
CMA:18-03-2021 
Page 1 of 26 

 

 

 

 رةـدوق وفـصن

 
 النظام األساسي

 
 مدير الصندوق

 

 شركة وفرة لالستثمار الدولي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



CMA:18-03-2021 
Page 2 of 26 

 صندوق وفرة

 

 النظام األساسي

 
في شأن تنظيم تداول األوراق المالية وإنشاء صناديق االستثمار  1990لسنة  31بموجب أحكام مرسوم بالقانون رقم 

بإصدار الالئحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المشار إلية أعاله  1992لسنة  113وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 

والتعديالت الالحقة عليه، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي فقد تم إنشاء "صندوق وفرة" 

( لسنة 7فق القانون رقم )من مالكي وحدات االستثمار المبين أحكامها وفق هذا النظام. وقد تم توفيق أوضاعه و

م والالئحة التنفيذية بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم االوراق المالية والتعديالت الالحقة عليه والقرارات 2010

  .والضوابط الصادرة من الهيئة

 

 المادة األولى

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

 

 المـادة الثانيـة

 التعريفـات

 لمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كال منهما:ل كوني

 .صندوق وفرة الصندوق: 

 النظام:

  مدير الصندوق:

 قد تطرأ عليه مستقبال. أية تعديالتأو النظام هذا 

 شركة وفرة لالستثمار الدولي.

 هيئة أسواق المال. : الهيئة/ اإلشرافجهة 

  

شخخخخعت اعتبخخخخاري مخخخخرةت لخخخخه بمزاولخخخخة نشخخخخا  المراقبخخخخة واإلشخخخخراف علخخخخى  مراقب االستثمار:

 . أنظمة االستثمار الجماعي

العمخخخالء  شخخخعت اعتبخخخاري مرةههخخخهت لخخخه مخخخن الهيئخخخة لمزاولخخخة حفخخخظ أمخخخوال  :الحفظأمين 

وأصخخخخولهم بمخخخخا فخخخخي ولخخخخك تلخخخخك المكونخخخخة ألنظمخخخخة االسخخخختثمار الجمخخخخاعي وفقخخخخا  

  التنفيذية ألحكام القانون والالئحة

هخخخخو مالخخخخك الوحخخخخدات مخخخخن الشخخخخركات والمخخخخوا نين الكخخخخويتيين ومخخخخوا ني دول  المالك:

الخخخخخذين يجخخخخخوز لهخخخخخم االشخخخخخترا  فخخخخخي  واألجانخخخخخبمجلخخخخخع التعخخخخخاون العليجخخخخخي 

 هذا النظام. ألحكامالصندوق وفقا 

بعخخخد موافقخخخة اسخخخم المةسسخخخة أو المةسسخخخات الماليخخخة التخخخي يعينهخخخا مخخخدير الصخخخندوق  :(البيعاالكتتاب )وكيل 

وهخخخخى تلقخخخخي  لبخخخخات  (البيخخخخعاالكتتخخخخاب )لتقخخخخوم بخخخخدور وكيخخخخل جهخخخخة االشخخخخراف 

 االشترا  بالصندوق.

 مراقخخخخخخخخخخخخخب الحسخخخخخخخخخخخخخابات

 :العارجي

 

 

الشخخخعت الطبيعخخخي المسخخخجل لخخخدس الهيئخخخة فخخخي سخخخجل مراقبخخخي الحسخخخابات الخخخذي 

يبخخخدي الخخخرأي الفنخخخي المحايخخخخد والمسخخختقل حخخخول مخخخخدس عدالخخخة ووضخخخو  القخخخخوائم 
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الماليخخخة ألنظمخخخة االسخخختثمار الجمخخخاعي المعخخخدة وفقخخخا  لمعخخخايير المحاسخخخبة الدوليخخخة 

 .المعتمدة لدس الهيئة

أصخخول قابلخخة للتجزئخخة تمثخخل حصخخة فخخي غيخخر وحخخدة االسخختثمار هخخي ورقخخة ماليخخة  وحدات االستثمار:

 تعخخخخدد وإوا صخخخخندوق وتعخخخخول حاملهخخخخا مباشخخخخرة كامخخخخل الحقخخخخوق الناشخخخخئة عنهخخخخا.ال

 واحخخخخدا   شعصخخخخا   بيخخخخنهم مخخخخن يعتخخخخاروا أن علخخخخيهم تعخخخخين الواحخخخخدة الوحخخخخدة مخخخخالكو

