاس يرتتــــــ    يهـــــــا التلامــــــاس  نــــــد الت اقـــــــد ككثــــــر مـــــــر  ــــــدم االقــــــرتاض أو الـــــــدغو   مو
 % مر صاي قيمة أصو  الصندوقم10

 

ول  ي أي أصـــــكحـــــد أقصـــــى مـــــر صـــــاي قيمـــــة   %15ت  جيـــــور ل صـــــندوق أن ي ـــــتثمر مـــــا ن ـــــب مر
أو يضـــــــــماانهتا ي وقـــــــــت  ة  ـــــــــر حاومـــــــــاس دو    ـــــــــت الت ـــــــــاون اخل يجـــــــــيســــــــنداس صـــــــــادر 

 ساسي ل صندوقم، ولا ال خيالف النظام االاالستثمار

 

ــــــــد اإلغــــــــال  دون مح % كحــــــــد 15ل صــــــــندوق أن ي ــــــــتثمر مــــــــا ن ــــــــبت   جيــــــــور أ ــــــــاله،  دش ابلبن
رغص أغــــرى مرغصــــة مــــر اهليســــة أو مــــ أســــواق نوــــد يقادنصــــأقصــــى مــــر صــــاي قيمــــة أصــــول  ي 

مماث ــــة   ــــى األقــــل لت ــــ  الــــض أجنبيــــة وفــــق م ــــاي  وشــــروا تنظيميــــة هلــــا مــــر قبــــل جهــــة رقاييــــة 
را أال ياـــــون أي مـــــر ت ـــــ  الصـــــناديق اة ـــــتثمر فيهـــــا يـــــت  إدارتـــــ  مـــــر قبـــــل م يرـــــت بوهـــــا اهليســـــة

 نفت مدير الصندوقم

 البنــــــــو(ي قيمــــــــة أصــــــــول  ي أســــــــه  صــــــــا مــــــــر %15جيــــــــور ل صــــــــندوق اســــــــتثمار أكثــــــــر مــــــــر  ما
، و  ـــــــى أال تتجـــــــاور ن ـــــــبة الويمـــــــة  ـــــــا  االســـــــتثمار ـــــــى أن تاـــــــون مـــــــر ضـــــــمر ة،  درجـــــــاة

ــــــــذل  ا ــــــــ إىل إاــــــــايل الويمــــــــة ال ــــــــوقية بنــــــــ ال ــــــــوقية ل  م وأن حيــــــــتفظ مــــــــدير الصــــــــندوق ا ل
يــــجم ل ر يرــــاويــــت  إغ ــــار اهليســــة  ،ا ا ــــاةدرجــــة الــــض ت ــــتوي م ــــاي   بنــــو(ي ــــجل  ــــر ايــــجم ال

 ما ا لذل    ينالويمة ال وقية لال  سنوي ين بة

 ـــــ   نـــــو(ي ي أســـــه % مـــــر صـــــاي قيمـــــة أصـــــول  10ال جيـــــور ل صـــــندوق اســـــتثمار أكثـــــر مـــــر  مي
 ممدرجة

 أ الهم اةذكور ا ا ال جيور ل مدير استثمار أموا  الصندوق ي     م(

مـــــــجم الصـــــــندوق ســـــــواء  م   ي الصـــــــندوق اجــــــراء م ـــــــامالسال جيــــــور ةـــــــدير الصـــــــندوق أو ال ـــــــا م 
ــــــــار  ــــــــى اســــــــت ال   الراي ــــــــة، اصــــــــهار الدرجــــــــة  حــــــــ    حل ــــــــا   أو حل ــــــــاب أق ، تن ــــــــوي   

مـــــر أجـــــرى اة ام ـــــة م ـــــ وال  ـــــر ت ـــــويض الصـــــندوق  مـــــا  وي  ـــــذه احلالـــــة ياـــــون ل صـــــندوق،
  أصاي  مر ضررم

 الشرافمدة مر قبل جهة ااالستثمار احملديضوايط يت     ى اةدير أن ي تلم   مم

وجــــ   ــــذا الــــواردة   ــــى االســــتثمار اةوــــررة لدير أن ي تــــلم ابل ياســــاس والويــــود   ــــى اةــــيت ــــ   من
 النظامم
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رى ل شـــــــر الويـــــــاس   ـــــــى أن : يـــــــت  موارنـــــــة أداء الصـــــــندوق مـــــــر فـــــــرتة إىل أغـــــــم شـــــــر الويـــــــاس مس
 ان وجدسم-يتحمل مدير الصندوق أت اب  ذا اة شر

 

 

 :االستثمارالويود ال امة   ى    2
  ة مر اة امالس التالية حل اب الصندوق: ال جيور ل مدير الويام كية م ام 
  ماإلقراض - 
 البيجم   ى اةاروفم  - 
  اء الضماانس والافاالسمإ  - 
 ضمان اإلصداراس كضامر رئي يم  - 
  ابل  جممالت امل  - 
  ابل وارمالت امل  - 
 غص  الريااسم  - 
 ماالئتمانمنح  - 

 وفواأب ل ضوايط التالية:التاي ة إال  او أي مر شركاهتقة مالية صادرة  ر مدير الصندوق أشراء أي ور  -

 ستثمار قبل الرراءماحلصو    ى موافوة مراق  اال. 1
ير م أال يتجاور إاايل األوراق اةالية الض ي تثمر ا الصندوق وايجم الصناديق األغرى الـض يـدير ا مـد2

رة مـر الرـركة مـديرة الصـندوق أو أي اـايل قيمـة األوراق اةاليـة اةصـد% مـر إ 10الصندوق ما ن بت  
 مر شركاهتا التاي ةم 

او وكيل االكتتاب شالبيـجم  إال  االكتتابض ياون مدير الصندوق  و مدير شراء أي ورقة مالية ل جهة ال -
  ي حدود الووا د اةوررة مر اهليسة ي  ذا الر نم

وـدمي أمـوا  ل  ـ  مـر اجـل اسـت دامها ي    ـا مـر ال وـود الـض تن ـوي   ـى تاالسـتثمار او  وت تم وكاالس
  إملا دا االيدا اس لدى البنو( او  وملل  فيماي  مر الصندوق، أنر ت  التجارية، لثاية ائتمان حمظور الويام 

 ق األولية او ال وق الثانويةمكانت  بارة  ر أداة دير أو أداة مالية م روحة ل بيجم ي ال و 
وكيـل االكتتـاب شالبيـجم  او إدارة االكتتـاب ةصـدر مـا، ال جيـور لـ  شـراء قيام مدير الصندوق لهمـة  حا ي و 

ت هـد مـدير الصـندوق او أي مـر شـركات  التاي ـة  وي حـا ذا اةصدر اثناء قيام   ذه اةهامم أي ورقة مالية هل
  ذه الورقة لصا  الصندوقم ا  لورقة مالية، فال جيور شراءيت  ية االكتتاب ال ام او اخل

