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 النظام األساسي 

 صندوق وفرة للسندات
 

في شأن تنظيم تداول األوراق المالية وإنشاء  1990( لسنة 31بموجب أحكام المرسوم بالقانون رقم )

والتعديالت الالحقة عليها، وموافقة بنك  1992لسنة  113صناديق االستثمار والئحته التنفيذية رقم 

قرار وموافقة وزارة التجارة والصناعة بموجب ال 2002-12-03الكويت المركزي المؤرخ في 

تم إنشاء صندوق وفرة للسندات من مالكي وحدات  2002-12-25المؤرخ في  324الوزاري رقم 

وقد تم توفيق أوضاعه وفق  االستثمار وفقا ألحكام هذا النظام وأية تعديالت قد تطرأ عليه مستقبال

االوراق المالية   م والالئحة التنفيذية بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم2010( لسنة 7القانون رقم )

 والتعديالت الالحقة عليه والقرارات والضوابط الصادرة من الهيئة.

نسخة مطبوعة من النظام األساسي لكل مشترك أو أي شخص لديه رغبة في االشتراك  توفيريجب و

حيث ان مدير الصندوق سينص في طلبات االشتراك على شرط يفيد حصول مالك  ،في الصندوق

 وحدات االستثمار على نسخة من هذا النظام وقبوله لجميع أحكامه التي تعتبر جزءا من طلب االشتراك 

 يكون للصندوق شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن حملة الوحدات أو الجهة القائمة على إدارته،و

 

 األولىة الماد
 

 يعتبر التمهيد السابق جزءا ال يتجزأ من هذا النظام ومكمال ألحكامه.

 

 الثانيةالمادة 

 تعريفات: 

 
 يكون للكلمات والمصطلحات اآلتية المعاني المبينة قرين كل منها:

 

 صندوق وفرة للسندات.  الصندوق:اسم 

 .الدين أدواتصندوق                الصندوق:نوع 

يزيد رأس ماله بإصدار  صندوق استثماري مفتوح، ذو رأسمال متغير الصندوق:شكل 

وحدات استثمارية جديدة أو ينخفض باسترداد بعض وحداته خالل الفترة 

 .المحددة في النظام األساسي

 اكتتاب عام نوع طرح وحدات الصندوق:

 حين آلخر.هذا النظام أو أية تعديالت كتابية تجرى عليه من  :األساسي  النظام

 هيئة أسواق المال. جهة األشراف:

 هيئة أسواق المال. الهيئة:

 ش.م.ك. مقفلة. شركة وفرة لالستثمار الدولي  المدير:/مدير الصندوق
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 أموال العمالءشخص اعتباري مرخـــص له من الهيئة لمزاولة حفظ   : الحفظ أمين

وأصولهم بما في ذلك تلك المكونة ألنظمة االستثمار الجماعي وفقاً ألحكام 

 . القانون والالئحة التنفيذية

شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط المراقبة واإلشراف على  مراقب االستثمار:

 .الجماعيأنظمة االستثمار 

الهيئة في سجل مراقبي الحسابات الذي الشخص الطبيعي المسجل لدى الخارجي  : مراقب الحسابات

يبدي الرأي الفني المحايد والمستقل حول مدى عدالة ووضوح القوائم 

المالية ألنظمة االستثمار الجماعي المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية 

 .المعتمدة لدى الهيئة

من موظف اثنين أو الهيئة التي تتولى إدارة الصندوق والتي يتم تشكيلها  الهيئة اإلدارية:

أكثر من موظفي مدير الصندوق ممن تتوافر فيهم شروط ممثلي نشاط 

مدير نظام استثمار جماعي على أن يكون أحدهم من كبار التنفيذيين لدى 

 مدير الصندوق.

 .هي جمعية مكونة من حاملي وحدات رأسمال الصندوق :جمعية حملة الوحدات

الوحدات من الشركات والمواطنين الكويتيين ومواطني دول هو مالك  :حامل الوحدات

مجلس التعاون الخليجي والعرب واألجانب الذين يجوز لهم االشتراك في 

 الصندوق وفقا ألحكام هذا النظام.

يعني أصل المبلغ الذي سدده المشترك ثمنا لشراء "وحدات االستثمار"   المبلغ المستثمر:

أرباح قد استحقت على الوحدات أثناء مدة وال يشمل هذا المبلغ أية 

 الصندوق.

اسم المؤسسة أو المؤسسات المالية التي يعينها مدير الصندوق بعد موافقة   :(البيعاالكتتاب) وكيل

تلقي طلبات  وهيجهة االشراف لتقوم بدور وكيل االكتتاب )البيع( 

 االشتراك بالصندوق.

االستثمار هي ورقة مالية غير قابلة للتجزئة تمثل حصة في وحدة   وحدات االستثمار:

الصندوق وتخول حاملها مباشرة كامل الحقوق الناشئة عنها. وإذا تعدد 

ً واحداً  مالكو الوحدة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصا

يمثلهم تجاه الصندوق. ويجوز لغير الكويتيين االكتتاب في وحدات 

 تملكها.االستثمار أو 

 صافي قيمة الوحدةسعر 

(NAV) : ًالصندوق يم صافي موجودات وعلى تق هو السعر الذي يتم تحديده بناء

ً لمعايير المحاسبة مراقب االستثمار قبل  من المعتمدة من الدولية وفقا

االستثمار وفقا ألحكام النظام األساسي مقسوما على عدد وحدات و الهيئة

 يم.وتقال يوم في
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هي قيمة استثمارات الصندوق في نهاية الفترة المالية مقومة طبقا ألحكام  القيمة الصافية للصندوق:

إليها بنود الموجودات األخرى من نقدية  األساسي مضافانظام الصندوق 

وأرصدة مدينة وأخرى مطروحا منها التزامات الصندوق قبل الغير في 

لى األخذ في االعتبار التوزيعات النقدية المقترحة ع )دونذات التاريخ 

المعتمدة الدولية مساهمي الصندوق إن وجدت( وفقاُ للمعايير المحاسبية 

 من الهيئة.

تتكون من جميع األموال النقدية أو غير النقدية المستثمر بها وغيرها من  :أصول الصندوق

 األموال المملوكة للصندوق.

سيييعر هيييي عمليييية تقيييويم أصيييول الصيييندوق مييين حيييين آلخييير، لمعرفييية  عملية التقويم:

التقييييويم فييييي حينييييه، وذلييييك لغييييرك االسييييترداد أو االشييييتراك أو أييييية 

أغيييراك أخيييرى. وتيييتم عمليييية التقيييويم عييين طرييييق احتسييياب القيمييية 

الصيييافية ألصيييول الصيييندوق مضيييافا إليهيييا النقيييد واألربييياح والعوائيييد 

المتراكميييية أثنيييياء فتييييرة التقييييويم، علييييى أن تخصييييم منهييييا المصيييياريف 

االلتزامييييات عيييين الفتييييرة السييييابقة المباشييييرة واألتعيييياب المتراكميييية و

لفتيييرة التقيييويم والتيييي اسيييتحقت اثنائهيييا مقسيييومة عليييى عيييدد الوحيييدات 

المشيييترك بهيييا عليييى أن ييييتم تقرييييب سيييعر التقيييويم إليييى أقيييرب فليييس، 

وفيييي ، وذليييك وفقيييا للمعيييايير المحاسيييبية الدوليييية المعتميييدة مييين الهيئييية

حييييال أن وقييييع مخيييير يييييوم ميييين نهاييييية الشييييهر كعطليييية رسييييمية، يييييتم 

يم تسييياب القيمييية الصيييافية ألصيييول الصيييندوق وفقييياً ألسيييعار التقيييواح

 .من كل شهرالمتوافرة في مخر يوم 

هو الطلب الذي يقدم لمدير االصدار لغرك االشتراك في "وحدات   طلب االشتراك:

االستثمار" طبقا لسعر االكتتاب المعلن وذلك في حالة االشتراك خالل 

يم سعر "وحدة االستثمار" ومرحلة تأسيس "الصندوق" أو طبقا لتق

الالحق لتقديم الطلب وذلك في حالة االشتراك بعد انتهاء مرحلة تأسيس 

 الصندوق.

هو الطلب الذي يتقدم به مالك "وحدات االستثمار" "لمدير الصندوق"   طلب االسترداد:

بغرك استرداد القيمة السوقية لكل أو جزء من "وحدات االستثمار" 

يم سعر "وحدة االستثمار" الالحق لتقديم وقا لتقالمملوكة له وذلك طب

 الطلب.

هي الفترات التي تلي فترة االكتتاب والتي تبدأ في أي وقـت خالل مـدة  فترات االشتراك:

من مخر يوم عمل من ظهراً  ةالثانية عشر الصـنـدوق وتنتهي في الساعة

 كل شهر.

عبر تقديم بعد ستة شهور من تاريخ انشاء الصندوق يفتح باب االسترداد  فترات االسترداد:

الثانية  الساعةوتنتهي في  خالل مـدة الصـنـدوقالطلب في أي وقـت 

 .اخر يوم عمل من كل شهر من ظهراً  ةعشر
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استردادها  أو الصندوق وحدات في االشتراك فيها يمكن التي األيام هي  :التعامل أيام

 ظهراً  ةالثانية عشر الساعةشهر بحد أقصى  من كليوم حتى تاريخ أخر 

 .من يوم العمل السابق ليوم التقويم

والذي يتم فيه تقويم األصول وفقاً لمعايير المحاسبة  كل شهر منمخر يوم  :التقويم يوم

 .الدولية المعتمدة من الهيئة

يثبت حصة في عملـية تمويلية قابلة  -شكله القانوني أياً كان  -أي صك   :الورقة المالية

 للتداول بترخيص من الهيئة مثل:

 األسهم الصادرة أو المقترح إصدارها في رأس مال شركة. أ. 

 أي أداة تنشئ أو تقر مديونية تم أو سيتم إصدارها بواسطة شركة. ب.

للتحويل إلى القروك والسندات والصكوك واألدوات األخرى القابلة  ج.

 أسهم في رأسمال شركة.

جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن الهيئات  د.

 الحكومية المختلفة أو الهيئات والمؤسسات العامة.

 أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من األوراق المالية.  هـ.

 الوحدات في نظام استثمار جماعي. و.

مالية ألغراك تطبيق القانون ره الهيئة ورقة أي ورقة أو صك تعتب ز.

 الالئحة.و

ً مالية األوراق التجارية مثل الشيكات والكمبياالت  وال تعد أوراقا

والسندات ألمر، وكذلك االعتمادات المستندية والحواالت النقدية 

واألدوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها وبوالص التأمين 

 صناديق التقاعد للمنتفعين. والحقوق المترتبة في

يقصد بأدوات الدين هو أدوات استثمار متوسطة وطويلة األجل كالسندات  أدوات الدين: 

والصكوك القابلة وغير القابلة للتحويل ذات عائد ثابت أو متغير وسندات 

 الخزانة وأذونات الخزانة أو أي أدوات دين أخرى توافق عليها الهيئة.