 وحخخخخخدات فخخخخخي االكتتخخخخخاب الكخخخخخويتيين لغيخخخخخر ويجخخخخخوز .الصخخخخخندوق تجخخخخخاه يمخخخخخثلهم

 .تملكها أو االستثمار

وفقخخخخا  نخخخخاء علخخخخى تقيخخخخيم موجخخخخودات الصخخخخندوق هخخخخو السخخخخعر الخخخخذي يخخخختم تحديخخخخده ب عر وحدة االستثمار:س

 .المعتمدة من الهيئةالدولية للمعايير المحاسبية 

هخخي قيمخخة اسخختثمارات الصخخندوق فخخي نهايخخة الفتخخرة الماليخخة مقومخخة  بقخخا ألحكخخام  القيمة الصافية للصندوق:

نظخخخام الصخخخندوق األساسخخخي  مضخخخافا إليهخخخا بنخخخود الموجخخخودات األةخخخرس مخخخن نقديخخخة 

وأرصخخخدة مدينخخخة وأةخخخرس مطروحخخخا منهخخخا التزامخخخات الصخخخندوق قبخخخل الغيخخخر فخخخي 

وات التخخخخاريد ) دون األةخخخخذ فخخخخي االعتبخخخخار التوزيعخخخخات النقديخخخخة المقترحخخخخة علخخخخى 

دة المعتمخخخخالدوليخخخخة وفقخخخخا  للمعخخخخايير المحاسخخخخبية  مسخخخخاهمي الصخخخخندوق إن وجخخخخدت(

 .من الهيئة

 :التقويم يوم

 

 :يوم التعامل

والخخذي يخختم فيخخه تقخخويم األصخخول وفقخخا  لمعخخايير  هخخو تخخاريد يةخخر يخخوم مخخن كخخل شخخهر

 المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة.

 12بحخخد أقصخخى السخخاعة  لقبخخول  لبخخات االشخخترا  واالسخخترداديخخوم  رةخخيتخخاريد 

 يوم التقويم. عمل من قبل يوم  ظهرا  

 :العمل يوم

 :البورصة أو السوق 

 .من األحد إلى العميع

 المالية. لألوراقسوق الكويت 

المخخخخخال وتنظخخخخخيم نشخخخخخا   أسخخخخخواقبشخخخخخان هيئخخخخخة  2010( لسخخخخخنة 7قخخخخخانون رقخخخخخم ) القانون:

 .وتعديالته المالية األوراق

هيئخخخخة أسخخخخواق المخخخخال  بشخخخخأن 2010( لسخخخخنة 7) قخخخخانونللالالئحخخخخة التنفيذيخخخخة  هخخخخي الالئحة التنفيذية:

  .وتعديالته وتنظيم نشا  األوراق المالية

 صندوق االستثمار في األوراق المالية. نوع الصندوق:

 

نوع  ر  وحدات 

 الصندوق:

 شكل الصندوق:

 

 اكتتاب عام.

يزيخخخخد رأ  مالخخخخه بإصخخخخدار  مخخخخال متغيخخخخر صخخخخندوق اسخخخختثماري مفتخخخخو ، وو رأ 

وحخخخدات اسخخختثمارية جديخخخدة أو يخخخنعفع باسخخخترداد بعخخخع وحداتخخخه ةخخخالل الفتخخخرة 

 .المحددة في النظام األساسي

 الدينار الكويتي. عملة الصندوق: 

 .لسوق الكويت لألوراق المالية العام )السعري( قمةشر السو مةشر القيا :
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 ةـادة الثالثـالم

 دوقـم الصنــسا

 

 "رةـدوق وفـصنيطلق على هذا الصندوق اسم "
 

 

 ةـادة الرابعـالم

 وعنوانه دوقـدير الصنـماسم  

بإنشخخخخخخاء وإدارة والمخخخخخخرةت لهخخخخخخا مخخخخخخن قبخخخخخخل جهخخخخخخة االشخخخخخخراف تقخخخخخخوم شخخخخخخركة وفخخخخخخرة لالسخخخخخختثمار الخخخخخخدولي 

الصخخخخخخندوق وتعمخخخخخخل كمخخخخخخدير للصخخخخخخندوق وتكخخخخخخون الممثخخخخخخل القخخخخخخانوني للصخخخخخخندوق فخخخخخخي عالقتخخخخخخه مخخخخخخع الغيخخخخخخر 