  
  :االستثمارخماطر    3
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الصــندوق  وأن مــديريــة اجلــودة ي اســتثماراس  ال االســتثمار  ــى الــر   مــر أن مــدير الصــندوق ي تــلم  
ذا الـدور  يتوىل إدارة واستثمار أموا  الصـندوق مـر غـال   يسـة إداريـة تتمتـجم ابلوـدرة والافـاءة ل ويـام  ـ

ي إدارة اسـتثماراس الصـندوق إال أنـ  جيـ   ليةاالسـتوالدارية أيضـاأب ككـم قـدر مـر كما تتمتجم اهليسة اال
   -التالية:  االستثمارصندوق قد يت رض ة اطر ي ال االستثماركن  اال تباراألغذ ي 

مــــدير االقتصــــادية وال ــــوقية، إال أن  تتمثــــل خمــــاطر االســــتثمار ي أن األوراق اةاليــــة اة نيــــة مرتب ــــة ابألوضــــاع -
 ل  االستثمار ضمر درجة موبولة مر اة اطر االستثماريةمالصندوق سيحر    ى أن ياون مل

ظة   ى قيمة الوحداس فإن صاي قيمـة أصـو  الصـندوق ابلن ـبة لاـل وحـدة ر   أن الصندوق ي  ى ل محاف -
 ــتثمر ق أ دافــ  االســتثمارية أو أن اةقــد يرتفــجم وقــد يــن فض، وال يوجــد ضــمان كن الصــندوق ســيحو

 مر ي الصندوقمسي رتد كامل اةب ال اة تث
 
ضــمان أو البيــجم أو مــرتبط ابلصــندوق ان االســتثمار ي الصــندوق لــيت لثايــة إيــداع أمــوا  لــدى ينــ  يوــوم ابل -

 يرال آغرم
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 اةادة الثالثون
 إلتلاماس  امة ةودمي اخلدماس:

 
 :لام لا ي يافة مودمي غدماس الصندوق االلتجي    ى ك

دمة مر األش ا  اةرغص هل  أو اة ج   لدى اهليسة ي تودمي  ذه اخلدمة، وأن تتوفر أن ياون مودم اخل -1
 .دي  الودراس واإلماانياس البررية والتونية واةالية ابلودر الذي يافي لتنفيذ التلامات ل

وأست ف  و  ى األغص أت اب مودم اخلدمة تضمر ييان حووق والتلاماس أطراإيرام  ود مجم مودم اخلدمة ي -2
التداي  واإلجراءاس اةرتتبة احت ا ا وموا يد سداد ا، واإلجراءاس الواج  اتبا ها  ند إهناء أو ف   ال ود، و 

 .  ى إهناء ال القة مجم مودم اخلدمة
ي مودمي اخلدماس لودم اخلدمة والت اون مجم ابق يذ   ناية الر ص احلريص ي الويام ابةهام اةنوطة -3

 .كل ش ص حلو  ضرر نتيجة أي غ   يرتاب  مودم اخلدمةل صندوق، وت ويض  
 مصاحل  أو نياية  ر   ه   ى وحداس الصندوق، فيما  دا مدير الصندوقأال يت امل مودم اخلدمة سواء ل -4
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 والثالثون احلاديةادة اة
 اةدير: إلتلاماس
 األغص لا ي ي:ستثمار أموا  الصندوق وي تلم   ى دير الصندوق م سو   ر إدارة واياون م
 ام االساسيمإدارة أصو  الصندوق لا حيوق أ داف  االستثمارية احملددة ي  ذا النظ م1

إختامل ايجم الوـراراس االسـتثمارية و   ـا مـر الوـراراس لـا حيوـق مصـ حة الصـندوق ومح ـة الوحـداس  م2
  ة الوحداس إبنصافممح ويضمر م ام ة

فوـــا لت   ـــ ها الـــلمىن الصـــندوق يرـــال دقيـــق وو  يـــاس الرـــراء والبيـــجم الـــ  تـــت  لصـــا ت ـــجيل  م  م3
 وتوقيتهام

 م وأمام الوضاء وياون ل  حق التوقيجم  ن  متثيل الصندوق ي  القت  ابل   م4

اج ـــة كـــاف اةاليـــة ل صـــندوق، والت كـــد مـــر تـــوافر م ـــار مر  لويـــد الت ـــامالستـــوف  نظـــام حماســـيب  م5
 غاهلا ابلنظاممل ت امالس ال  مت إد

مــجم احل ــاابس  احملاســيبام مالئــ  لت ــوية الت ــامالس الــ  مت إدغاهلــا ابلنظــام الت كــد مــر وجــود نظــ م6
 الوراق اةالية اةفتوحة إبس  الصندوق لدى أم  احلفظمالنودية وا

  ي ماافية ل صندوق ل وفاء كية إلتلاماس قد ترتت   توف  ال يولة ال م7

ة ي ضـــوء النظـــام االساســـي  ـــ  ضـــروري اســـتثماريةر أليـــة خمـــاطر  ـــدم ت ـــريض صـــندوق االســـتثما م8
 موسياست  االستثماريةل صندوق 

 ـــر الصـــندوق ةراقـــ  االســـتثمار ي احلـــدود الـــض متانـــ  مـــر الويـــام  تـــوف  ايـــجم اة  ومـــاس الالرمـــة م9
  موفا  يةيواجبات  يافاءة 

  ة الوحداس ل   رمداحل جو رية ت دي لت رض مصا  محاهليسة فور وقوع أح غ ارإم 10
أو احلــد مــر اةمارســاس اخلاطســة الــض مــر اةتوقــجم أن تــ ثر  ةنــجم وإجــراءاس مناســبةســاس ت بيــق سيام 11
 مونلا ت استورار ال وق    ى
الت كــد مــر اســت دام منــاململ ت ــ   وأنظمــة تويــي   ادلــة وصــحيحة وشــفافة لاــل صــندوق يــديره م 12

 اةديرم
 حلماية وحفظ أصو  الصندوقمإختامل التداي  اةناسبة م 13
صـة لـ  جيور ل مدير االشرتا( ي التصويت   ى قراراس ا ية مح ة الوحداس اةت  وـة لنف ـة غا الم 14

 مأو ي حالة ت ارض مصاحل  مجم مصا  الصندوق
يـــاس اةرتب ــــة  ــــذه ي حـــا  إدارة اةــــدير ألكثــــر مـــر صــــندوق، جيــــ    يـــ  أن يفصــــل يــــ  ال م م 15

 الصناديقم
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وق إملا رأس أن  قد أغل إغالال  جو راي  إبلتلامات  اةنصو    يها جيور ل هيسة استبدا  مدير الصندم16
 مي الالئحة

 
 

 

 

 الثالثونو  الثانية ادةاة
  االستثمار: مراق 

وة اهليسة،   ى أن ياون لال صندوق مراق  استثمار ي   مر قبل مدير الصندوق ي د احلصو    ى مواف
 ألغص لا ي ي:ي تلم   ى ا