 . االسواق التي تُتيح للصندوق ممارسة نشاطه السوق:

بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط  2010لسنة  7قانون رقم ال  القانون:

 وتعديالته. األوراق المالية

بشأن إنشاء هيئة أسواق المال  2010لسنة  7الالئحة التنفيذية للقانون رقم  الالئحة التنفيذية:

 .والتعديالت الالحقة عليها ليةوتنظيم نشاط األوراق الما

  يوم عمل رسمي للهيئة.  يوم العمل:
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كل فعل يخالف أحكام القانون، أو أي نظام أو الئحة أو قرار أو تعليمات  مخالفة:

 صادرة عن الهيئة.

 دينار كويتي )د.ك.(.        :الصندوق عملة

 

 

 الثالثةالمادة 
 

 صندوق وفرة للسندات.                         اسم الصندوق:

 

 الرابعةالمادة 
 

 وعنوانه مدير الصندوقاسم 

 
رخصة من قبل هيئة اسواق المال بموجب تقوم شركة وفرة لالستثمار الدولي ش.م.ك.م ، وهي شركة م

،  بمهام "مدير الصندوق" وفقا لألحكام والقواعد الواردة بهذا ( (AP/2014/0006  ترخيص رقم

كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأس مال مصرح به  1994النظام. وقد تم تأسيس مدير الصندوق عام 

 .51470الشركة سجل تجاري رقم مليون دينار كويتي، وتحمل  15ومدفوع مقداره 

خلف المقر الرئيسي للمؤسسة العامة للتأمينات -7قسيمة  –1ق  –شارع السور  –وعنوانها : المرقاب 

 (.13137الصفاة الرمز البريدي ) 27635، ص.ب: 12الدور  –برج أ  –توين تاور  –االجتماعية 
 

 

 الخامسةالمادة 
 

 مدة الصندوق:

 
مدة الصندوق عشر سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ نشر الموافقة على تأسيسه بالجريدة الرسمية والمدة 

رأس مال  % )خمسون بالمائة( من50من  أكثر يمثلون الذين الوحدات حملةقابلة للتجديد بموافقة 

  وذلك بعد موافقة جهة االشراف. المصدر،الصندوق 
 

 

 السادسةالمادة 
 

 إنشاء الصندوقالهدف من 

 

الهدف األساسي من إنشاء الصندوق هو تحقيق عوائد أعلى من عوائد الفائدة المصرفية لمدة ثالثة 

، السندات الحكوميـة، شهور على الدينار الكويتي، وذلك عن طريق االستثمار في أذونات الخزانة
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 الدينأدوات صناديق ية، شهادات اإليداع، صكوك إسالم ،الكويتية )بجميع العمالت(سندات الشركات 

  واستثمار الفائض في الودائع وحسابات تحت الطلب. ،النقدأسواق  وصناديق

 

 

 سابعةالالمادة 
 

 :وآلية دفعه رأس مال الصندوق

 
ويقسم إلى وحدات متساوية، وتقتصر مسؤولية المستثمرين في الصندوق  رأس مال الصندوق متغير

ويتراوح بين مبلغ خمسة ماليين دينار كويتي كحد أدنى وخمسون مليون دينار  على قيمة مساهماتهم

 .كويتي كحد أقصى

األخرى، دينار كويتي أو ما يعادلها بالعمالت  5,000,000يقل رأس مال الصندوق عن  أاليجب 

 خالل الهيئة يخطر أن - األدنى الحد عن الصندوق مال رأس انخفاك حالة في - الصندوق مدير وعلى

ً  تراه ما اتخاذ وللهيئة المال، رأس انخفاك تاريخ من عمل أيام خمسة  يحقق بما - حالة كل في - مناسبا

 .الوحدات حملة مصلحة

 االشتراكأو  االكتتابيتم دفع قيمة رأس مال الصندوق نقداً من خالل  لية دفع رأس مال الصندوق:آ

 بوحدات الصندوق.  

 

 منةالثاالمادة 
 

 وحدات االستثمار:

وحدة االستثمار هي ورقة مالية غير قابلة للتجزئة تمثل حصة في أصول الصندوق وتخول حاملها 

 .الحقوق الناشئة عنهامباشرة كامل 

 .وإذا تعدد مالكو الوحدة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصاً واحداً يمثلهم تجاه الصندوق

 .ويجوز لغير الكويتيين االكتتاب في وحدات االستثمار أو تملكها

 
 وحدات االستثمار بالصندوق اسمية قيمة كل منها دينار كويتي واحد. .1

 وحدة. 50,000,000وحدة و  5,000,000ما بين  ويتراوحر عدد الوحدات متغي .2

 يقوم مراقب االستثمار بتقويم وحدات االستثمار بشكل شهري. .3
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 تاسعةالالمادة 
 

 :من قبل حملة الوحدات الحد األدنى واألعلى لالشتراك

 

وحدة استثمار كما أنه ال يجوز ان تتعدى حصة أي  5,000ال يجوز االشتراك في الصندوق بأقل من 

 بالمائة( من عدد وحدات االستثمار المصدرة. تسعون% )خمسة و95مشترك بالصندوق نسبة تعادل 
 

 

 عاشرةالالمادة 
 

  الصندوق.الحد األدنى والحد األقصى لالشتراك واالسترداد من قبل مدير 

 

دينار كويتي، وال  250,000يجب أال تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ 

تزيد نسبة  أالويجب  يجوز أن يتصرف في تلك الوحدات أو يستردها طوال مدة إدارته للصندوق.

 .%95عن مشاركة مدير الصندوق 
 

 

 عشرالحادية المادة 
 

 االشتراك في الصندوق:

 
 يا كان نوعها.أال يجوز االشتراك في الصندوق بحصص عينية  .1

 :بيانهمتي يقتصر االشتراك في الصندوق على اآل .2

 المواطنين الكويتيين. -

 مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. -

 العرب واالجانب المقيمون في دولة الكويت بصفة قانونية والمقيمون خارج دولة الكويت. -

 ت الكويتية والخليجية واالجنبية.الشركات والمؤسسا -

و محاولة أان النظام االساسي ونشرة االشتراك بالصندوق ال يمثالن عرضا لبيع وحدات االستثمار  .3

و شراء الوحدات أالجتذاب طلبات شراء لتلك الوحدات بالدول التي ال يجوز فيها قانونا بيع 

دوق التحقق من قانونية مساهمتهم بالصندوق ويجب على االجانب الراغبين في االشتراك بالصن

بالصندوق في ضوء القانون االجنبي المنطبق عليهم وال يتحمل مدير الصندوق اية مسئولية 

 قيود قانونية مفروضة عليهم بشأن المساهمة بالصندوق. أليةقانونية في حال عدم مراعاة االجانب 

ان  رومستشار االستثماالخارجي  الحساباتوأمين الحفظ ومراقب االستثمار لمراقب ال يجوز  .4

 يشترك لحسابه الخاص بوحدات االستثمار.

 .أيام التعامل الصندوق فيطلبات االشتراك في  الصندوق مدير ستقبلي .5

س المال المصرح به يتم تخصيص الوحدات أعلى لرذا زادت طلبات االشتراك عن الحد األإ .6

 بطريقة النسبة والتناسب.

ال بعد إيظل باب االشتراك مفتوحا طوال المدة المحددة بالدعوة وال يجوز قفل باب االشتراك  .7

ذا قاربت فترة االكتتاب على االنتهاء دون تغطية جميع الوحدات، يجوز لمدير إانتهاء هذه المدة و
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الوحدات الصندوق أن يطلب مدها لفترة مماثلة للمدة المحددة بالدعوة ما لم يقم هو بتغطية قيمة 

هذه الفترة دون أن يتم تغطية جميع الوحدات يجوز لمدير  انتهتالتي لم يتم االشتراك بها، وإذا 

% من إجمالي قيمة 50عن  لال يقالصندوق أن ينقص رأس المال إلى الحد الذي تم تغطيته بحيث 

عن إنشاء ، كما يجوز له العدول  جهة االشرافالوحدات المطروحة لالكتتاب وذلك بعد موافقة 

الصندوق وفي هذه الحالة يرد للمشتركين المبالغ التي دفعوها وما حققه من عوائد وذلك خالل 

 فترة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ قراره المذكور.

 عدم قبول أي اشتراك نقدي في الصندوق. (البيع) االكتتابووكيل يجب على مدير الصندوق  .8

إمكانية تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد عن طريق الموقع االلكتروني لشركة وفرة لالستثمار  .9

"مدير الصندوق" ومن دون االخالل بحقوق المستثمر  www.wafra-kuwait.com الدولي

 عه على النظام األساسي للصندوق.بما في ذلك اطال

 

 

 عشرالثانية المادة 
 

 طريقة االشتراك "االكتتاب"

 
 االكتتاب في الصندوق على النحو التالي:االشتراك/يتم 

المعد من قبل مدير الصندوق على ان يتضمن  شتراكااليتعين على طالب االشتراك تعبئة نموذج  .1

و/أو عدد الوحدات المطلوب  االشتراك، مبلغ شتراكاالاسم المشترك، عنوانه، جنسيته، تاريخ 

 .االشتراك بها

اكتتاب  أن يعمال كوكيل الصندوق ويحق لمدير (،البيع) االكتتاب يتم االشتراك عن طريق وكالء .2

اآلخرين  ()البيعاالكتتاب  ولهما نفس الحقوق وعليها نفس االلتزامات المترتبة على وكالء (بيع)

نموذج االشتراك المعد لذلك مرفقا به المستندات  (البيع)االكتتاب  بحيث يسلم المشترك إلى وكيل

 التالية:

% )نصف بالمائة( يسدد بموجب 0.5البيع بمقدار االشتراك/ مبلغ االشتراك مضافا اليه عمولة -

المصارف المحلية لصالح الصندوق او عن طريق تحويل  أحدشيك مصرفي صادر من 

 مصرفي، 

نسخة من البطاقة المدنية او جواز السفر او أي اثبات مخر لشخصية المكتتب طبقا لقرار مدير  -

 الصندوق وذلك للمستثمرين االفراد.

السجل التجاري او أي اثبات رسمي مخر يتم اعتماده طبقا لقرار مدير الصندوق وذلك نسخة من  -

 للمؤسسات.

يتضمن اسم المستثمر  (البيعاالكتتاب ) يسلم المستثمر ايصاال موقعا من مدير الصندوق أو وكيل  .3

 وبيانات االكتتاب.

عدد من وحدات  أكبرضمن الذي يت بنموذج االشتراكيتم استبعاد الطلبات المكررة وال يعتد اال  .4

 االستثمار.

http://www.wafra-kuwait.com/


 Page 9 of 33  صندوق وفرة للسندات
CMA 24-03-2021 

 

 شتراكااليحق لمدير الصندوق الغاء الطلبات الغير مستوفية للشروط المنصوص عليها بطلب  .5

وتعاد المبالغ التي تم دفعها الى اصحاب تلك الطلبات خالل فترة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ 

 اقفال باب االكتتاب دون فوائد مستحقة عن تلك المبالغ.