  التوقيع عنه.ولها حق 

 العامخخخخخخة للمةسسخخخخخخة الرئيسخخخخخخي المقخخخخخخر ةلخخخخخخ -7 قسخخخخخخيمة –1 ق – السخخخخخخور شخخخخخخارع – المرقخخخخخخابالعنخخخخخخوان : 

 .12 الدور – أ برج – تاور توين – االجتماعية للتأمينات
 

 

 

 الخامسةالمادة 

 مدة الصندوق

قابلخخخخة للتجديخخخخد لمخخخخدد  وهخخخخيمخخخخدة هخخخخذا الصخخخخندوق عشخخخخرة سخخخخنوات تبخخخخدأ مخخخخن تخخخخاريد الموافقخخخخة علخخخخى تأسيسخخخخه 

رأ  مخخخخخخخال الصخخخخخخخندوق المصخخخخخخخدر وجهخخخخخخخة % مخخخخخخخن 50مماثلخخخخخخخة أةخخخخخخخرس بعخخخخخخخد موافقخخخخخخخة مخخخخخخخا يزيخخخخخخخد عخخخخخخخن 

 .االشراف

 

 المـادة السادسة

 الهدف من إنشاء الصندوق

 

اسخخخخخختثمار رأ  المخخخخخخال فخخخخخخي أسخخخخخخهم جميخخخخخخع الشخخخخخخركات المدرجخخخخخخة والمتوقخخخخخخع إدراجهخخخخخخا فخخخخخخي سخخخخخخوق الكويخخخخخخت 

بحيخخخخخخ  تكخخخخخخون موزعخخخخخخة بخخخخخخين  والمتميخخخخخخز،لخخخخخخألوراق الماليخخخخخخة وولخخخخخخك باةتيخخخخخخار الشخخخخخخركات وات األداء الجيخخخخخخد 

صخخخخخخخناديق  الخخخخخخخدين،أدوات فخخخخخخخي صخخخخخخخناديق فخخخخخخخة، واسخخخخخخختثمار النقخخخخخخخد المتخخخخخخخوفر القطاعخخخخخخخات االقتصخخخخخخخادية المعتل

  .حكومة دولة الكويت أو بضمانتهاتصدر عن التي  السندات أو الصكو و ،النقدأسواق 

 

 السابعةادة ـالم

 وآلية دفعه مال الصندوق رأس
 

ويبلخخخخخد حخخخخخدود رأ  مخخخخخال الصخخخخخندوق مخخخخخن ةمسخخخخخة ماليخخخخخين دينخخخخخار كخخخخخويتي  متغيخخخخخر،رأ  مخخخخخال الصخخخخخندوق 

 الصخخخخخندوق مخخخخخال رأ  انعفخخخخخا  حالخخخخخة فخخخخخي - الصخخخخخندوق مخخخخخدير وعلخخخخخى الخخخخخى مائخخخخخة مليخخخخخون دينخخخخخار كخخخخخويتي.

 المخخخخخال، رأ  انعفخخخخخا  تخخخخخاريد مخخخخخن عمخخخخخل أيخخخخخام ةمسخخخخخة ةخخخخخالل الهيئخخخخخة يعطخخخخخر أن - األدنخخخخخى الحخخخخخد عخخخخخن

 يكخخخخخخونو .الوحخخخخخدات حملخخخخخة مصخخخخخلحة يحقخخخخخخق بمخخخخخا - حالخخخخخة كخخخخخل فخخخخخي - مناسخخخخخخبا   تخخخخخراه مخخخخخا اتعخخخخخاو وللهيئخخخخخة
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 علخخخخخخى القائمخخخخخخة الجهخخخخخخة أو الوحخخخخخخدات حملخخخخخخة عخخخخخخن مسخخخخخختقلة ماليخخخخخخة وومخخخخخخة اعتباريخخخخخخة شعصخخخخخخية للصخخخخخخندوق

 .إدارته

 

 المادة الثامنة

 والقيمة االسمية وحدات االستثمار عدد

 

يقسخخخخخخخم رأ  مخخخخخخخال ووحخخخخخخخدات االسخخخخخخختثمار للصخخخخخخخندوق اسخخخخخخخمية قيمخخخخخخخة كخخخخخخخل منهخخخخخخخا دينخخخخخخخار كخخخخخخخويتي واحخخخخخخخد 