دير الصندوق ابلوانون والالئحة التنفيذية وقراراس وت  يماس  يسة اسواق اةا  الت كد مر التلام م م1
 األساسي ونررة االكتتاب وأية واثئق أغرى يصدر ا مدير الصندوق  والنظام

 إغ ار اهليسة كية خمالفاس توجم مر مدير الصندوقم م2
لذل  ي النظام األساسي  وا يد احملددةابل ريوة وي اة اراالستثمم يتوومي حصص أو وحداس أن يوو  م3

 ل صندوقم
مص حة مح ة الوحداس وفواأب ل نظام األساسي لا حيوق   ل  ولياتالت كد مر قيام مدير الصندوق  م4

ود األسالي  ت تثمر ي حد وان أموال التنفيذية هليسة اسواق اةا   واحاام الالئحةل صندوق 
 ي  ذا النظام األساسيم وال ياساس احملددة

 ة ت امالس تن وي   ى ت ارض اةصا ماقرار اي م5
الوانون ارية ل صندوق ةراج ة التلام الصندوق ألحاام االجتماع مرت  سنوايأب   ى االقل مجم اهليسة اإلد م6

 ئقواية واث ونررة االكتتاب ساسيوالنظام األاسواق اةا   وقراراس وت  يماس  يسة والالئحة التنفيذية
 اغرى يصدر ا مدير الصندوقم

 
 والثالثون الثالثةادة اة

  احلفظ:أم  
 مر قبل مدير الصندوق ي د احلصو    ى موافوة جي  حفظ أصو  الصندوق لدى أم  حفظ مرغص ل  ي  

رقايية أجنبية، وملل  حلفظ اهليسة، وجيور ل  ت ي  أم  حفظ فر ي ياون مرغصاأب ل  أو م جالأب لدى جهة 
ت اقد مجم أم  حفظ فر ي إىل إ فاء أم  احلفظ األصيل مر و  غارمل دولة الاويتم وال ي دي الاألص

 .م  وليات 
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 اآلتية:كداء اة  ولياس  أم  احلفظي تلم 
ـــــــــــة،  م1 مـــــــــــجم مرا ـــــــــــاة أحاـــــــــــام الاتـــــــــــاب ال ـــــــــــايجم شأمـــــــــــوا  ال مـــــــــــالء وأصـــــــــــوهل   مـــــــــــر الالئحـــــــــــة التنفيذي

ــــــــــــلم أمــــــــــــ  ا ي ح ــــــــــــاابس منفصــــــــــــ ة يوــــــــــــوم يفتحهــــــــــــا حلفــــــــــــظ ابالحتفــــــــــــا  كصــــــــــــو  الصــــــــــــندوق ي ت
ارهتــــــــــــا   ــــــــــــى أن تاــــــــــــون م ــــــــــــتو ة  ــــــــــــر ح ــــــــــــاابت  أو ح ــــــــــــاابس ال ــــــــــــ ، وأن يبــــــــــــذ  ي مللــــــــــــ  وإد

 احلريصم ناية الر ص 
 استالم وحفظ وإيداع األرابح النودية وأية توري اس أغرى انشسة  ر نراا الصندوقم م2
رســـــــــا  اي اغ ـــــــــاراس اس مرتتبـــــــــة   ـــــــــى أصـــــــــو  الصـــــــــندوق وإإغ ـــــــــار مـــــــــدير الصـــــــــندوق كيـــــــــة إلتلامـــــــــ م3

 ة اةوررة لذل ميت  مها وي اةد
 تنفيذ ت  يماس مدير الصندوق اخلاصة ين اق  مل أم  احلفظم م4
 ظ سجل مح ة الوحداس ما مل حيفظ لدى وكالة مواصةمإ داد وحف م5

ة يــ  أمــ  احلفــظ جيــ  احلصــو    ــى موافوــة كتاييــة مــر مــدير الصــندوق   ــى ايــجم ال وــود اةممــ مأ
 احلفظ الفر يم األصيل وأم 

أو الفر ـــي تنظـــي  اة ـــائل األصـــيل  ال وـــود اةممـــة ســـواء مـــجم أمـــ  احلفـــظ  جيـــ  أن تتضـــمر ايـــجم مب
 التالبة:

الــ  حيــتفظ  ــا مــجم  ابألصــو  بــاس الــ  متاــر الصــندوق مــر ممارســة احلوــوق اةت  وــة اةت  م1
 أم  احلفظم

 أصو  الصندوقماةت  باس اخلاصة لاان حفظ  م2

 االصو مومحاية مة ي حفظ ال ريوة اة ت د م3

  ر الت ف واهلال(مواة  ولية اةهنية الواجبة واة  ولية ل ناية م توى ا م4

  اماالت اب وطريوة ح ا م5

 
 والثالثون الراي ة ةادةا

  ل صندوق:اخلارجي  مراق  احل اابس
ل لــــــــــدى اهليســــــــــة، جيــــــــــ    ــــــــــى مــــــــــدير الصــــــــــندوق ت يــــــــــ  ُمراقــــــــــ  ح ــــــــــاابس غــــــــــارجي م ــــــــــج م1

وفوـــــــــــــاأب ة ـــــــــــــاي  احملاســـــــــــــبة ا  مراج ـــــــــــــة وتـــــــــــــدقيق ح ـــــــــــــاابس الصـــــــــــــندوق ومللــــــــــــ  ليوـــــــــــــوم ك مـــــــــــــ
 الدولية اة تمدة مر اهليسةم 
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 صـــــــــندوق ل ـــــــــنة ماليـــــــــة واحـــــــــدة قاي ـــــــــة ل تجديـــــــــد ســـــــــنوايأب، ي ـــــــــ  مراقـــــــــ  احل ـــــــــاابس اخلـــــــــارجي ل م2
ا  لــــــــــذاس وةــــــــــدة ال تتجــــــــــاور أريــــــــــجم ســــــــــنواس ماليــــــــــة متتاليــــــــــة، وجيــــــــــور لــــــــــ  الويــــــــــام  ــــــــــذه األ مــــــــــ

 اع ال تول  ر سنت  متتاليت م الصندوق ي د فرتة انو 
 جيـــــــــور أن ياــــــــــون مراقــــــــــ  احل ــــــــــاابس اخلــــــــــارجي ل صـــــــــندوق  ــــــــــو نف ــــــــــ  مراقــــــــــ  احل ــــــــــاابس ال م3

 قمةدير الصندو 

 
 
 
 
 
 

 والثالثون اخلام ةاةادة 
 االدارية:اهليسة 

 
افر فيه  مر موظفي مدير الصندوق ممر تتو  أكثريتوىل ادارة الصندوق  يسة ادارية تترال مر موظف  اثن  او 

 مر كبار التنفيذي  لدى مدير الصندوقم أحد  ام استثمار اا ي،   ى ان ياون شروا ممث ي نراا مدير نظ
 