زيادة طلبات االشتراك عن عدد وحدات االستثمار المطروحة جاز لمدير الصندوق زيادة عند  .6

على ان يتم  جهة االشراف % )عشرة بالمائة( بعد اخذ موافقة10رأس مال الصندوق بنسبة 

تقسيمها بطريقة النسبة والتناسب على المكتتبين كل حسب حجم الطلب الذي تقدم به ويتم تجميع 

الكسور الناتج عن التخصيص دون تقريب ويكتتب بها مدير الصندوق وترد المبالغ الفائضة بعد 

 اتمام عملية التخصيص على المكتتب خالل سبعة ايام عمل من انتهاء فترة التخصيص.

تعديالت قد  بأيةخطيا  (البيعاالكتتاب )بإخطار مدير الصندوق او وكيل  االشتراكيلتزم طالب  .7

 خالل فترة ال تتجاوز اسبوعين منذ تاريخ حدوثها. االشتراكتطرأ على البيانات الواردة بطلب 

يقوم مدير الصندوق بتوجيه الدعوة لالشتراك في الصندوق عن طريق الجريدة الرسمية وفي  .8

 تتضمنها نشرة االكتتاب. يعلى البيانات الت جهة االشراففتين يوميتين وذلك بعد موافقة صحي

 عشرالثالثة المادة 
 

 التخصيص:

 

طلبات االشتراك واجراء عملية التخصيص خالل خمسة عشر يوما يقوم مدير الصندوق بفرز  .1

 على االكثر من تاريخ انتهاء فترة االكتتاب.

)سبعة( ايام  7ترد الى المشترك المبالغ الزائدة عن قيمة ما يتم تخصيصه له من وحدات خالل  .2

لفوائد إلى عمل من تاريخ انتهاء اجراءات التخصيص وال يستحق عنها اية فوائد. وتؤول جميع ا

 الصندوق.

يسلم مدير الصندوق كل مشترك سندا بعدد الوحدات المخصصة له وذلك طبقا لمبلغ االكتتاب )بعد  .3

خصم عمولة البيع( مقسوما على سعر وحدة االستثمار، وعلى مدير الصندوق ان يسلم هذه 

 الشهادات الدائمة خالل شهر من انتهاء اجراءات التخصيص.

 

 

 ررابعة عشالالمادة 

 االسترداد:

يحق لحملة الوحدات استرداد وحداتهم وذلك عن طريق تقديمهم طلب بذلك الى مدير الصندوق طبقا 

 كما يلي: االسترداد لفترات

 االسترداد بعد ستة شهور من تاريخ إنشاء الصندوق.تبدأ عملية  .1
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يجوز للمشترك استرداد كل أو بعض وحدات االستثمار المملوكة له في الصندوق "ويطلق  .2

االستثمار  مراقبالذي يحدده التالي يم وعلى ذلك فيما بعد االسترداد" وذلك وفقا لسعر التق

 .األساسي بموجب احكام هذا النظام

 في نهاية مخر يوم عمل من كل شهر. لسعر التقويمبقا يتم االسترداد ط .3

 التعامل. االسترداد في أيام يستقبل مدير الصندوق طلبات .4

)أربعة( أيام  4مدير الصندوق دفع قيمة االسترداد المناسبة لحامل الوحدات خالل  يجب على .5

 .الوحدةالتقويم التي تم فيه تحديد سعر  ليوم عمل التالية

الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد حتى يوم التعامل التالي أو حتى موعد يجوز لمدير  .6

االسترداد التالي وفقاً لما ينص عليه النظام األساسي للصندوق، وذلك في أي من الحالتين 

 اآلتيتين:

 أي في تلبيتها والمطلوب الوحدات لحملة االسترداد طلبات جميع نسبة إجمالي بلغ إذا .أ

أصول الصندوق، وذلك  قيمة صافي من أكثر أو% 10 عد االستردادتعامل أو مو يوم

% من 10بشرط أن يلتزم المدير في هذه الحالة بتلبية طلبات االسترداد التي تقل عن 

صافي قيمة أصول الصندوق، وعلى أن تؤخذ جميع طلبات االسترداد باالعتبار على 

السترداد التي زادت عن نسبة أساس النسبة والتناسب، ويتم تأجيل النسبة من طلبات ا

% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى يوم التعامل التالي أو موعد االسترداد 10

 القادم.

 في فيها التعامل يتم او االسواق المالية المنظمة التي في البورصة التداول تم وقف إذا .ب

 مالية أوراق تداول أو وقف ،يملكها الصندوق التي األخرى األصول أو المالية األوراق

 أصوله. في مؤثرة قيمة تمثل

 

 خامسة عشرالالمادة 
 

 :حملة الوحدات سجل

 
 أمين لدى السجل هذا حفظ ويجوز مقاصة، وكالة لدى الصندوق وحدات حملة سجل يحفظ .1

ً  وذلك مدرج، غير الصندوق كان إذا حفظ  بورصات) الرابع الكتاب في الواردة لألحكام وفقا

 تحتفظ التي الجهة أتعاب وتدفع ،التنفيذية الالئحة من( المقاصة ووكاالت المالية األوراق

 . الصندوق أموال من بالسجل

 والوحدات المتبقية الوحدات رصيد يوضح ببيان االحتفاظ الحفظ أمين أو المقاصة وكالة على .2

 من بنسخة االستثمار مراقب وتزويد إلغاؤها، أو استحداثها أو استردادها أو إصدارها تم التي

 . البيان
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 عشرالسادسة المادة 
 

 الوفاة:

يقل نصيب كل وارث عن  أالالوحدات وأيلولة الوحدات التي يملكها للورثة يتعين  حاملفي حالة وفاة 

، فان قل نصيب الوارث عن الحد األدنى وما لم يتفق التاسعةالحد األدنى المنصوص عليه في المادة 

 لمدير الصندوقالورثة فيما بينهم على نقل ملكية الوحدات بحيث تكون ضمن الحد األدنى للملكية، جاز 

 طلب شراؤها بآخر سعر معلن عنه.

 

 السابعة عشرالمادة 
 

 اإلفالس والحجز:

 
جاز االسترداد وفقا  له،الوحدات أو توقيع حجز قضائي على الوحدات المملوكة  حاملفي حالة إفالس 

 يم معلن عنه ويتم تسليم قيمتها للجهة المختصة.وآلخر سعر تق

 

 ثامنة عشرالالمادة 

 
 القيمة السوقية الصافية ألصول الصندوق:

 

الموعد النهائي يجب تقويم أصول الصندوق في كل يوم تعامل وبما ال يتجاوز مدة يوم بعد  .1

 .لتقديم الطلبات الخاصة بعمليات االشتراك واالسترداد

لمعايير  وفقا يوم التقويمفي  NAV يتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة الواحدة .2

" مخصوما الصندوقالدولية المعتمدة من الهيئة، وهو عبارة عن اجمالي أصول المحاسبة 

 يوم، مقسمة على عدد الوحدات القائمة في التقويم يوممنها التزامات الصندوق المستحقة في 

  .التقويم

تعتبر قيمة النقد المقبوك أو المودع والسندات واألذونات تحت الطلب وحصيلة المستحقات  .3

لمدفوعة مقدما واألرباح الموزعة نقدا واألرباح المتراكمة غير المحصلة والمصروفات ا

مساوية لمبالغها بالكامل إال إذا كان من غير المحتمل دفعها أو تحصيلها بالكامل وفي هذه 

االستثمار إن ذلك  مراقبالحالة يتم التوصل إلى قيمتها بعد إجراء التخفيض حسبما يرى 

 مناسبا لبيان قيمتها الحقيقية.

يتم تقويم األوراق المالية المدرجة أو غيرها من األصول غير السائلة التي لم يتم تداولها  .4

المعتمدة من الدولية خالل العشرين يوم عمل السابقة ليوم التقويم وفقا للمعايير المحاسبية 

 الهيئة.

المدرجة على أساس القيمة العادلة والتي يتم التوصل إليها  يتم تقويم األوراق المالية غير .5

 .بطرق تقييم مناسبة، على أن يتم تقييمها مرة بالسنة على األقل
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 حسب مخر "صافي قيمة لألصول" للصندوق. سيتمالصندوق االستثمار في  .6

 يتراكم الدخل والمصروفات على أساس يومي كلما كان ذلك عمليا. .7

و استرداد الوحدات عند إجراء أول حساب لصافي قيمة أ شتراكاتنعكس عملية أن  يجب .8

 .داداالستر وأاالشتراك عملية  الصندوق بعدأصول 

يجب على مدير الصندوق تنفيذ طلبات االشتراك أو االسترداد بسعر التقويم التالي لطلب  .9

عموالت أخرى االشتراك أو االسترداد. ويجوز أن تشمل أسعار االشتراك أو االسترداد أية 

 بشرط أن يكون منصوصاً عليها في النظام األساسي للصندوق.

يجوز تأخير تقويم أصول الصندوق لمدة ال تتجاوز يومي عمل من يوم التعامل في حالة   .10

عدم إمكانية تقويم جزء كبير من أصول الصندوق على أن يقدم مدير الصندوق للهيئة أسباب 

  ومبررات هذا التأخير.

 سعر حساب في الخطأ أو صحيح غير بشكل الصندوق أصول من أصل تقويم حال في .11

 .الخطأ هذا من المضرور يعّوك أن بخطئه ذلك في تسبب من على يجب الوحدة،

ويجب على مدير الصندوق أن يرفق مع البيانات المالية المرحلية المراجعة أو البيانات  .12

 .لتقويم والتسعير التي تمت خالل تلك الفترةالمالية السنوية المدققة تقريراً يبين كل أخطاء ا

 

 التاسعة عشرالمادة 
 الخدمات لمقدمي عامة التزامات

 

 :يلي بما االلتزام الصندوق خدمات مقدمي كافة على يجب

 الخدمة، هذه تقديم في الهيئة لدى المسجلين أو لهم المرخص األشخاص من الخدمة مقدم يكون أن -1

 .التزاماته لتنفيذ يكفي الذي بالقدر والمالية والتقنية البشرية واإلمكانيات القدرات لديه تتوفر وأن

 مقدم أتعاب األخص وعلى أطرافه والتزامات حقوق بيان يتضمن الخدمة مقدم مع عقد إبرام -2

 العقد، فسخ أو إنهاء عند اتباعها الواجب واإلجراءات سدادها، ومواعيد احتسابها وأسس الخدمة

 .الخدمة مقدم مع العالقة إنهاء على المترتبة واإلجراءات والتدابير

 مقدمي باقي مع والتعاون الخدمة بمقدم المنوطة بالمهام القيام في الحريص الشخص عناية بذل -3

 .الخدمة مقدم يرتكبه خطأ أي نتيجة ضرر لحقه شخص كل وتعويض للصندوق، الخدمات

 مدير عدا فيما الصندوق، وحدات على غيره عن نيابة أو لصالحه سواء الخدمة مقدم يتعامل أال -4

 .الصندوق

 عشرونالالمادة 

 
 الهيئة االدارية  
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مدير  من موظفي أكثراثنين او  من موظفينيتولى ادارة الصندوق هيئة ادارية تتشكل  •

الصندوق ممن تتوافر فيهم شروط ممثلي نشاط مدير نظام استثمار جماعي، على ان يكون 

 من كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق. أحدهم

 ويمثلون مديريجب ان يكون اعضاء الهيئة االدارية من االشخاص المسجلين لدى الهيئة،  •

لكتاب الثالث عشر من عليها في ا والصالحيات المنصوصالصندوق في المسؤوليات 

اعضاء الهيئة االدارية او من يفوضونه  ويعتبر توقيعالتنفيذية لهيئة اسواق المال،  ةالالئح

االعضاء مسؤولين بالتضامن مع مدير  ويكون هؤالءمنهم بمثابة توقيع مدير الصندوق، 

 الصندوق عن اي اخطاء او إهمال او غش في ادارة الصندوق. 