وحخخخخخدة إلخخخخخخى  5,000,000مخخخخخخن  ويتخخخخخراو  حخخخخخخدود رأ  المخخخخخالالقيمخخخخخخة متسخخخخخاوية  الصخخخخخندوق إلخخخخخى وحخخخخخخدات

مشخخخخخخاركتهم فخخخخخخي الصخخخخخخندوق علخخخخخخى قيمخخخخخخة حملخخخخخخة الوحخخخخخخدات وحخخخخخخدة، وتقتصخخخخخخر مسخخخخخخةولية  100,000,000

 فيها.أو االشترا  عند االكتتاب نقدا  ويتم تسديد قيمة الوحدات  في رأ  المال

 

 المـادة التاسعة

 حد األدنى والحد األعلى لالشتراكال

ال يجخخخخوز االشخخخخترا  فخخخخي الصخخخخندوق بأقخخخخخل مخخخخن ألخخخخ  وحخخخخدة اسخخخختثمار كمخخخخخا انخخخخه ال يجخخخخوز أن يتعخخخخدس عخخخخخدد 

 % من الوحدات المصدرة.75الوحدات المشتر  بها عن 

 

 

 العاشرةالمادة 

 االشتراك في الصندوق

 

 ال يجوز االشترا  في الصندوق بحصت عينية أيا كان نوعها. .1

ن وموا نخخخخخخخخو دول مجلخخخخخخخخع االشخخخخخخخخترا  فخخخخخخخخي الصخخخخخخخخندوق علخخخخخخخخى الموا نخخخخخخخخون الكويتيخخخخخخخخويكخخخخخخخخون  .2

التعخخخخخخخاون العليجخخخخخخخي واألجانخخخخخخخب والشخخخخخخخركات والمةسسخخخخخخخات األجنبيخخخخخخخة المقيمخخخخخخخة داةخخخخخخخل او ةخخخخخخخارج 

 دولة الكويت. 

يقخخخخخخخوم مخخخخخخخدير الصخخخخخخخندوق بتوجيخخخخخخخه الخخخخخخخدعوة لالشخخخخخخخترا  فخخخخخخخي الصخخخخخخخندوق عخخخخخخخن  ريخخخخخخخق الجريخخخخخخخدة  .3

الرسخخخخخمية وفخخخخخي صخخخخخحيفتين يخخخخخوميتين وولخخخخخك بعخخخخخد موافقخخخخخة جهخخخخخة اإلشخخخخخراف علخخخخخى البيانخخخخخات التخخخخخي 

 .نشرة االكتتاب تتضمنها

اكتتخخخخخاب ويحخخخخخق للمخخخخخدير يعمخخخخخل كوكيخخخخخل  (البيخخخخخعاالكتتخخخخخاب )يخخخخختم االشخخخخخترا  عخخخخخن  ريخخخخخق وكخخخخخالء  .4

 (البيخخخخخعاالكتتخخخخخاب )ولخخخخخه نفخخخخخع الحقخخخخخوق وعليخخخخخه نفخخخخخع االلتزامخخخخخات المترتبخخخخخة علخخخخخى وكخخخخخالء  (بيخخخخخع)

نمخخخخخووج االشخخخخخترا  المعخخخخخد لخخخخخذلك  (البيخخخخخعاالكتتخخخخخاب )  يسخخخخخلم المشخخخخختر  إلخخخخخى وكيخخخخخل يخخخخخاآلةخخخخخرين بح

 مرفقا به المستندات المطلوبة وقيمة الوحدات باإلضافة إلى عمولة البيع.

إيصخخخخخخخاال موقعخخخخخخخا يتضخخخخخخخمن اسخخخخخخخم المشخخخخخخختر   (البيخخخخخخخعاالكتتخخخخخخخاب )يسخخخخخخختلم المشخخخخخخختر  مخخخخخخخن وكيخخخخخخخل  .5

 وجنسيته وعنوانه وتاريد االشترا  وعدد الوحدات المشتر  بها وقيمتها.