الصندوق ي اة  ولياس  وميث ون مديرياون ا ضاء اهليسة االدارية مر االش ا  اة ج   لدى اهليسة، جي  ان 
اء اهليسة االدارية او مر ا ض وي تم توقيجمسة اسواق اةا ، ئحة التنفيذية هليال يها ي ال  والصالحياس اةنصو 

ضاء م  ول  ابلتضامر مجم مدير الصندوق  ر اال  وياون   الءيفوضون  منه  لثاية توقيجم مدير الصندوق، 
 اي اغ اء او إكا  او  ش ي ادارة الصندوقم

 
 والثالثون ال ادسةاةادة 

 

 :اةناص  ش ور

 مدير   ى يت   اخلدماس مودمي مر أي أو ل صندوق، اإلدارية اهليسة أ ضاء دأح منص  ور ش حالة ي
 اةناص  لر ل ط   تودمي   ي  يت   كما   مل، أايم مخ ة أقصا ا مدة غال  يذل  اهليسة إغ ار الصندوق
 ماةادة  ذه ي   يها اةنصو  اإلغ ار مدة انتهاء يري  مر  مل يوم  رر مخ ة أقصا ا مدة غال  الرا رة

 األساسي، النظام   ى ي رأ ت ي  أي حدوحل  ند اهليسة لدى الصناديق سجل ي قالصندو  يياانس ت ديل ويت 
 ماخلدماس مودمي أو
 مر  مل أايم مخ ة أقصا ا مدة غال  الوحداس مح ة إغ ار الصندوق مدير   ى جي  األحوا  ايجم وي

 ماةذكورة اةناص  مر أيّ   ش ل أو ش ور
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 والثالثون ال اي ةدة اةا
 

  :ص قيود اةنا
 

ـــــــــث الفصـــــــــل كحاـــــــــام الصـــــــــندوق مـــــــــدير ابلتلامـــــــــاس اإلغـــــــــال   ـــــــــدم مـــــــــجم  رمـــــــــ  اةصـــــــــا  ت ـــــــــارضش الثال
 مـــــــــر الصـــــــــندوق مـــــــــدير ةـــــــــوظفي جيـــــــــور ،التنفيذيـــــــــة الالئحـــــــــة مـــــــــر  ال مـــــــــل أغالقيـــــــــاسش الثـــــــــامر الاتـــــــــاب

 شــــــــــــركة ي دارةإ   ــــــــــــت  ضــــــــــــوية شــــــــــــ ل اــــــــــــا ي ســــــــــــتثمارا نظــــــــــــام مــــــــــــدير كممث ــــــــــــي  اة ــــــــــــج    ــــــــــــ 
 مالصندوق مدير يديره صندوق أصو  مر جلءاأب  ةاةالي أوراقها ترال

 شــــــــــ ل اـــــــــا ي اســـــــــتثمار نظــــــــــام مـــــــــدير كممث ـــــــــي  اة ــــــــــج   مـــــــــر الصـــــــــندوق مــــــــــدير ةـــــــــوظفي جيـــــــــور وال
  مال ايوة الفورة ي إليها اةرار الرركاس إدارة   ت  ضوية

 ين بــــــــــق ممــــــــــر اــــــــــا ي اســــــــــتثمار نظــــــــــام ةــــــــــدير كممثــــــــــل  لرــــــــــ ص لصــــــــــندوقا مــــــــــدير توظيــــــــــف حــــــــــا  ي
ـــــــــــوارد ظـــــــــــراحل   ـــــــــــيه    ضـــــــــــوية مـــــــــــر ي ـــــــــــتويل أن الرـــــــــــ ص  ـــــــــــذا   ـــــــــــى فيجـــــــــــ  اةـــــــــــادة  ـــــــــــذه  ي ال
 مــــــــــــدير يــــــــــــديره صــــــــــــندوق أصــــــــــــو  مــــــــــــر جــــــــــــلءاأب  اةاليــــــــــــة أوراقهــــــــــــا ترــــــــــــال الــــــــــــض الرــــــــــــركة إدارة   ــــــــــــت
 مالصندوق

 

 والثالثون الثامنةاةادة 
 األساسي:ت ديل النظام 

ـــــــــــى موافوـــــــــــة اهليســـــــــــة قبـــــــــــل إجـــــــــــراء أي جيـــــــــــ    ـــــــــــى مـــــــــــدير الصـــــــــــندوق احلصـــــــــــو   ي النظـــــــــــام   ـــــــــــديلت  
ومللـــــــــــ   اسإىل ايـــــــــــجم مح ـــــــــــة الوحـــــــــــد الت ـــــــــــديلاألساســـــــــــي ل صـــــــــــندوق، و  يـــــــــــ  إرســـــــــــا  م  ـــــــــــص  ـــــــــــذا 

 غــــــــال  مــــــــر  ــــــــذا الت ــــــــديلغــــــــال  فــــــــرتة ال تتجــــــــاور  رــــــــرة أايم  مــــــــل مــــــــر يريــــــــ  موافوــــــــة اهليســــــــة   ــــــــى 
ة إملا وجــــــــــــــدس ي الت ــــــــــــــديالس ول هيســــــــــــــ مأي وســــــــــــــي ة أتصــــــــــــــا  متاحــــــــــــــة موقــــــــــــــجم الرــــــــــــــركة اإللاــــــــــــــرتوين او

مـــــــــــا ميـــــــــــت احلوـــــــــــوق اةات ـــــــــــبة حلم ـــــــــــة الوحـــــــــــداس أن ت  ـــــــــــ  مـــــــــــر مـــــــــــدير الصـــــــــــندوق أغـــــــــــذ  اةورتحـــــــــــة
ــــــــــذير مي اــــــــــون مح ــــــــــة الو موافوــــــــــة  س مــــــــــا  الصــــــــــندوق   ــــــــــى  ــــــــــذه أ% مــــــــــر ر 50أكثــــــــــر مــــــــــر حــــــــــداس ال

 الت ديالسم
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 والثالثون التاس ةاةادة 
 :ا ية مح ة الوحداس

 
ي ال ـنة، وحيـق لاـل مرـرت(  -قـل   ـى األ -الوحـداس ت وـد مـرة واحـدة  ياون ل صندوق ا ية مح ة )1(

اون لال مر مح ة الوحداس صـوس واحـد موايـل كـل حضور اجتما اس  ذه اجلم ية والتصويت   ى قراراهتا وي
 .وحدة استثمارية واحدة ميت اها

 :قرار ي اة ائل التالية ا ية مح ة الوحداس ابلنظر واختامل ختتص  (2)
 .ومركله اةايل رير مدير الصندوق  ر نراا الصندوقتو-
 .تورير مراق  احل اابس  ر البياانس اةالية ال نوية اةدقوة ل صندوق-
 .البياانس اةالية ال نوية اةدقوة ل صندوق-
 .تورير مراق  االستثمار-
 . بة حلم ة الوحداست ديالس النظام األساسي الض متت احلووق اةات-
 .الصندوق ل  مدير -
 .ت ي  مدير يديل-
 .ار مصفي الصندوق ومراقبة أ مال اغتي-