 
 

 

 والعشرونالحادية المادة 
 مهام مدير الصندوق:

 

 الصندوق علىويلتزم مدير الصندوق يكون مدير الصندوق مسئول عن إدارة واستثمار أموال 

 :األخص بما يلي

 .األساسي نظامه في المحددة االستثمارية أهدافه يحقق بما الصندوق أصول إدارة .1

 وحملة الصندوق مصلحة يحقق بما القرارات من وغيرها االستثمارية القرارات جميع اتخاذ .2

 .بإنصاف الوحدات حملة معاملة ويضمن الوحدات

 أن المتوقع من التي الخاطئة الممارسات من الحد أو لمنع مناسبة وإجراءات سياسات تطبيق .3

 .ونزاهته السوق استقرار على تؤثر

 .يديره صندوق لكل وشفافة وصحيحة عادلة تقييم وأنظمة تسعير نماذج استخدام من التأكد .4

 .الصندوق أصول وحفظ لحماية المناسبة التدابير اتخاذ .5

ً  دقيق بشكل الصندوق لصالح تتم التي والبيع الشراء عمليات تسجيل .6  الزمني لتسلسلها ووفقا

 .وتوقيتها

 .عنه التوقيع حق له ويكون القضاء وأمام بالغير عالقته في الصندوق تمثيل .7

 .للصندوق المالية التعامالت لقيد محاسبي نظام توفير .8

 الحسابات مع المحاسبي بالنظام إدخالها تم التي التعامالت لتسوية مالئم نظام وجود من التأكد .9

 .الحفظ أمين لدى الصندوق باسم المفتوحة المالية واألوراق النقدية

 .عليه تترتب قد التزامات بأية للوفاء للصندوق الكافية السيولة توفير .10

 الصندوق أغراك وفق ضرورية غير استثمارية مخاطر ألية الصندوق تعريض عدم .11

 .االستثمارية وسياسته



 

 

 Page 14 of 33  صندوق وفرة للسندات
CMA 24-03-2021 

 

 

 تمكنه التي الحدود في االستثمار مراقب إلى الصندوق عن الالزمة المعلومات جميع توفير .12

 .وفاعلية بكفاءة بواجباته القيام من

 .للخطر الوحدات حملة مصالح لتعرك تؤدي جوهرية أحداث وقوع فور الهيئة إخطار .13

 بهذه المرتبطة العمليات بين يفصل أن عليه يجب صندوق، من ألكثر المدير إدارة حال في .14

 .الصناديق

ا  إخالالا  أخل قد أنه رأت إذا الصندوق مدير استبدال للهيئة. يجوز 15  بالتزاماته جوهريا

  .التنفيذية الالئحة في عليها المنصوص

لمدير الصندوق االشتراك في التصويت على قرارات جمعية حملة الوحدات .ال يجوز 16

 المتعلقة بمنفعة خاصة له أو في حالة تعارك مصالحه مع مصالح الصندوق.

 

 

 

 والعشرونالثانية المادة 

 
 :مستشار الصندوق

 
والممارسة في مجال يجوز للمدير االستعانة بواحد أو أكثر من األشخاص أو الهيئات ذات الخبرة 

 من أتعابه الخاصة. هويتكفل المدير بمصاريف للصندوق،ستشار ماألوراق المالية ك

 

 باألمور التالية: االلتزامويجب على كل شخص يعمل مستشارا للصندوق 

 أن يكون مرخصا له من قبل الهيئة للعمل كمستشار استثمار او مندوب له. -1

الى تحقيق  وبما يهدفاالستثمار الجماعي  نظمة ألنظمةالمأن يعمل طبقا للوائح واإلجراءات  -2

 الوحدات.مصالح حملة 

 أن يبذل عناية الشخص الحريص على امواله الخاصة عند تقديم االستشارات االستثمارية. -3

أن يحتفظ بدفاتر وسجالت منتظمة وفقا للنظم المحاسبية وذلك فيما يتعلق بأنظمة االستثمار  -4

ة تقارير دورية، وذلك بحسب ما تطلبه منه وذلك طبقاً للوائح الصادرة الجماعي، وأن يقدم للهيئ

 عنها.
 

 

 والعشرونالثالثة المادة 
 :الخارجي( للصندوق)حسابات المراقب 

 
يجب على مدير الصندوق تعيين مراقب حسابات خارجي مسجل لدى الهيئة لسنة مالية واحدة   .1

القيام بهذه األعمال  ويجوز لهسنوات مالية متتالية،  أربعتتجاوز  ولمدة القابلة للتجديد سنوياً، 

 لذات الصندوق بعد فترة انقطاع ال تقل عن سنتين متتاليتين. 
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 بأعمال ليقوم وذلك الهيئة، لدى مسجل خارجي حسابات ُمراقب تعيين الصندوق مدير على يجب .2

ً  الصندوق حسابات وتدقيق مراجعة  . الهيئة من المعتمدة الدولية المحاسبة لمعايير وفقا

أن يكون مراقب الحسابات الخارجي لصندوق االستثمار هو نفسه مراقب الحسابات  زال يجو .3

 لمدير الصندوق.

حق االطالع في أي وقت على السجالت والدفاتر واالوراق المتعلقة  يكون لمراقب الحسابات .4

المحاسبة الدولية المعتمدة من  بإدارة واستثمار أموال الصندوق لدى مدير الصندوق وفقا لمعايير

، وعلى مراقب الحسابات ان يخطر جهة االشراف بأية مخالفات ألحكام القانون او نظام الهيئة

 مدير الصندوق.الصندوق تقع من 

 يكون مراقب الحسابات مسئوال عن أي تقصير او اهمال مهني او غش يقع منه اثناء ادائه لعمله. .5

 والعشرونالرابعة المادة 
 لصندوق:ل تثماراالسمراقب 

 

على مراقب و االستثمار على ان توافق عليه جهة االشراف مراقبيقوم مدير الصندوق بتعيين  .1

 على األخص بما يلي: االلتزاماالستثمار 

التأكد من التزام مدير الصندوق بالقانون والالئحة التنفيذية وقرارات وتعليمات هيئة اسواق   -أ

 .االكتتاب وأية وثائق أخرى يصدرها مدير الصندوقالمال والنظام األساسي ونشرة 

 إخطار الهيئة بأية مخالفات تقع من مدير الصندوق. -ب

بالطريقة وفي المواعيد المحددة لذلك في النظام  االستثمارأن يقوم بتقويم حصص أو وحدات  -ج

 األساسي للصندوق.

دات وفقاً للنظام التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة حملة الوح -د

تستثمر في حدود  وأن أموالهالتنفيذية لهيئة أسواق المال  واحكام الالئحةاألساسي للصندوق 

 في هذا النظام األساسي. والسياسات المحددةاألساليب 

 اقرار اية تعامالت تنطوي على تعارك المصالح. -ه

راجعة التزام الصندوق االجتماع مرتين سنوياً على االقل مع الهيئة اإلدارية للصندوق لم -و

 والنظام األساسياسواق المال  وقرارات وتعليمات هيئة والئحته التنفيذيةألحكام القانون 

 اخرى يصدرها مدير الصندوق. واية وثائق ونشرة االكتتاب
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 والعشرونالخامسة المادة 
 :حفظ الصندوقأمين 

 

يجب حفظ أصول الصندوق لدى أمين حفظ مرخص له يعين من قبل مدير الصندوق بعد 

 اآلتية:بأداء المسؤوليات  الحفظ أمينيلتزم والحصول على موافقة الهيئة، 

. مع مراعاة أحكام الكتاب السابع )أموال العمالء وأصولهم( من الالئحة، يلتزم أمين الحفظ 1

بات منفصلة يقوم بفتحها وإدارتها على أن تكون مستقلة عن باالحتفاظ بأصول الصندوق في حسا

 حساباته أو حسابات الغير، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص الحريص.

 . استالم وحفظ وإيداع األرباح النقدية وأية توزيعات أخرى ناشئة عن نشاط الصندوق.2

رسال أي إخطارات . إخطار مدير الصندوق بأية التزامات مترتبة على أصول الصندوق وإ3

 يتسلمها وفي المدة المقررة لذلك.

 . تنفيذ تعليمات مدير الصندوق الخاصة بنطاق عمل أمين الحفظ.4

 . إعداد وحفظ سجل حملة الوحدات ما لم يحفظ لدى وكالة مقاصة.5

ويجوز له تعيين أمين حفظ فرعي يكون مرخصاً له أو مسجالً لدى جهة رقابية أجنبية، وذلك 

صول خارج دولة الكويت. وال يؤدي التعاقد مع أمين حفظ فرعي إلى إعفاء أمين الحفظ لحفظ األ

الحصول على موافقة كتابية من مدير الصندوق على جميع العقود  يجب. مسؤولياتهاألصيل من 

أن تتضمن جميع العقود المبرمة  يجب. الفرعيالمبرمة بين أمين الحفظ األصيل وأمين الحفظ 

 :ةيالتالأو الفرعي تنظيم المسائل  األصيل الحفظسواء مع أمين 

يحتفظ بها مع  التي باألصولتمكن الصندوق من ممارسة الحقوق المتعلقة  التي المتطلبات (1

 أمين الحفظ.

 .الصندوق أصول حفظ بمكان الخاصة المتطلبات (2

 .االصول وحماية حفظ في المستخدمة الطريقة (3

 والهالك التلف عن والمسؤولية العناية مستوى (4

 .حسابها وطريقة االتعاب (5

 

 والعشرونالسادسة المادة 
 

 اعضاء الهيئة االدارية للصندوق او اي من مقدمي الخدمات  أحدشغور منصب  
 

على  يتعيناعضاء الهيئة االدارية للصندوق، او اي من مقدمي الخدمات،  أحدفي حالة شغور منصب 

عليه تقديم طلب  يتعينمدير الصندوق اخطار الهيئة بذلك خالل مدة اقصاها خمسة ايام عمل، كما 

لشغل المناصب الشاغرة خالل مدة اقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ انتهاء مدة االخطار 

 المنصوص عليها في هذه المادة.