وال المخخخخخدة المحخخخخخددة بالخخخخخدعوة وال يجخخخخخوز قفخخخخخل بخخخخخاب االشخخخخخترا  يظخخخخخل بخخخخخاب االشخخخخخترا  مفتوحخخخخخا  خخخخخ .6

وا قاربخخخخخخت فتخخخخخخرة االكتتخخخخخخاب علخخخخخخى االنتهخخخخخخاء دون ان يخخخخخختم تغطيخخخخخخة اإال بعخخخخخخد انتهخخخخخخاء هخخخخخخذه المخخخخخخدة و

جميخخخخخخع الوحخخخخخخدات يجخخخخخخوز لمخخخخخخدير الصخخخخخخندوق أن يطلخخخخخخب مخخخخخخدها لفتخخخخخخرة مماثلخخخخخخة مخخخخخخا لخخخخخخم يقخخخخخخم هخخخخخخو 

مخخخخخخن إجمخخخخخخالي الوحخخخخخخدات  %50بتغطيخخخخخخة قيمخخخخخخة الوحخخخخخخدات علخخخخخخى ان ال تزيخخخخخخد نسخخخخخخبة ملكيتخخخخخخه عخخخخخخن 
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المصخخخخخخدرة ، ويجخخخخخخوز لمخخخخخخدير الصخخخخخخندوق ان يخخخخخخنقت رأ  المخخخخخخال إلخخخخخخى الحخخخخخخد الخخخخخخذي يخخخخخختم تغطيتخخخخخخه 

% مخخخخخخخن إجمخخخخخخخالي قيمخخخخخخخة الوحخخخخخخخدات المطروحخخخخخخخة لالكتتخخخخخخخاب او ةمخخخخخخخع 50بحيخخخخخخخ  ال يقخخخخخخخل عخخخخخخخن 

ماليخخخخين دينخخخخار كخخخخويتي أيهمخخخخا أكثخخخخر وولخخخخك بعخخخخد موافقخخخخة جهخخخخة اإلشخخخخراف ، كمخخخخا يجخخخخوز لخخخخه العخخخخدول 

فخخخخي هخخخخذه الحالخخخخة يخخخخرد للمشخخخختركين المبخخخخالد التخخخخي دفعوهخخخخا ومخخخخا حققخخخخه مخخخخن عخخخخن إنشخخخخاء الصخخخخندوق و

 عوائد وولك من ةالل فترة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريد قراره المذكور.

دينخخخخخار  250,000يجخخخخخب أال تقخخخخخل مشخخخخخاركة مخخخخخدير الصخخخخخندوق فخخخخخي وحخخخخخدات الصخخخخخندوق عخخخخخن مبلخخخخخد  .7

دة إدارتخخخخخخخخه كخخخخخخخويتي، وال يجخخخخخخخخوز أن يتصخخخخخخخخرف فخخخخخخخي تلخخخخخخخخك الوحخخخخخخخخدات أو يسخخخخخخختردها  خخخخخخخخوال مخخخخخخخخ

 للصندوق.  

ان يشخخخخخخختر  وأمخخخخخخخين الحفخخخخخخخظ ومراقخخخخخخخب االسخخخخخخختثمار  العخخخخخخخارجي الحسخخخخخخخاباتال يجخخخخخخخوز لمراقخخخخخخخب  .8

 لحسابه العاص بوحدات الصندوق.

 لصندوق مكتوبا  باللغة العربية وأن يتم توفيره دون مقابل عند  لبه.ليجب أن يكون النظام األساسي  .9

عخخخخخدم قبخخخخخول المشخخخخخاركات النقديخخخخخة فخخخخخي ووكيخخخخخل االكتتخخخخخاب )البيخخخخخع( يجخخخخخب علخخخخخى مخخخخخدير الصخخخخخندوق  .10

 .الصندوق

إمكانية تنفيذ  لبات االشترا  واالسترداد عن  ريق الموقع االلكتروني لشركة وفرة لالستثمار الدولي                .11

www.wafra-kuwait.com الحاجة لحضور المستثمر شعصيا  لمقر مدير دون  ""مدير الصندوق

 الصندوق، ومن دون االةالل بحقوق المستثمر بما في ولك ا العه على النظام األساسي للصندوق.