 .يسةوال تنفذ قراراس ا ية مح ة الوحداس إال لوافوة اهل
تن وـــد ا يـــة مح ـــة الوحـــداس ينـــاء   ـــى د ـــوة مـــر مـــدير الصـــندوق ل نظـــر ي اة ـــائل الـــض تـــدغل ي   (3)

الوحـداس الـذير يناء   ـى ط ـ  م ـب  موـدم مـر مح ـة    ي  أن يوج  الد وة لالجتماع اغتصاصاهتا، ويتوج 
 ـ  مـر مراقـ  االسـتثمار أو % مـر رأس مـا  الصـندوق اةصـدر، أو ينـاء   ـى ط 10ميث ون ن ـبة ال توـل  ـر 

 .مراق  احل اابسم وت د جدو  األ ما  اجلهة الض تد و إىل االجتماع
و إملا ت ـذر ي األحوا  الض يتوجـ  فيهـا مللـ  أدوق يد وة ا ية مح ة الوحداس إملا مل يو  مدير الصن  (4)

الســـتثمار أو مراقــــ  د وهتـــا مـــر مـــدير الصــــندوق ألي ســـب  مـــر األســــباب، جيـــور ل هيســـة أن تا ــــف مراقـــ  ا
 .احل اابس يد وة  ذه اجلم ية لالن واد

اد جـدو  األ مـا  ورمـان وماـان ان وـتوج  الد وة إىل حضور اجتماع ا ية مح ـة الوحـداس متضـمنة   (5)
 :االجتماع كحد ال رق التالية

Aى األقلاإل الن ي صحيفت  يوميت  حم يت  والبورصة قبل ان واد االجتماع ي ررة أايم  مل    م. 
Bغ اابس م ج ة ترسـل إىل مح ـة الوحـداس قبـل اةو ـد احملـدد الن وـاد االجتمـاع ي رـرة أايم  مـل   ـى  م

 .األقل
Cقلاالجتماع ي ب ة أايم  مل   ى األ لارتوين أو الفاكت قبل ان وادالميد اإل م. 



Page 28 of 35 

 األساسي النظام -مصارف االستثماري  وقصند  

1220-30-22CMA  

Dيثالثـة أايم  مـل  ت  ي  الد وة ابليد إىل مح ة الوحـداس أو مـر ينـوب  ـنه  قـانوانأب قبـل مو ـد االجتمـاع م
 .  ى األقل، وي شر   ى صورة الد وة لا يفيد االستالم

ة ال ـايوة أن ياـون مـر الفوـر  (D)و (C) و (B) لبنـوديرـرتا لصـحة اإل ـالن ابلوسـائل اةرـار إليهـا ي ا
ويوافـق مدير الصندوق يبياانس  ر موطن  أو  نوان يريده اإللارتوين أو رق  الفاكت اخلـا  يـ ،  اةررت( قد رود

  .مر الفورة ال ايوة (D)و (C) و (B) اة تثمر   ى إ الن  مر غال   ذه الوسائل اةبينة ي البنود
اللاــرتوين او رقــ  الفــاكت بيــاانس  ــر موطنــ  او  نــوان يريــده ا يــ  مــر قبــل اةرــرت( ألي مــر الوال ي تــد كي ت

فظ ي ــجل مح ــة الوحــداس  ــذا الت يــ  قبــل اخلــا  يــ  مــا مل ياــر قــد أغ ــر مــدير الصــندوق أو اجلهــة الــض حتــت
 .إ الن  خبم ة أايم  مل   ى األقل

ا يـة مح ـة الوحـداس    األ مـا  ومي ـاد وماـان اجتمـاعجي    ى مدير الصندوق توجيـ  إغ ـاراس وـدو  (6)
 :م  مل   ى األقل مر ان واد االجتماع إىل كل مرقبل سب ة أاي

Aاهليسة م. 
Bمراق  االستثمار م. 
Cحتتفظ ي جل مح ة الوحداس شأم  حفظ أو وكالة اةواصة  اجلهة الض م. 
Dس اةاليـــة   ـــى ا يـــة مح ـــة إملا كـــان مـــر اةوـــرر  ـــرض البيـــاان -ح ـــ  األحـــوا   -مراقـــ  احل ـــاابس  م

 .داسالوح
Eما  ومي اد وماان اجتماع اجلم يةالبورصة لإل الن  ر جدو  األ م . 

ي ــالن اجتمــاع ا يــة مح ــة الوحــداسم ويب ــل  ــذا  -ا ي ــد إغ ار ــ -ال يرتتــ    ــى  ــدم حضــور ممثــل اهليســة و 
م  مر الفوـرة ال ـايوة (D)و (C) و (B) االجتماع ي حالة  دم حضور أيّ  مر اجلهاس اةرار إليها ي البنود

مدير الصندوق مـا مل تاـر الـد وة لالجتمـاع موجهـة مـر جهـة أغـرى  حضوركما يب ل االجتماع ي حالة  دم 
 .خبالف اةدير

 .رتأس اجتماع ا ية مح ة الوحداس اجلهة الض قامت ابلد وة إىل  ذا االجتماعي (7)
الوحداس الذير ميث ون أكثر مـر داس صحيحاأب إال إملا حضره مح ة ال ياون ان واد اجتماع ا ية مح ة الوح (8)
ع اثن لـذاس مر رأس ما  الصندوق اةصدرم فإملا مل يتوافر  ذا النصاب  وج  د وة اجلم يـة إىل اجتمـا  50%

جــدو  األ مــا  ي وــد غــال  مــدة ال تليــد  ــر ثالثــ  يومــاأب مــر يريــ  االجتمــاع األو ، وياــون االجتمــاع الثــاين 
لالجتمـاع الثـاين إملا كـان قـد حـدد  اةـا م وجيـور أال توجـ  د ـوة جديـدة أاي كـان ن ـبة احلضـور مـر رأس صحيحاأب 

 .يرخي  ي الد وة إىل االجتماع األو 
اس ابأل  بيــــة اة  وــــة ل وحــــداس اةمث ــــة ي االجتمــــاع ابســــتثناء الوــــراراس اةت  وــــة يت ــــديل النظــــام وتصــــدر الوــــرار 

ط ــ  مـــدير اس أو ي حالــة التصــفية ينــاءأب   ــى ت احلوــوق اةات ــبة حلم ــة الوحــداألساســي ل صــندوق والــض متــ
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أس مــا  الصــندوق % مــر ر 50الصــندوق، فيجــ  أن تصــدر لوافوــة مح ــة الوحــداس الــذير مي اــون أكثــر مــر 
 .اةصدر
ال جيــور جلم يــة مح ــة الوحــداس مناقرــة موضــو اس  ــ  مدرجــة   ــى جــدو  األ مــا  إال إملا كانــت مــر  (9)