 Page 17 of 33  صندوق وفرة للسندات
CMA 24-03-2021 

 

بيانات الصندوق في سجل الصناديق لدى هيئة اسواق المال عند حدوث اي تغيير يطرأ  ويتم تعديل

 على النظام االساسي او مقدمي الخدمات.

االحوال يجب على مدير الصندوق اخطار حملة الوحدات خالل مدة اقصاها خمسة ايام  يعوفي جم

 عمل من شغور او شغل اي من المناصب المذكورة اعاله.

 

 والعشرونسابعة الالمادة 
 

 اتعاب مدير الصندوق:

 % سنويا0.75مدير الصندوق نظير قيامه بإدارة واستثمار اموال الصندوق اتعابا بواقع  يتقاضى .1

 من القيمة السوقية الصافية ألصول الصندوق.

 يم ويتم سدادها بشكل ربع سنوي.ويتم احتساب أتعاب مدير الصندوق عند نهاية كل فترة تق .2

% 5قاضاها مدير الصندوق عن يجوز أن تزيد إجمالي األتعاب التي يت في جميع األحوال ال .3

 .سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق

 

 والعشرونالثامنة المادة 

 
  االستثمار:مراقب أتعاب 

من القيمة السوقية الصافية ألصول 0.05 % اقدرهاالستثمار أتعابا سنوية  مراقب يتقاضى .1

ويتم احتساب هذه  األساسي النظامالصندوق وذلك نظير قيامة بالواجبات التي يفرضها عليه هذا 

 االتعاب ضمن نفقات الصندوق.

 يم ويتم سدادها بشكل ربع سنوي.واالستثمار عند نهاية كل فترة تق مراقبيتم احتساب أتعاب  .2

 والعشرونالتاسعة المادة 

 
  :الحفظأتعاب أمين 

من القيمة السوقية الصافية ألصول الصندوق 0.05 %  سنوية قدرها  الحفظ أتعاباأمين  يتقاضى .1

وذلك نظير قيامة بالواجبات التي يفرضها عليه هذا النظام ويتم احتساب هذه االتعاب ضمن نفقات 

 الصندوق.

 يم ويتم سدادها بشكل ربع سنوي.وعند نهاية كل فترة تق الحفظيتم احتساب أتعاب أمين  .2
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 ثالثونالالمادة 
 المصروفات:

 ومراقب االستثمار الحفظ المباشرة والتي تشمل أتعاب مدير الصندوق وأمينيتم احتساب المصاريف 

والمصاريف الغير مباشرة والتي تشمل على سبيل المثال أتعاب مدققين الحسابات والمستشار 

 القانوني من ضمن نفقات الصندوق. 

الحقائق  أو إفصاح لترويج وحدات صندوق االستثمار يجب مراعاة كشف كل اتصالعند إجراء أي 

والمعلومات ذات العالقة دون مبالغة، وفي جميع األحوال تخضع اإلعالنات الترويجية أو التسويقية 

مستشار أتعاب للضوابط التي تقررها الهيئة. وال يجوز دفع أي مبلغ من أصول الصندوق مقابل 

نسخ  ، مصاريفسبيل المثال ال الحصر علىالترويج للوحدات أو بيعها، ويشمل ذلك  االستثمار أو

ويتحمل  أن يتحمل مدير الصندوق هذه المصاريف على للصندوق،النظام األساسي  وتوزيع

  .الصندوق مصاريف التأسيس

 

 

 حادية والثالثونالالمادة 
 

 سياسة توزيع األرباح:

ً )بشكل ربع سنوي/ نصف سنوي/ سنوي( مالية  فترةيحق للمدير بعد انتهاء كل   ووفقا لما يراه مناسبا

)سواء حقق الصندوق أرباح أو لم  لصالح الصندوق والمستثمرين، تحديد الجزء الذي يجرى توزيعه

ويجوز للمدير  الصندوق لمدير اللكترونيالموقع ا خالل، ويعلن عن التوزيع وموعده وقيمته من يحقق(

تثمار بشكل نقدي أو عن طريق توزيع وحدات مجانية في الصندوق )بواقع توزيع الجزء من عائد االس

 .بذلك جهة اإلشراف خطارإمع سمية للوحدات( أو بالطريقتين معا القيمة اال

 

 والثالثوننية الثاالمادة 
 

 الوحدات: حملةحقوق 

تخول وحدات االستثمار للمشتركين حقوقا متساوية تجاه الصندوق ويكون لحاملها الحق في  .1

االستفادة من االرباح وااللتزام بتحمل الخسارة كل في حدود ما يملكه من وحدات ويكون لكل منهم 

الحق في الحصول على نسبة من صافي موجودات الصندوق عند تصفيته بقدر ما يملكه من 

 وحدات.

 ال يحق للمشترك او لخلفه العام او الخاص التدخل في شئون ادارة الصندوق. .2
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وق مسئوال تجاه مالكي الوحدات عن أية أضرار تلحق بهم نتيجة مخالفة أحكام يكون مدير الصند .3

لصندوق أو نتيجة إساءة استعمال الصالحيات ل األساسي نظامالالقانون أو الالئحة التنفيذية أو 

 له أو نتيجة اإلهمال الجسيم. المخولة

ً باللغة العربية وأن ليجب أن يكون النظام األساسي  .4 يتم توفيره دون مقابل عند لصندوق مكتوبا

 طلبه.

 يجب أن تُطبق على جميع حملة الوحدات من الفئة نفسها في الصندوق الشروط واألحكام ذاتها. .5

 

 والثالثونثالثة الالمادة 

 الممثل القانوني:

الصندوق مدير الصندوق هو الممثل القانوني له، وله حق التوقيع عنه وكافة الصالحيات الالزمة إلدارة 

وتوجيه استثماراته بما ال يتعارك مع هذا النظام وذلك في حدود ما تسمح به احكام القانون والئحته 

التنفيذية وما قد يصدر للمدير من تعليمات من جهة االشراف ويتولى مدير الصندوق ادارة واستثمار 

لدور ويجوز لمدير الصندوق القدرة والكفاءة للقيام بهذا ا هالصندوق من خالل جهاز إداري وفني لدي

 .ان يستعين بآراء الخبراء الفنيين والقانونيين لإللمام بكافة الظروف المحيطة باستثمارات الصندوق

 والثالثونالرابعة المادة 

 أساليب وسياسات ومخاطر االستثمار:

 للمدير استثمار أموال الصندوق في مجال األوراق المالية وفقا للسياسات المبينة أدناه:

 جاالت االستثمار:م (1

كان ذلك لضرورة تستدعيها  إذااال  اما يعادلهبأموال نقدية او  الصندوق مديراال يحتفظ  يجب  .1

  التالية:األمور  أحد

o طلبات استرداد الوحدات.  تلبية 

o لتلك األهداف. واألغراك المكملةادارة الصندوق وفقاً ألهدافه االستثمارية  حسن 

 خالل السنة األولى من صدور الترخيص النهائي للصندوق. بندال اوال يسري حكم هذ

 على شهور ثالثة لمدة المصرفية الفائدة عوائد من أعلى عوائد تحقيق إلى الصندوق يهدف .2

 والسندات الخزانة أذونات في أساسي بشكل االستثمار طريق عن وذلك الكويتي الدينار

 إسالمية وصكوك اإليداع وشهادات العمالت(الكويتية )بجميع  الشركات وسندات الحكوميـة

 تحت وحسابات الودائع في الفائض واستثمار النقد، أسواق صناديقو الدين أدوات وصناديق

 . الطلب
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 ذلك من ويستثنى ،التزامات عليها يترتب عمليات في الدخول أو االقتراك للصندوق يجوز ال .3

 .أصوله قيمة صافي من% 10 اقصى وبحد االسترداد طلبات لتغطية االقتراك

 االستثمار وقت في الدين ألدوات االئتماني التصنيف يقل أال يجب أدناه،( 5) البند مراعاة مع .4

 وكاالت أو بها المعترف العالمية التصنيف وكاالت إحدى قبل من يعادلها ما أو (BBB) عن

 دون االئتماني التصنيف انخفاك حال وفي. الهيئة قبل من لها المرخص المحلية التصنيف

 .الهيئة موافقة على الحصول يجب ذلك

 أدوات في اصوله قيمة صافي من أقصى كحد% 25 نسبته ما يستثمر أن للصندوق يجوز .5

 المعترف العالمية التصنيف وكاالت من المصنفة غير أو/و (BBB) من أقل المصنفة الدين

 الواحد االستثمار يتجاوز أال على الهيئة، من لها المرخص المحلية التصنيف وكاالت او بها

 تعليمات وأية االساسي النظام يخالف ال وبما الصندوق اصول قيمة صافي من% 5 نسبته ما

 .الهيئة عن صادرة

 باستثناء واحد، ُمصدر عن الصادرة الدين أدوات من% 10 عن تزيد نسبة الصندوق تملك عدم .6

 المضمونة أو العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول حكومات عن الصادرة الدين أدوات

 .منها

 من% 15 نسبة واحد ُمصدر عن الصادرة الدين أدوات في الصندوق استثمارات تجاوز عدم .7

 الصندوق أصول صافي من% 20 ونسبة االستثمار وقت في الصندوق أصول قيمة صافي

 لدول التعاون مجلس دول حكومات عن الصادرة الدين أدوات باستثناء. االستثمار وقت بعد

 .منها المضمونة أو العربية الخليج

 صناديق في أصوله قيمة صافي من أقصى كحد% 15 نسبته ما يستثمر أن للصندوق يجوز .8

 قبل من لها مرخص او الهيئة من مرخصة االخرى الدين أدوات صناديق أو/و النقد اسواق

 الهيئة، تطبقها التي لتلك االقل على مماثلة تنظيميةوشروط  معايير وفق اجنبية رقابية جهة

 اي يكون اال بشرط الهيئة، عن صادرة تعليمات وأية للصندوق األساسي النظام يخالف ال وبما

 .الصندوق مدير نفس قبل من ادارته يتم فيها المستثمر الصناديق تلك من

 النقد أسواق وصناديق الدين أدوات بخالف األصول في االستثمار الصندوق على يحظر .9

 .والعقارات المدرجة وغير المدرجة الشركات أسهم مثل: الدين أدوات وصناديق

 اعةجم بين لتسوية نتيجة الصندوق يتملكها قد التي األصول ،(9) البند في جاء مما يستثنى .10

 الالزم التخاذ فوراً  الهيئة يخطر أن على السداد عن المتخلف الدين أدوات ُمصدّرو الدائنين

 .بشأنها

 األصول عن للهيئة اإلفصاح للصندوق األساسي النظام يخالف ال وبما الصندوق على يجب .11

 الهيئة موافقة وأخذ للتحويل، القابلة الدين أدوات في الضمني حقه ممارسة نتيجة تملكها التي