 

 

 عشر الحاديةالمادة 

 التخصيص

 

يقخخخخخخوم مخخخخخخدير الصخخخخخخندوق بفخخخخخخرز  لبخخخخخخات االشخخخخخخترا  وإجخخخخخخراء عمليخخخخخخة التعصخخخخخخيت ةخخخخخخالل ةمسخخخخخخة  .1

 على األكثر من تاريد انتهاء فترة االكتتاب.أيام عمل 

تخخخخخرد إلخخخخخى المشخخخخختر  المبخخخخخالد الزائخخخخخدة عخخخخخن قيمخخخخخة مخخخخخا يخخخخختم تعصيصخخخخخه لخخخخخه مخخخخخن وحخخخخخدات ةخخخخخالل  .2

ئخخخخخد ةخخخخخالل ثالثخخخخخين يومخخخخخا مخخخخخن تخخخخخاريد انتهخخخخخاء إجخخخخخراءات التعصخخخخخيت ومخخخخخا يسخخخخختحق عنهخخخخخا مخخخخخن فوا

 هذه الفترة. 

 عشر الثانية المادة

 حملة الوحداتسجل 

 

 لخخخخخدس السخخخخخجل هخخخخخذا حفخخخخخظ ويجخخخخخوز مقاصخخخخخة، وكالخخخخخة لخخخخخدس الصخخخخخندوق وحخخخخخدات حملخخخخخة سخخخخخجل يحفخخخخخظ .1

 الرابخخخخع الكتخخخخاب فخخخخي الخخخخواردة لألحكخخخخام وفقخخخخا   وولخخخخك مخخخخدرج، غيخخخخر الصخخخخندوق كخخخخان إوا حفخخخخظ أمخخخخين

 أتعخخخخخخخاب وتخخخخخخخدفع ،التنفيذيخخخخخخخة الالئحخخخخخخخة مخخخخخخخن( المقاصخخخخخخخة ووكخخخخخخخاالت الماليخخخخخخخة األوراق بورصخخخخخخخات)

 . الصندوق أموال من بالسجل تحتفظ التي الجهة

 المتبقيخخخخخخة الوحخخخخخخدات رصخخخخخخيد يوضخخخخخخ  ببيخخخخخخان االحتفخخخخخخاظ الحفخخخخخخظ أمخخخخخخين أو المقاصخخخخخخة وكالخخخخخخة علخخخخخخى .2

 مراقخخخخخخخب وتزويخخخخخخخد إلغاؤهخخخخخخخا، أو اسخخخخخخختحداثها أو اسخخخخخخختردادها أو إصخخخخخخخدارها تخخخخخخخم التخخخخخخخي والوحخخخخخخخدات

 . البيان من بنسعة االستثمار

 

 

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

 عشر الثالثة المادة

 سياسة توزيع األرباح

 

يقخخخخخخرر مخخخخخخدير الصخخخخخخندوق بعخخخخخخد انتهخخخخخخاء الفتخخخخخخرة الماليخخخخخخة )بشخخخخخخكل ربخخخخخخع سخخخخخخنوي/ نصخخخخخخ  سخخخخخخنوي/ سخخخخخخنوي( 

ووفخخخخخق مخخخخخا يخخخخخراه مناسخخخخخبا لصخخخخخال  الصخخخخخندوق والمشخخخخختركين فيخخخخخه الجخخخخخزء الخخخخخذي يجخخخخخري توزيعخخخخخه )سخخخخخواء 

وقيمتخخخخخخه مخخخخخخن ةخخخخخخالل الموقخخخخخخع حقخخخخخق الصخخخخخخندوق أربخخخخخخا  أو لخخخخخخم يحقخخخخخخق(، ويعلخخخخخخن عخخخخخخن التوزيخخخخخخع وموعخخخخخخده 

االلكترونخخخخخي للشخخخخخركة، ويجخخخخخوز للمخخخخخدير التوزيخخخخخع بشخخخخخكل نقخخخخخدي أو عخخخخخن  ريخخخخخق توزيخخخخخع وحخخخخخدات مجانيخخخخخة 

فخخخخخي الصخخخخخندوق )بواقخخخخخع القيمخخخخخة االسخخخخخمية للوحخخخخخدات( او بخخخخخالطريقتين معخخخخخا، مخخخخخع اةطخخخخخار جهخخخخخة اإلشخخخخخراف 

 .بذلك

 

 عشر الرابعةالمادة 

 ولـة لألصـالصافي السوقية ةـالقيم

 

الدوليخخخخخخخة للمعخخخخخخخايير المحاسخخخخخخخبية ( وفقخخخخخخخا  NAVيخخخخخخختم احتسخخخخخخخاب القيمخخخخخخخة السخخخخخخخوقية الصخخخخخخخافية لألصخخخخخخخول ) 