مـاع، أو إملا ط بـت مللـ  اهليسـة أو مراقـ   ـداد اجلـدو  أو تارـفت أثنـاء االجتألمـور ال اج ـة الـض طـرأس ي ـد إا
رأس مـا  الصـندوق اةصـدر، وإملا تبـ  أثنـاء اةناقرـة  ـدم  % مـر 5احل اابس أو مح ة الوحـداس الـذير مي اـون 

أايم  مـل إملا جتمـاع ةـدة ال تليـد   ـى  رـرة كفاية اة  وماس اةت  وـة يـب ض اة ـائل اة روضـة، ت ـ  أتجيـل اال
% مــر رأس مــا  الصــندوق اةصــدر، وين وــد االجتمــاع اة جــل  25س الــذير مي اــون ط ــ  مللــ  مح ــة الوحــدا

 مإىل إجراءاس جديدة ل د وةدون احلاجة 
ن ــ ة موافــاة اهليســة ي –ح ــ  األحــوا   -  ــى مــدير الصــندوق أو اجلهــة الــض د ــت إىل  وــد االجتمــاع   10ش

دمي اخلدماس احلاضرير االجتماع، ومللـ  غـال   د توقي   ممر ترأس االجتماع، ومومر حمضر اجتماع اجلم ية ي
 .رفواأب ابحملضر ن  ة مر توكيالس احلضوراسبو   مر يري  ان واد ا،   ى أن ياون م

 يـــة مح ـــة حيـــق لاـــل مـــر مح ـــة الوحـــداس اةويـــدير ابل ـــجل اخلـــا  ابلصـــندوق حـــق حضـــور اجتمـــاع ا  11ش
تاــون لوجــ  توكيــل غــا  أو تفــويض م ــد لــذل ، الوكالــة ويرــرتا لصــحة الوكالــة أن  الوحــداس ابألصــالة أو

و أكثــر مــر اجتما ــاس ا يـــة مح ــة الوحــداس وياــون التوكيـــل وجيــور أن ياــون التوكيــل حلضــور اجتمـــاع واحــد أ
 .ل دم اكتما  النصابالصادر حلضور اجتماع م   صاحلاأب حلضور االجتماع الذي ي جل إلي  

 
 ألري ونااةادة 

  :الصندوقحاالس حل وتصفية 
  :كحد األسباب التاليةالصندوق ينوضي 
 مل جتدد طبواأب ل ووا د الواردة ابلنظاممانوضاء اةدة احملددة ي النظام األساسي ما  م1
 انتهاء ال رض الذي أنرئ مر أج   الصندوق أو ي حالة استحالة حتويو  اهلدفم م2
ي اســـــــــــتثماراأب م ظمهـــــــــــا حبيـــــــــــث يت ـــــــــــذر اســـــــــــتثمار البـــــــــــاق أو  ـــــــــــال( ايـــــــــــجم أصـــــــــــو  الصـــــــــــندوق أو ت ـــــــــــف م3

  دايأبم
مح ــــــــة الوحــــــــداس ممــــــــر ينــــــــاءأب   ــــــــى ط ــــــــ  مــــــــدير الصــــــــندوق يرــــــــرا صــــــــدور قــــــــرار ابةوافوــــــــة مــــــــر ا يــــــــة  م4

 % مر رأس ما  الصندوق حب   قبل انتهاء مدت م 50مي اون أكثر مر 
 مصندوقال ترغيص إبل اء اهليسة مر قرار صدور  م5
 موتصفيت  صندوقال حبل قضائي حا  صدور  م6
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 األري وناحلادية و اةادة 
 

  الصندوق:كيفية تصفية 
ي دور التصفية، وحيتفظ غال  مدة التصفية  -يوة وفواأب ألحاام اةادة ال ا -يدغل الصندوق لجرد ح   

  س  الصندوق  بارة شحتت التصفيةابلر صية اال تبارية ابلودر الالرم إلمتام التصفية، وجي  أن يضاف إىل ا
اس الصادرة  ر اجلهة الوائمة   ى التصفية، وجي  أن يت  شهر تصفية ماتوية ي ريوة واضحة ي اةااتب

 الصندوقم
 تصفية الصندوق األحاام اةنصو    يها ي البنود التالية:ويتبجم ي 

 
اح الدائن  ابفتت الصندوق وإغ ارم ت وط آجا  ايجم الديون الض   ى الصندوق مر يري  شهر حل 1

ايجم الدائن  رقياأب ابفتتاح التصفية مجم د وهت  لتودمي ط باهت  ابقتضاء ديوهن ، أن خي ر  اةصفىالتصفية، و  ى 
ور إغ ار الدائن  ي ريق اإل الن، وي ايجم األحوا  جي  أن يتضمر اإلغ ار أو اإل الن مه ة ل دائن  ال وجي

 يوم  مل لتودمي ط باهت م  تول  ر مخ ة  رر

 
دير الصندوق، ومجم ملل  يظل اةدير قائماأب   ى إدارة الصندوق إىل تنتهي  ند انوضاء الصندوق س  ة م م2

م ح  ت ي  مصفّ  ومما رست  ل   ات ، وي تم اةدير ابلن بة إىل ال   ي حا  اةصفي إىل أن يت  ت ي  مصفّ 
اهليسة  ي د موافوة -  ما مل يورر اةصفي   مدة التصفية ي تودمي غدماهتوي تمر مودمو غدماس الصندوق غال

 ض اةهام لدى مودم غدمة  دم احلاجة الستمرار   ي تودمي  ذه اخلدماس أو استبداهل  ي     أو دمج ي -
 واحدم

ش ا  جيور ت ي  مدير أو مودمي اخلدماس ل صندوق مصفياأب ل ، كما جيور ت ي  اةصفي مر ي  األ م3
ة االستثمار أو مراق  استثمار أو أم  احلفظ، االستثمار اجلما ي، أو إدارة حمفظاةرغص هل  إبدارة أنظمة 

ةم وي ايجم األحوا  ال يت  ت ي  اةصفى إال ي د موافوة اهليسةم وال أو مراقيب احل اابس اة ج   لدى اهليس
  يين ميبدأ اةصفى ي مباشرة أ مال  إال ي د شهر قرار ت

ال ي األحوا  الض تورر فيها اهليسة ت ي  اةصفي رار يصدر  ر ا ية مح ة الوحداس إيت  ت ي  اةصفى يوم 4
اغتيار اةصفي مر قبل ا ية مح ة الوحداس، يتوج  احلصو    ى اةوافوة وفق الالئحة التنفيذيةم وي حالة 

اةصفي أت اي  ومدة التصفية،  حوا ، حتدد اجلهة الض اغتارساة بوة مر اهليسة   ى ت ي  اةصفيم وي ايجم األ
 أن يتحمل الصندوق أت اب اةصفيم   ى
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وي ايجم األحوا  جيور ل هيسة يناء   ى ط   أحد مح ة  م ي ل  اةصفي يورار مر اجلهة الض قامت يت يين ،5
 لذل م وكل اةصفى إملا رأس ممراأب موبوالأب  الوحداس أو دائين الصندوق أو مر ت واء نف ها أن تصدر قراراأب ي ل 