 .األصول تلك لبيع مناسب زمني جدول على

 نسبته ما اإلسالمية المصارف في يقابلها ما او ودائع في الصندوق استثمارات تجاوز عدم .12

 لكل وفقا مناسبا تراه ما حسب ذلك من االستثناء للهيئة ويجوز أصوله، قيمة صافي من% 25

 .حدة على حالة
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 القيود العامة على االستثمار: (2

 

 للمدير القيام بأية معاملة من المعامالت التالية لحساب الصندوق: زال يجو

 اإلقراك. (1

 البيع على المكشوف. (2

 والكفاالت.إعطاء الضمانات  (3

 التعامل بالسلع. (4

 ضمان اإلصدارات كضمان رئيسي. (5

 التعامل بالعقار. (6

 الشيكات.خصم  (7

 األساسي.االقتراك لصالح الصندوق عدا في الحاالت المذكورة في النظام  (8

إبرام أية صفقات أو عقود مع أطراف ذات صلة بالصندوق إال بعد الحصول على موافقة  (9

 االستثمار وجهة اإلشراف. مراقب

 منح االئتمان. (10

شراء أي ورقة مالية صادرة عن الشركة المديرة للصندوق أي من شركاتها التابعة لها إال في  (11

 .القانون والالئحة فيحدود القواعد المقررة 

 االكتتابشراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير الصندوق هو مدير االكتتاب أو وكيل  (12

 والالئحة.ون القان فيلها إال في حدود القواعد المقررة  (البيع)

وتعتبر وكاالت االستثمار أو غيرها من العقود التي تنطوي على تقديم أموال للغير من أجل 

استخدامها في أنشطته التجارية، بمثابة ائتمان محظور القيام به من أنظمة االستثمار الجماعي، 

مالية مطروحة  وذلك فيما عدا اإليداعات لدى البنوك أو إذا كانت عبارة عن أداة دين أو أداة

 وية.في السوق األولية أو السوق الثانللبيع 

، ال يجوز لمدير الصندوق شراء أي ورقة مالية صادرة أعاله( 11)بالبند مع عدم اإلخالل  (13

 عنه أو عن شركاته التابعة إال وفقاً للضوابط التالية:

 . الحصول على موافقة مراقب االستثمار قبل الشراء.1

إجمالي األوراق المالية التي يستثمرها الصندوق وجميع الصناديق األخرى أال يتجاوز .2

% من إجمالي قيمة األوراق المالية المصدرة  10التي يديرها مدير الصندوق ما نسبته 

من الشركة مديرة الصندوق أو أي من شركاتها التابعة باستثناء الصناديق التي تتبع 

 ي.مؤشراً محدداً وفقاً لنظامها األساس

، وفي حالة قيام مدير الصندوق بمهمة وكيل االكتتاب أو أعاله( 12)بالبند مع عدم اإلخالل  (14
إدارة االكتتاب لمصدر ما، ال يجوز له شراء أي ورقة مالية لهذا المصدر أثناء قيامه بهذه 

وفي حالة تعهد مدير الصندوق أو أي من شركاته التابعة بتغطية االكتتاب العام أو  المهام.

 الصندوق.الخاص لورقة مالية، فال يجوز شراء هذه الورقة لصالح 

 

 مخاطر االستثمار: (3

 

أصل المبالغ  نال يستردوقيمة الوحدات والعائد الناتج عنها قد ترتفع أو تنخفض وإن المالك قد 

 المستردة.
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 والثالثونالخامسة  المادة
 

 السنة المالية للصندوق:

تبدأ السنة المالية للصندوق أول يناير من كل عام وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام ذاته واستثناء من 

ن تاريخ انشائه وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من العام التالي.ذلك تبدأ السنة المالية االولى للصندوق م

 والثالثونالسادسة المادة 

 :أساليب ومواعيد اإلفصاح عن المعلومات.

 منها نسخة يقدم وأن المراجعة المرحلية المالية البيانات إعداد الصندوق مدير على يجب .1

 .الفترة نهاية من عمل يوم 15 أقصاها مدة خالل والهيئة للبورصة

 منها نسخة يقدم وأن المدققة، السنوية المالية البيانات إعداد الصندوق مدير على يجب .2

  .للصندوق المالية السنة نهاية من يوما 45 أقصاها مدة خالل والهيئة للبورصة

دورياً لكل حامل وحدات كل ثالثة أشهر كحد أقصى  تقديم تقريراً يجب على مدير الصندوق  .3

 تتضمن المعلومات اآلتية:

 صافي قيمة أصول وحدات الصندوق. -

 عدد وحدات الصندوق التي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها. -

سجال بحركة حساب كل حامل وحدات على حدة، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة الحقا  -

 ة الوحدات.آلخر تقرير تم تقديمه لحمل

 .ومقدمي الخدمات قالصندوبياناً عن اتعاب مدير  -

نشر معلومات شهرية عن الصندوق للجمهور من خالل البورصة،  الصندوق،يجب على مدير  .4

 وذلك خالل سبعة أيام عمل من نهاية كل شهر وفقاً للنموذج الذي تحدده الهيئة.

 

 السابعة والثالثونة الماد
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 :األساسي للصندوق نظامالتعديل 

يجيييييب عليييييى ميييييدير الصيييييندوق الحصيييييول عليييييى موافقييييية الهيئييييية قبيييييل إجيييييراء أي تعيييييديل فيييييي 

وللهيئيييييية إذا وجييييييدت فييييييي التعييييييديالت المقترحيييييية مييييييا يمييييييس النظييييييام األساسييييييي للصييييييندوق، 

موافقييييية حملييييية الحقيييييوق المكتسيييييبة لحملييييية الوحيييييدات أن تطليييييب مييييين ميييييدير الصيييييندوق أخيييييذ 

% مييييييين رأس ميييييييال الصيييييييندوق عليييييييى هيييييييذه 50الوحيييييييدات اليييييييذين يملكيييييييون أكثييييييير مييييييين 

  .التعديالت

 فيييييييي أو الهيئييييييية موافقييييييية بعيييييييد إال للصيييييييندوق األساسيييييييي النظيييييييام عليييييييى تعيييييييديل أي ينفيييييييذ ال

 .تحدده الذي الموعد

إرسييييال ملخييييص بهييييذا التعييييديل إلييييى جميييييع حمليييية الوحييييدات وذلييييك ى مييييدير الصييييندوق وعليييي

فتيييييرة ال تتجييييياوز عشيييييرة أييييييام عميييييل مييييين تييييياريخ موافقييييية الهيئييييية عليييييى هيييييذا التعيييييديل خيييييالل 

 من خالل موقع الشركة اإللكتروني او أي وسيلة أتصال متاحة.

 

 

 المادة الثامنة والثالثون
 

 العالقة بين مدير الصندوق وحملة الوحدات

ويعتبر يحكم النظام األساسي لصندوق وفرة للسندات العالقة بين مدير الصندوق وحملة الوحدات، 

بمثابة موافقة على  االشتراك( على طلب للصندوق األساسي النظام على االطالع بعد) المشترك توقيع

 هذا النظام. 

 

 والثالثونالتاسعة المادة 
 

 أحكام جمعية حملة الوحدات

في السنة، ويحق  –على األقل  –يكون لكل صندوق جمعية لحملة الوحدات تعقد مرة واحدة  -1

هذه الجمعية والتصويت على قراراتها ويكون لكل من حملة  اجتماعاتلكل مشترك حضور 

  .الوحدات صوت واحد مقابل كل وحدة استثمارية واحدة يمتلكها

تنعقد جمعية حملة الوحدات بناء على دعوة من مدير الصندوق للنظر في المسائل التي تدخل  -2

في اختصاصاتها، ويتوجب عليه أن يوجه الدعوة لالجتماع بناء على طلب مسبب مقدم من 

% من رأس مال الصندوق المصدر، أو بناء 10حملة الوحدات الذين يمثلون نسبة ال تقل عن 

أو مراقب الحسابات وتعد جدول األعمال الجهة التي تدعو  االستثمارعلى طلب من مراقب 

 .إلى االجتماع
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إذا لم يقم مدير الصندوق بدعوة جمعية حملة الوحدات في األحوال التي يتوجب فيها ذلك أو  -3

إذا تعذر دعوتها من مدير الصندوق ألي سبب من األسباب، يجوز للهيئة أن تكلف مراقب 

  .لالنعقاد الجمعيةالحسابات بدعوة هذه أو مراقب  االستثمار

توجه الدعوة إلى حضور اجتماع جمعية حملة الوحدات متضمنة جدول األعمال وزمان  -4

 :ومكان انعقاد االجتماع بأحد الطرق التالية

اإلعالن في صحيفتين يوميتين محليتين والبورصة قبل انعقاد االجتماع بعشرة أيام عمل  -أ 

 .على األقل

بات مسجلة ترسل إلى حملة الوحدات قبل الموعد المحدد النعقاد االجتماع بعشرة أيام خطا -ب 

 .عمل على األقل

 .البريد اإللكتروني أو الفاكس قبل انعقاد االجتماع بسبعة أيام عمل على األقل -ج 

تسليم الدعوة باليد إلى حملة الوحدات أو من ينوب عنهم قانوناً قبل موعد االجتماع بثالثة   -د 

 .أيام عمل على األقل، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد االستالم

يشترط لصحة اإلعالن بالوسائل المشار إليها في البنود )ب( و)ج( و)د( من البند السابق أن  -5

الصندوق ببيانات عن موطنه أو عنوان بريده اإللكتروني أو يكون المشترك قد زود مدير 

 .رقم الفاكس الخاص به، ووافق على إعالنه من خالل هذه الوسائل

وال يعتد بأي تغيير من قبل المشترك ألي من البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة ما لم  -6

لوحدات بهذا التغيير قبل يكن قد أخطر مدير الصندوق أو الجهة التي تحتفظ بسجل حملة ا

 .إعالنه بخمسة أيام عمل على األقل

خطارات بجدول األعمال وميعاد ومكان اجتماع جمعية ايجب على مدير الصندوق توجيه  -7

 :حملة الوحدات قبل سبعة أيام عمل على األقل من انعقاد االجتماع إلى كل من

 .هيئة أسواق المال-أ 

 .مراقب االستثمار-ب 

 .الجهة التي تحتفظ بسجل حملة الوحدات )أمين حفظ أو وكالة المقاصة(-ج 

إذا كان من المقرر عرك البيانات المالية على جمعية  -حسب األحوال-مراقب الحسابات -د 

 .حملة الوحدات

 .البورصة لإلعالن عن جدول األعمال وميعاد ومكان اجتماع الجمعية-ه 

بطالن اجتماع جمعية حملة  -بعد إخطارها  -هيئة ال يترتب على عدم حضور ممثل ال -8

ٍّ من الجهات المشار إليها في البنود  الوحدات. ويبطل هذا االجتماع في حالة عدم حضور أي 
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)ب( و )ج( و )د( من البند السابق. كما يبطل االجتماع في حالة عدم حضور مدير الصندوق 