وبمخخخخخا ال يتجخخخخخاوز مخخخخخدة يخخخخخوم بعخخخخخد الموعخخخخخد  تعامخخخخخل يخخخخخوم كخخخخخل فخخخخخي  شخخخخخهري بشخخخخخكلالمعتمخخخخخدة مخخخخخن الهيئخخخخخة 

مراقخخخخخخخب تقخخخخخخخويم واالسخخخخخخخترداد عخخخخخخخن  ريخخخخخخخق االشخخخخخخخترا  لتقخخخخخخخديم الطلبخخخخخخخات العاصخخخخخخخة بعمليخخخخخخخات النهخخخخخخخائي 

االسخخخخخختثمار او اس جهخخخخخخة اةخخخخخخرس يعتخخخخخخاره وتوافخخخخخخق عليهخخخخخخا جهخخخخخخة اإلشخخخخخخراف لوحخخخخخخدات االسخخخخخختثمار علمخخخخخخا 

بخخخخخان  ريقخخخخخة احتسخخخخخاب صخخخخخافي القيمخخخخخة السخخخخخوقية )العادلخخخخخة( لألصخخخخخول سخخخخخوف تكخخخخخون علخخخخخى النحخخخخخو التخخخخخالي 

:-  

 ×××××××××القيمة السوقية )العادلة( لألصول     

 ناقت / العصوم )المطلوبات( 

مخخخخخخن وأمخخخخخخين الحفخخخخخخظ ألتعخخخخخخاب المسخخخخخختحقة لمخخخخخخدير الصخخخخخخندوق ومراقخخخخخخب االسخخخخخختثمار وولخخخخخخك بعخخخخخخد ةصخخخخخخم ا

 ×××××××××            إجمالي العصوم )المطلوبات(   

 الموقع االلكتروني للشركة.من صافي القيمة السوقية لألصول ويتم اإلعالن عن هذه القيمة 

 

 لطلخخخخخخب التخخخخخخالي التقخخخخخخويم بسخخخخخخعر االسخخخخخخترداد أو االشخخخخخخترا   لبخخخخخخات تنفيخخخخخخذ الصخخخخخخندوق مخخخخخخدير علخخخخخخى يجخخخخخخب

 أةخخخخخخرس عمخخخخخخوالت أيخخخخخخة االسخخخخخخترداد أو االشخخخخخخترا  أسخخخخخخعار تشخخخخخخمل أن ويجخخخخخخوز. االسخخخخخخترداد أو االشخخخخخخترا 

  .للصندوق األساسي النظام في عليها منصوصا   يكون أن بشر 

 عخخخخدم حالخخخخة فخخخخي التعامخخخخل يخخخخوم مخخخخن عمخخخخل يخخخخومي تتجخخخخاوز ال لمخخخخدة الصخخخخندوق أصخخخخول تقخخخخويم تخخخخأةير يجخخخخوز

 أسخخخخخخباب للهيئخخخخخخة الصخخخخخخندوق مخخخخخخدير يقخخخخخخدم أن علخخخخخخى الصخخخخخخندوق أصخخخخخخول مخخخخخخن كبيخخخخخخر جخخخخخخزء تقخخخخخخويم إمكانيخخخخخخة

  .التأةير هذا ومبررات

اسخخخخخخترداد الوحخخخخخخدات عنخخخخخخد إجخخخخخخراء أول حسخخخخخخاب لصخخخخخخافي قيمخخخخخخة  واشخخخخخخترا  أتخخخخخخنعكع عمليخخخخخخة يجخخخخخخب أن 

 . االسترداد واالشترا  أصندوق بعد عملية الأصول 

 سخخخخخعر حسخخخخخاب فخخخخخي العطخخخخخأ أو صخخخخخحي  غيخخخخخر بشخخخخخكل الصخخخخخندوق أصخخخخخول مخخخخخن أصخخخخخل تقخخخخخويم حخخخخخال فخخخخخي

 .العطأ هذا من المضرور يعّو  أن بعطئه ولك في تسبب من على يجب الوحدة،

 البيانخخخخخخخات أو المراجعخخخخخخخة المرحليخخخخخخخة الماليخخخخخخخة البيانخخخخخخخات مخخخخخخخع يرفخخخخخخخق أن الصخخخخخخخندوق مخخخخخخخدير علخخخخخخخى ويجخخخخخخخب