أن يرمل ت ي  مر حيل حم  ، وال يبدأ اةصفي اجلديد ي مباشرة أ مال  إال ي د شهر  قرار ي ل  اةصفي جي 
 لورار اةتضمر ال ل  وت يين  مصفياأبما
 
 ا ي ي:م يووم اةصفي وميجم األ ما  الض توتضيها تصفية الصندوق، ول    ى وج  اخلصو  م6

 الوضاء وال  مأم متثيل الصندوق أمام 
 اية الر ص احلريص ل محافظة   ى أصو  الصندوق وحووق مبم الويام يبذ   ن

 ملم سداد ديون الصندوقم
صو  الصندوق  واراأب أو منووالأب ابةلاد ال  ين أو ابةمارسة أو كي طريوة أغرى تافل احلصو    ى أ  ى دم ييجم أ

 ي ريوة م ينةمقرار ت يين    ى إجراء البيجم  س ر، ما مل ينص ي
 الصندوق ي  مح ة الوحداسم  ـم ق مة صاي أصو 

 
الرمة إلمتام أ ما  سايوة، كما ال جيور ل  ييجم أصو   م وال جيور ل مصفي أن يبدأ أ ماالأب جديدة إال إملا كانت7

ية أو نار اس اةت  وة ك ما  التصفالصندوق ا ة واحدة أو أن يتصا    ى حووق  أو يوبل التحاي  ي اة
 الص ة، إال لوافوة ا ية مح ة الوحداسم إجراء ت امالس مجم أطراف ملاس

جهة الصندوق أو مح ة الوحداس أو ال   إملا كانت مما توتضي  م ت ري األ ما  الض جيريها اةصفي ي موا8
ا اختذ الورار تصرفاهت  م لمة ل صندوق إال إملأ ما  التصفية وي حدود س  ت م فإملا ت دد اةصفون فال تاون 

 ما مل ينص قرار ت يينه    ى غالف ملل م ابأل  بية اة  وة،
  ي  دفاتره وم تندات  وأصول  إىل اةصفي، كما ي تلم م   ى مدير الصندوق تودمي ح اابس الصندوق وت9

ر غال  ثالثة أشه -ويووم اةصفي مودمو اخلدماس يتلويد اةصفى كي يياانس أو م  وماس ختص الصندوق، 
لصندوق وحتديد مركله اةايل لا يتضمر حووق  والتلامات ، ول  أن ي ت   ي ورد أصو  ا -مر مباشرت  ل م   

ي اخلدماس، ومي   اةصفي الدفاتر الالرمة لويد التصفية، مجم إغ ار اهليسة يتورير اةركل اةايل ملل  لودم
 ل صندوقم

إملا مل حتدد اةدة تولت اهليسة اةدة احملددة ي قرار ت يين ، ف االنتهاء مر أ ما  التصفية ي م   ى اةصفي10
ر يصدر مر اجلهة الض اغتارس اةصفي ي د االطالع حتديد ا يناء   ى ط   ملوي الر نم وجيور مد اةدة يورا

مر احملددة، ولال ملي ش ن أن ي      ى توريره الذي يتضمر األسباب الض حالت دون إمتام التصفية ي اةدة 
 اهليسة توص   ذه اةدةم
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اء ال نة  ى مصفي الصندوق أن يووم يد وة ا ية مح ة الوحداس لالجتماع غال  ثالثة أشهر مر انتهم  11
اةالية وملل  ةناقرة البياانس اةالية  ر ال نة اةنتهية وتورير مراق  احل اابس والتورير ال نوي  ر أ ما  

 ت ملل  أ ما  التصفيةمم ية لالجتماع ي أي وقت إملا اقتضتصفية واةصادقة، ول  د وة اجلال
ل   أو لدى مدير الصندوق وإيداع م يت     ى اةصفي أن ي توي ما ياون ل صندوق مر حووق لدى ا12

 اةبالال الض حيص ها ي أحد البنو( حل اب الصندوق ي دور التصفيةم
سداد ديون  ويت  ا،  يهالرمة ل داد الديون اةتنارع يون الصندوق وجتني  اةبالال الو  ى اةصفي سداد د

 الصندوق وفواأب ل رتتي  التايل:
  م ياس التصفيةمأم االلتلاماس اةالية الناجتة  ر 

 بم ايجم اةبالال اة تحوة ةودمي اخلدماسم
 ملم الديون اةمتارة ح   ترتي  امتيار ام

 انتج الريء الضامر ل ديرم يت ميناس  ينية، وملل  ي حدود دم الديون اةضمونة
وي مر انتج بوى مر ما  ي د سداد الديون ال ايق يياهنا ي دي ل دائن  ال ادي ، فإن مل ياف اةتبوما يت

 التصفية ل داد كل  ذه الديون يت  ق مة اةا    يه  ق مة ال رماءم
الوحداس، وحيصل كل  صندوق ي د سداد ديون  ي  مح ةم يووم اةصفي يو مة ما تبوى مر أصو  ال13

   يتناس  مجم  دد وحدات  ي رأس ما  الصندوقممررت(   ى نصي
ح اابأب غتامياأب  ر تصفية الصندوق وق مة أصول ، وتنتهي أ ما   م يودم اةصفي إىل ا ية مح ة الوحداس14

صندوق مر ى اةصفي أن ي    إل اء قيد الالتصفية ابلتصديق   ى احل اب اخلتامي مر ت   اجلم يةم و  
 ي د انتهاء التصفيةم ويووم اةصفي يرهر انتهاء التصفية، وال حيتج   ى ال   ابنتهاء سجل الصناديق لدى اهليسة

 التصفية إال مر يري  الرهرم
صندوق غال  مدة م ي تلم اةصفي يتودمي تورير ريجم سنوي ل هيسة  ر أ ما  التصفية وفواأب ل  نة اةالية ل 15

ون التورير مراج اأب مر قبل مراق  احل اابس، ومتضمناأب ما مت يوماأب مر هناية الفرتة،   ى أن ياأقصا ا ثالثون 
لتصفية والدف اس الض مت توري ها   ى حام ي الوحداس وأي أصو  موجودة لدى التوصل إلي  ي إجراءاس ا

    مر اةصفي تلويد ا كي ت يي ها، كما جيور ل هيسة أن تالصندوق مل يت  ت يي ها وسب   دم االنتهاء مر 
 س أو توارير ك ما رأس ضرورة لذل م م  وما

ندوق ةدة مخت سنواس مر يري  إل اء قيد الصندوق مر م حتفظ الدفاتر واة تنداس اةت  وة يتصفية الص16
 سجل اهليسة ي اةاان الذي حتدده اجلهة الض  ينت اةصفيم

ال   ي ب  جتاوره حدود  ت حق الصندوق أو مح ة الوحداس أو اةصفي  ر ت ويض األضرار الض م ي   17
ة ت دد اةصف  فإهن  ياونون م سول    ى وج  س  ت  أو نتيجة األغ اء الض يرتابها ي أداء  م  ، وي حال