 .ف مدير الصندوقما لم تكن الدعوة لالجتماع موجهة من جهة أخرى بخال

  .يترأس اجتماع جمعية حملة الوحدات الجهة التي قامت بالدعوة إلى هذا االجتماع -9

ال يكون انعقاد اجتماع جمعية حملة الوحدات صحيحا إال إذا حضره حملة الوحدات الذين  -10

% من رأس مال الصندوق المصدر. فإذا لم يتوافر هذا النصاب، وجب 50يمثلون أكثر من 

اجتماع ثان لذات جدول األعمال يعقد خالل مدة ال تزيد عن ثالثين يوما من تاريخ  دعوة إلى

الثاني صحيحا أيا كان نسبة الحضور من رأس المال،  االجتماعاالجتماع األول، ويكون 

الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى االجتماع  لالجتماعويجوز أال توجه دعوة جديدة 

 .األول

قرارات باألغلبية المطلقة للوحدات الممثلة في االجتماع باستثناء القرارات المتعلقة وتصدر ال -11

بتعديل النظام األساسي للصندوق والتي تمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات أو في حالة 

التصفية بناًء على طلب مدير الصندوق، فيجب أن تصدر بموافقة حملة الوحدات الذين 

 .من رأس مال الصندوق المصدر% 50يملكون أكثر من 

ال يجوز لجمعية حملة الوحدات مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول األعمال إال إذا  -12

كانت من األمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو كشفت أثناء االجتماع، أو إذا 

أس مال % من ر5طلبت ذلك الهيئة أو مراقب الحسابات أو حملة الوحدات الذين يملكون 

الصندوق المصدر، وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل 

المعروضة، تعين تأجيل االجتماع لمدة ال تزيد على عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك حملة 

% من رأس مال الصندوق المصدر، وينعقد االجتماع المؤجل 25الوحدات الذين يملكون 

  .ى إجراءات جديدة للدعوةدون الحاجة إل

موافاة الهيئة  –حسب األحوال-على مدير الصندوق أو الجهة التي دعت إلى عقد االجتماع  -13

بنسخة من محضر اجتماع الجمعية بعد توقيعه ممن ترأس االجتماع، ومقدمي الخدمات 

مرفقاً الحاضرين االجتماع، وذلك خالل أسبوعين من تاريخ انعقادها، على أن يكون 

 .بالمحضر نسخة من توكيالت الحضور

ويحق لكل من حملة الوحدات المقيدين بالسجل الخاص بالصندوق حق حضور اجتماع  -14

جمعية حملة الوحدات باألصالة أو الوكالة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون بموجب توكيل 

كثر من خاص أو تفويض معد لذلك، ويجوز أن يكون التوكيل لحضور اجتماع واحد أو أ

اجتماعات جمعية حملة الوحدات ويكون التوكيل الصادر لحضور اجتماع معين صالحاً 

 لحضور االجتماع الذي يؤجل إليه لعدم اكتمال النصاب.

 :في المسائل التالية واتخاذ قرارتختص جمعية حملة الوحدات بالنظر  -15

 .ومركزه الماليتقرير مدير الصندوق عن نشاط الصندوق  •

 .للصندوقمدققة التقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية السنوية  •

 .للصندوقدققة المالبيانات المالية السنوية  •

 تقرير مراقب االستثمار. •
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 النظام األساسي التي تمس على الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات. تعديالت •

 عزل مدير الصندوق •

 تعيين مدير بديل.  •

 .ومراقبة أعمالهاختيار مصفي للصندوق  •

 اال بعد موافقة هيئة أسواق المال.وال تنفذ قرارات جمعية حملة الوحدات 

 

 األربعون المادة
 :المناصبقيود 

بالتزامات مدير الصندوق بأحكام الفصل الثالث )تعارك المصالح( من الكتاب الثامن مع عدم اإلخالل 

مدير الصندوق من غير المسجلين كممثلي مدير نظام  يجوز لموظفي، )أخالقيات العمل( من الالئحة

جماعي شغل عضوية مجلس ادارة في شركة تشكل اوراقها المالية جزءاً من اصول صندوق  استثمار

 ر الصندوق.يديره مدي

الصندوق من المسجلين كممثلي مدير نظام استثمار جماعي شغل عضوية  لموظفي مدير يجوز وال

 مجلس ادارة الشركات المشار اليها في الفقرة السابقة.

مدير الصندوق لشخص كممثل لمدير استثمار جماعي ممن ينطبق عليهم الحظر  حال توظيف في

الوارد في الفقرة اعاله فيجب على هذا الشخص ان يستقيل من عضوية مجلس ادارة الشركة التي تشكل 

 .الصندوق مدير هاوراقها المالية جزءاً من اصول صندوق يدير

 

 واألربعونالحادية المادة 
 الصندوق:حاالت حل وتصفية 

 ينقضي الصندوق بأحد االسباب االتية:

ً ما لم تجدد  األساسي النظام فيالمدة المحددة  انقضاء .1  .بالنظام الواردة للقواعد طبقا

 .الهدف تحقيقه استحالة حالة في أو الصندوق أجله من أنشئانتهاء الغرك الذي  .2

 استثماراً  الباقي استثمار يتعذر بحيث معظمها أو الصندوق أصول جميع هالك أو تلف .3

 ً  .مجديا

 ممن الوحدات حملة جمعية من بالموافقة قرار صدور بشرط الصندوق مدير طلب على بناءً  .4

 .مدته انتهاء قبل بحله الصندوق مال رأس من%  50 من أكثر يملكون

 .الصندوق ترخيص بإلغاء الهيئة من قرار صدور  .5

 .وتصفيته الصندوق بحل قضائي حكم صدور  .6
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 واألربعون الثانيةالمادة 
 لصندوق:تصفية ا إجراءات

في دور التصفية، ويحتفظ خالل مدة التصفية  -وفقاً ألحكام المادة السابقة  -يدخل الصندوق بمجرد حله 

بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم إلتمام التصفية، ويجب أن يضاف إلى اسم الصندوق عبارة )تحت 

التصفية( مكتوبة بطريقة واضحة في المكاتبات الصادرة عن الجهة القائمة على التصفية، ويجب أن 

 يتم شهر تصفية الصندوق.

 ويتبع في تصفية الصندوق األحكام المنصوص عليها في البنود التالية:

ن بافتتاح . تسقط مجال جميع الديون التي على الصندوق من تاريخ شهر حل الصندوق وإخطار الدائني1 

ً بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم  التصفية، وعلى المصفي أن يخطر جميع الدائنين رسميا

باقتضاء ديونهم، ويجوز إخطار الدائنين بطريق اإلعالن، وفي جميع األحوال يجب أن يتضمن اإلخطار 

 م. أو اإلعالن مهلة للدائنين ال تقل عن خمسة عشر يوم عمل لتقديم طلباته

. تنتهي عند انقضاء الصندوق سلطة مدير الصندوق، ومع ذلك يظل المدير قائماً على إدارة الصندوق 2

إلى حين تعيين مصّفٍّ وممارسته لسلطاته، ويعتبر المدير بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن 

. ويستمر مقدمو خدمات الصندوق خالل مدة التصفية في  تقديم خدماتهم ما لم يقرر يتم تعيين مصّفٍّ

عدم الحاجة الستمرارهم في تقديم هذه الخدمات أو استبدالهم بغيرهم أو  -بعد موافقة الهيئة  -المصفي 

 دمج بعض المهام لدى مقدم خدمة واحد.

ً له، كما يجوز تعيين المصفي من بين 3 . يجوز تعيين مدير أو مقدمي الخدمات للصندوق مصفيا

م بإدارة أنظمة االستثمار الجماعي، أو إدارة محفظة االستثمار أو مراقب األشخاص المرخص له

استثمار أو أمين الحفظ، أو مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة. وفي جميع األحوال ال يتم تعيين 

 المصفى إال بعد موافقة الهيئة. وال يبدأ المصفى في مباشرة أعماله إال بعد شهر قرار تعيينه.

تعيين المصفى بقرار يصدر عن جمعية حملة الوحدات إال في األحوال التي تقرر فيها الهيئة . يتم 4

تعيين المصفي وفق الالئحة التنفيذية. وفي حالة اختيار المصفي من قبل جمعية حملة الوحدات، يتوجب 

جهة التي الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة على تعيين المصفي. وفي جميع األحوال، تحدد ال

 اختارت المصفي أتعابه ومدة التصفية، على أن يتحمل الصندوق أتعاب المصفي.

. يعزل المصفي بقرار من الجهة التي قامت بتعيينه، وفي جميع األحوال يجوز للهيئة بناء على طلب 5

 أحد حملة الوحدات أو دائني الصندوق أو من تلقاء نفسها أن تصدر قراراً بعزل المصفى إذا رأت

مبرراً مقبوالً لذلك. وكل قرار بعزل المصفي يجب أن يشمل تعيين من يحل محله، وال يبدأ المصفي 

 الجديد في مباشرة أعماله إال بعد شهر القرار المتضمن العزل وتعيينه مصفياً.

 . يقوم المصفي بجميع األعمال التي تقتضيها تصفية الصندوق، وله على وجه الخصوص ما يلي:6

 الصندوق أمام القضاء والغير.أ. تمثيل 

 ب. القيام ببذل عناية الشخص الحريص للمحافظة على أصول الصندوق وحقوقه.

 ج. سداد ديون الصندوق.
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د. بيع أصول الصندوق عقاراً أو منقوالً بالمزاد العلني أو بالممارسة أو بأي طريقة أخرى تكفل 

 إجراء البيع بطريقة معينة. الحصول على أعلى سعر، ما لم ينص في قرار تعيينه على

 هـ. قسمة صافي أصول الصندوق بين حملة الوحدات.

. وال يجوز للمصفي أن يبدأ أعماالً جديدة إال إذا كانت الزمة إلتمام أعمال سابقة، كما ال يجوز له 7

بيع أصول الصندوق جملة واحدة أو أن يتصالح على حقوقه أو يقبل التحكيم في المنازعات المتعلقة 

 بأعمال التصفية أو إجراء تعامالت مع أطراف ذات الصلة، إال بموافقة جمعية حملة الوحدات.

. تسري األعمال التي يجريها المصفي في مواجهة الصندوق أو حملة الوحدات أو الغير إذا كانت مما 8

صندوق تقتضيه أعمال التصفية وفي حدود سلطته. فإذا تعدد المصفون فال تكون تصرفاتهم ملزمة لل

 إال إذا اتخذ القرار باألغلبية المطلقة، ما لم ينص قرار تعيينهم على خالف ذلك.