 التضامرم
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 األري ونالثانية و اةادة 

 إل اء الرتغيص
 

 حوا  التالية:أي صندوق استثمار ي أي مر األ ل هيسة أن ت  ي ترغيص
 ت  الوفاء كي مر الرروا اخلاصة لنح الرتغيصمإملا تب  أن  مل ي م1
 حداس ي الصندوقمإملا كان ي ملل  محاية ةص حة مح ة الو  م2
إملا غالف مدير الصندوق أو مراق  االستثمار أو أم  احلفظ أايأب مر أحاام الوانون أو ال وائح، أو  م3

  دقيوة او مض  ةم هيسة م  وماس    صحيحة أو   قدم ل
لصندوق إل اء الرتغيصم ول هيسة أن ترفض ال    إملا وجدس ضرورة ل تحري  ر أمر إملا ط   مدير ا م4

 لص حة اةرارك ملصندوق أو يت  ق اب
رغيص الصندوق ل هيسة أن خت ر مدير أو مراق  االستثمار أو أم  احلفظ ل صندوق كتايةأب ي لمها   ى إل اء ت

الستثمار أو أم  احلفظ أن يودم ت هداأب غال  مخ ة  رر تها لذل ، و  ى اةدير أو مراق  اواألسباب الض د 
   اهليسة لتالي إل اء ترغيص الصندوقميوماأب مر يري  إغ اره، توبل ي

 
وم ك ما  تصفية   ى اهليسة إملا أصدرس قراراأب إبل اء ترغيص الصندوق أن تا ف ش صاأب مرغصاأب ل  ليو

جي    يها ي  ذه احلالة أن خت ر مدير وأم  حفظ ن ت    ملل  مر احملامة اة تصةم و الصندوق، أو أ
 الذي اختذت مابإلجراء  -فوراأب وكتاية  -الصندوق 

 
 واألري ون الثالثةاةادة 

 

 : الرااوي
 

ا حا  ت وي اي شاوى مر اي  ميل لاختذس الرركة س   ة اجراءاس ي سبيل اتباع االجراءاس اةناسبة ي 
اةا  وين  الاويت اةركلي ومنها ما ي ي:يتالءم مجم ت  يماس  يسة اسواق   

 
 ارة ل ت امل مجم شااوي ال مالءموجود سياساس واجراءاس م تمده مر   ت االد -
 انراء وحدة خمتصة ل ت امل مجم شااوى ال مالء والبت فيها واختامل ما ي لم تتاون مر اةدراء -

  التنفيذي م 
 يلمد ةتاي ة كل ما يت  ق يراوى ال مت ي  موظف حمد -
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 ي:وضجم منوململ الراوى ي االماكر التالية حبيث تاون متوفرة  -
   ى االنرتنتم اةوقجم الرقي ل رركة •
 ماان واضح ي مور الرركةم •
ادرامل طريوة مراس ة الوحدة ي حا  وجود شاوى سواء  ر طريق اهلاتف او الميد  -

 الرركة الصادرةم  سالس الرركة وملل  ي ايجم مراسالساللارتوين ل وحدة او  نوان مراا
 

 

 

 واألري ون الراي ةاةادة 
 

الوانون الاويض وخيتص الوضاء الاويض وحده ياافة اةنار اس الض تت  ق خيضجم  ذا النظام ويف ر وفوا ألحاام 
ن إنرـاء  يسـة أسـواق اةـا  والئحتـ  التنفيذيـة يرـ  2010نة   ل ـ7ي  أو تنرـ   نـ  وي بـق أحاـام الوـانون رقـ  ش

ا مل يــرد يــ  نــص ي نرــاا األوراق اةاليــة وت ــديالهتما والوــراراس والرــروا اةنظمــة مــر اجلهــاس الرقاييــة فيمــوتنظــي  
  ذا النظام

 
 واالري ون اخلام ة اةادة

 اةراسالس:
  :يت  توجي  كافة اةراسالس

دير لصـــندوق، و  ـــى حامـــل الوحـــدة اغ ـــار مـــ  ـــى آغـــر  نـــوان مويـــد ي ســـجالس اأ  إىل أي حامـــل وحـــداس 
  .الصندوق ي حا  ت ي   نوان  او رق   اتف  لدى مدير الصندوق

  :ال نوان التايل ب  إىل اةدير   ى
 شركة وفرة لالستثمار الدويل

 –ل ت مينــاس االجتما يــة غ ــف اةوــر الرئي ــي ل م س ــة ال امــة -7ق ــيمة  –1ق  –شــارع ال ــور  –اةرقــاب 
 .12الدور  –يرمل أ  –ور توير ي
 م22969500 اتف: 

 
 واألري ون ال ادسة اةادة

   ل األموا  
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  ل األموا   ير نراس وت  يماس  يسة أسواق اةا  وقوان  دولة الاويت جي    ى مدير الصندوق االلتلام يورا
  ل  ير نيماس الحوة تصدر ي  ذا الر ن واية قراراس وت  ومتويل اإلر اب وقراراس الرر ية الدولية الصادرة 

 ومتويل اإلر ابم األموا 
 

 واألري ون ال اي ةاةادة 
 جدو  الرسوم واةصاريف واألت اب:

اجلدو  أدانه كافة الرسوم واةصاريف واالت اب، سواء كانت م تحوة   ى مح ة الوحداس أو مر أصو  يوضح 
.مدير الصندوقالصندوق أو الض تدفجم مر   

 

ف واالت ابالرسوم واةصاري م واةصاريف واألت ابقيمة الرسو  م تحوة   ى   

 أت اب مدير الصندوق

افية ألصو  مر الويمة الص %5م1: إدارةأت اب  الصندوق
الصندوق حت    ند هناية كل فرتة التوومي وت دد 

 يرال ريجم سنويم
  %م10%   ى األداء فوق 10 :أت اب ترجي ية

وم االشرتا(رس  
 % 2  دم( 50,000ر أقل م مح ة الوحداس

 % 1.5 دم( 499,999دم( إىل50,000مر
   % 1 دم( وأكثر 500,000مر 

 مر اةب ال اة رتد %25م0  مح ة الوحداس رسوم االسرتداد

 أت اب أم  احلفظ
  %05م0يتواضى أم  احلفظ أت اابأب سنوية قدر ا  الصندوق 

  حت    ند هناية  NAVمر صاي قيمة األصو  ش
 مي وت دد يرال ريجم سنوي مكل فرتة توو 

 أت اب مراق  االستثمار
أت اابأب سنوية قدر ا  االستثماريتواضى مراق   الصندوق

  حت   NAVقيمة األصو  ش مر صاي %05م0
  ند هناية كل فرتة توومي وت دد يرال ريجم سنويم

دينار كويض ابل نةم 1,500 الصندوق  أت اب مراق  احل اابس اخلارجي  

حفظ ال جل رسوم جهة  ويض ابل نةمدينار ك 1,000 الصندوق   

 