. على مدير الصندوق تقديم حسابات الصندوق وتسليم دفاتره ومستنداته وأصوله إلى المصفي، كما 9

 -يلتزم مقدمو الخدمات بتزويد المصفى بأي بيانات أو معلومات تخص الصندوق، ويقوم المصفي 

بجرد أصول الصندوق وتحديد مركزه المالي بما يتضمن حقوقه  -ل ثالثة أشهر من مباشرته لعمله خال

والتزاماته، وله أن يستعين في ذلك بمقدمي الخدمات، ويمسك المصفي الدفاتر الالزمة لقيد التصفية، 

 مع إخطار الهيئة بتقرير المركز المالي للصندوق.

ل التصفية في المدة المحددة في قرار تعيينه، فإذا لم تحدد المدة . على المصفي االنتهاء من أعما10

تولت الهيئة تحديدها بناء على طلب ذوي الشأن. ويجوز مد المدة بقرار يصدر من الجهة التي اختارت 

المصفي بعد االطالع على تقريره الذي يتضمن األسباب التي حالت دون إتمام التصفية في المدة 

 شأن أن يطلب من الهيئة تقصير هذه المدة.المحددة، ولكل ذي 

. على مصفي الصندوق أن يقوم بدعوة جمعية حملة الوحدات لالجتماع خالل ثالثة أشهر من انتهاء 11

السنة المالية، وذلك لمناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير 

وله دعوة الجمعية لالجتماع في أي وقت إذا اقتضت ذلك  السنوي عن أعمال التصفية والمصادقة،

 أعمال التصفية.

. يتعين على المصفي أن يستوفي ما يكون للصندوق من حقوق لدى الغير أو لدى مدير الصندوق 12

 وإيداع المبالغ التي يحصلها في أحد البنوك لحساب الصندوق في دور التصفية.

الصندوق وتجنيب المبالغ الالزمة لسداد الديون المتنازع عليها، ويتم سداد وعلى المصفي سداد ديون 

 ديون الصندوق وفقاً للترتيب التالي:

 أ. االلتزامات المالية الناتجة عن عمليات التصفية.

 ب. جميع المبالغ المستحقة لمقدمي الخدمات.

 ج. الديون الممتازة حسب ترتيب امتيازها.

 مينات عينية، وذلك في حدود ناتج الشيء الضامن للدين.د. الديون المضمونة بتأ
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وما يتبقى من مال بعد سداد الديون السابق بيانها يؤدي للدائنين العاديين، فإن لم يكف المتبقي من 

 ناتج التصفية لسداد كل هذه الديون يتم قسمة المال عليهم قسمة الغرماء.

ق بعد سداد ديونه بين حملة الوحدات، ويحصل . يقوم المصفي بقسمة ما تبقى من أصول الصندو13

 كل مشترك على نصيب يتناسب مع عدد وحداته في رأس مال الصندوق.

. يقدم المصفي إلى جمعية حملة الوحدات حساباً ختامياً عن تصفية الصندوق وقسمة أصوله، وتنتهي 14

مصفي أن يطلب إلغاء قيد أعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي من تلك الجمعية. وعلى ال

الصندوق من سجل الصناديق لدى الهيئة بعد انتهاء التصفية. ويقوم المصفي بشهر انتهاء التصفية، وال 

 يحتج على الغير بانتهاء التصفية إال من تاريخ الشهر.

المالية للصندوق . يلتزم المصفي بتقديم تقرير ربع سنوي للهيئة عن أعمال التصفية، وفقاً للسنة 15

ً من قبل مراقب  ً من نهاية الفترة، على أن يكون التقرير مراجعا خالل مدة أقصاها ثالثون يوما

الحسابات، ومتضمناً ما تم التوصل إليه في إجراءات التصفية والدفعات التي تم توزيعها على حاملي 

نتهاء من تسييلها، كما يجوز الوحدات وأي أصول موجودة لدى الصندوق لم يتم تسييلها وسبب عدم اال

 للهيئة أن تطلب من المصفي تزويدها بأي معلومات أو تقارير كلما رأت ضرورة لذلك.

. تحفظ الدفاتر والمستندات المتعلقة بتصفية الصندوق لمدة خمس سنوات من تاريخ إلغاء قيد 16

 الصندوق من سجل الهيئة في المكان الذي تحدده الجهة التي عينت المصفي.

. يسأل المصفي عن تعويض األضرار التي تلحق الصندوق أو حملة الوحدات أو الغير بسبب 17

تجاوزه حدود سلطته أو نتيجة األخطاء التي يرتكبها في أداء عمله، وفي حالة تعدد المصفين فإنهم 

 يكونون مسئولين على وجه التضامن.

 

 

 واألربعونالثالثة المادة 
 

 الترخيص إلغاء

 صندوق في أي من األحوال التالية:الللهيئة أن تلغي ترخيص 

 إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص. .1

 إذا كان في ذلك حماية لمصلحة حملة الوحدات في الصندوق. .2

أو اللوائح، أو إذا خالف مدير الصندوق أو مراقب االستثمار أو أمين الحفظ أياً من أحكام القانون  .3

 قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة او مضللة.

إذا طلب مدير الصندوق إلغاء الترخيص. وللهيئة أن ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة  .4

 بمصلحة المشاركينالصندوق أو مصلحة للتحري عن أمر يتعلق ب

 بعزمها كتابة للصندوقمين الحفظ أو أ االستثمار مراقب أو الصندوق مدير تخطر أن الهيئة على -

و أ االستثمار مراقب أو المدير وعلى لذلك، دعتها التي واألسباب الصندوق ترخيص إلغاء على
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 إلغاء لتالفي الهيئة بها تقبل إخطاره تاريخ من يوما عشر خمسة خالل يقدم تعهداً  أن مين الحفظأ

 .الصندوق ترخيص

 بأعمال ليقوم له مرخصا شخصا تكلف أن صندوقال ترخيص إلغاء قرار أصدرت على الهيئة إذا -

 تخطر أن الحال هذه في عليها ويجب الصندوق، او ان تطلب ذلك من الحكمة المختصة، تصفية

 .اتخذته الذي باإلجراء وكتابة فورا الصندوق الحفظ وأمين االستثمار ومراقب الصندوق مدير

بأحكام القانون الصندوق للهيئة، إذا تبين لها عدم التزام مدير أو مراقب االستثمار أو أمين الحفظ  -

بالتوقف لفترة مؤقتة عن عملية االسترداد أو  صندوق، أن تصدر تعليماتها لمدير الالالئحةو

 في التاريخ المحدد بتلك التعليمات.الصندوق في وحدات  –أو كالهما  –االشتراك 

 

 واألربعونالرابعة المادة 
 غسل األموال

 
بقرارات وتعليمات هيئة أسواق المال وقوانين دولة الكويت بشأن  االلتزاميجب على مدير الصندوق 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب وقرارات الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن، وأية قرارات 
 وتعليمات الحقة تصدر بشأن غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

 

 

 واألربعونالخامسة المادة 

 
 المراسالت:

 :اسالتيتم توجيه كافة المر

 .ألي مالك على أخر عنوان مقيد في سجالت الصندوق .1

 -:إلى المدير على العنوان التالي .2

 شركة وفرة لالستثمار الدولي

 .الكويت 13137الصفاة  الرمز البريدي  27635ص ب 

للتأمينات خلف المقر الرئيسي للمؤسسة العامة -7قسيمة  –1ق  –شارع السور  –العنوان: المرقاب 

 .12الدور  –برج أ  –توين تاور  –االجتماعية 

  www.wafra-kuwait.com.kw :الموقع االلكتروني

    A.tanago@wafra-kuwait.com:البريد االلكتروني
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 22969500هاتف: 

 واألربعونالسادسة  المادة
 

 القانون والمحاكم:

 

الكويتي ويختص القضاء الكويتي وحده بكافة المنازعات يخضع هذا النظام ويفسر وفقا ألحكام القانون 

والئحته التنفيذية بشأن  2010( لسنة 7ويطبق أحكام المرسوم بقانون رقم ). التي تتعلق به أو تنشأ عنه

والقرارات والشروط المنظمة من  ماإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية وتعديالته

 .ا لم يرد به نص في هذا النظامالجهات الرقابية فيم

 

 

 واألربعونالسابعة  المادة
 

:الشكاوى  

اتخذت الشركة سلسلة اجراءات في سبيل اتباع االجراءات المناسبة في حال تلقي اي شكوى من اي 
:يما يل الهيئة ومنهامع تعليمات  بما يتالءمعميل   

 العمالء. شكاوىوجود سياسات واجراءات معتمده من مجلس االدارة للتعامل مع  -

تتكون من  مما يلزانشاء وحدة مختصة للتعامل مع شكاوى العمالء والبت فيها واتخاذ  -

  المدراء التنفيذيين. 

 تعيين موظف محدد لمتابعة كل ما يتعلق بشكوى العميل. -

 التالية بحيث تكون متوفرة في :وضع نموذج الشكوى في االماكن  -

 الموقع الرسمي للشركة على االنترنت. •

 مكان واضح في مقر الشركة. •
ادراج طريقة مراسلة الوحدة في حال وجود شكوى سواء عن طريق الهاتف او البريد  -

 االلكتروني للوحدة او عنوان مراسالت الشركة وذلك في جميع مراسالت الشركة الصادرة. 
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 واألربعون ثامنةال المادة
 

 

 

يوضح الجدول أدناه كافة الرسوم والمصاريف واالتعاب، سواء كانت مستحقة على حملة الوحدات 

 أو من أصول الصندوق أو التي تدفع من مدير الصندوق.

 

 قيمة الرسوم والمصاريف واألتعاب مستحقة على الرسوم والمصاريف واالتعاب

 الصندوقأتعاب مدير 

 

 الصندوق

القيمة السوقية الصافية من  %0.75: إدارةأتعاب 

يم وكل فترة تقنهاية لصندوق تحسب عند ا ألصول

سنوي، على أن ال يزيد إجمالي  ربعوتسدد بشكل 

% 5األتعاب التي يتقاضها مدير الصندوق عن 

)خمسة بالمائة( من القيمة الصافية ألصول 

 الصندوق في نهاية كل سنة مالية .

 من قيمة االشتراك %0.5 حملة الوحدات عمولة البيع/االشتراك

 أتعاب أمين الحفظ

يتقاضى أمين الحفظ أتعاباً سنوية قدرها  الصندوق 

( NAVمن صافي قيمة األصول )  0.05%

 ربعيم وتسدد بشكل وتحسب عند نهاية كل فترة تق

 سنوي

 أتعاب مراقب االستثمار

أتعاباً سنوية قدرها  االستثماريتقاضى مراقب  الصندوق

( NAVمن صافي قيمة األصول )  0.05%

 ربعيم وتسدد بشكل وتحسب عند نهاية كل فترة تق

 سنوي

 دينار كويتي  1500 الصندوق  الحسابات الخارجي  أتعاب مراقب

 الصندوق رسوم جهة حفظ السجل 
)خمسمائة( دينار كويتي سنوياً، وفي حال  500

اجراء توزيعات نقدية أو منحة يتم احتساب أتعاب 

 % من أتعاب حفظ السجل المبينة أعاله.20بنسبة 
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