 .الفترة تلك ةالل تمت التي والتسعير التقويم أةطاء كل يبين تقريرا   المدققة السنوية المالية
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 صندوق وفرة

 

 

 

 

 

 

 عشر الخامسة المادة

 ونقل ملكيته ردادــستاإلاالشتراك و

 

يحخخخخخق لحملخخخخخة الوحخخخخخدات اسخخخخخترداد وحخخخخخداتهم كمخخخخخا يحخخخخخق آلةخخخخخرين االشخخخخخترا  فخخخخخي الصخخخخخندوق مخخخخخن ةخخخخخالل 

الوحخخخخخدات بغخخخخخر  االسخخخخخترداد واالشخخخخخترا  وفقخخخخخا تقخخخخخويم تقخخخخخديمهم  لبخخخخخا بخخخخخذلك إلخخخخخى مخخخخخدير الصخخخخخندوق ويخخخخختم 

 -للتقييم المعلن في حينه كما يلي :
  

عخخخخد سخخخختة شخخخخهور مخخخخن تخخخخاريد تبخخخخدأ عمليخخخخة االسخخخخترداد فخخخخي التخخخخاريد الخخخخذي يحخخخخدده مخخخخدير االسخخخختثمار ب .1

 إنشاء الصندوق.

يجخخخخخخوز للمشخخخخخختر  اسخخخخخخترداد كخخخخخخل أو بعخخخخخخع وحخخخخخخدات االسخخخخخختثمار المملوكخخخخخخة لخخخخخخه فخخخخخخي الصخخخخخخندوق  .2

 وفقا للسعر المقيم من قبل مراقب االستثمار في نهاية كل شهر.

يخخخخخختم تنفيخخخخخخذ عمليخخخخخخة االسخخخخخخترداد واالشخخخخخخترا  علخخخخخخى القيمخخخخخخة الصخخخخخخافية للصخخخخخخندوق فخخخخخخي نهايخخخخخخة كخخخخخخل  .3

 شهر.

بحخخخخخد أقصخخخخخى السخخخخخاعة الثانيخخخخخة  ةخخخخخالل الشخخخخخهريجخخخخخب تقخخخخخديم  لخخخخخب االسخخخخخترداد أو االشخخخخخترا  للمخخخخخدير  .4

سخخخخقط الطلخخخخب لتلخخخخك الفتخخخخرة وعليخخخخه تجديخخخخد  وإالعمخخخخل قبخخخخل يخخخخوم التقخخخخويم ولغايخخخخة يخخخخوم عشخخخخر ظهخخخخرا 

   لبه للفترة التالية.

 حتخخخخخى أو التخخخخخالي التعامخخخخخل يخخخخخوم حتخخخخخى اسخخخخخترداد  لخخخخخب أي تلبيخخخخخة تأجيخخخخخل الصخخخخخندوق لمخخخخخدير يجخخخخخوز .5

 أي فخخخخخي وولخخخخخك للصخخخخخندوق، األساسخخخخخي النظخخخخخام عليخخخخخه يخخخخخنت لمخخخخخا وفقخخخخخا   التخخخخخالي االسخخخخخترداد موعخخخخخد

 :اآلتيتين الحالتين من

 تلبيتهخخخخخخا والمطلخخخخخخوب الوحخخخخخخدات لحملخخخخخخة االسخخخخخخترداد  لبخخخخخخات جميخخخخخخع نسخخخخخخبة إجمخخخخخخالي بلخخخخخخد إوا -أ

 أصخخخخخخول قيمخخخخخخة صخخخخخخافي مخخخخخخن أكثخخخخخخر أو%  10 االسخخخخخخترداد موعخخخخخخد أو تعامخخخخخخل يخخخخخخوم أي فخخخخخخي

 االسخخخخخترداد  لبخخخخخات بتلبيخخخخخة الحالخخخخخة هخخخخخذه فخخخخخي المخخخخخدير يلتخخخخخزم أن بشخخخخخر  وولخخخخخك الصخخخخخندوق،

 جميخخخخخع تةةخخخخخذ أن وعلخخخخخى الصخخخخخندوق، أصخخخخخول قيمخخخخخة صخخخخخافي مخخخخخن%  10 عخخخخخن تقخخخخخل التخخخخخي

 مخخخخخن النسخخخخخبة تأجيخخخخخل ويخخخخختم والتناسخخخخخب، النسخخخخخبة أسخخخخخا  علخخخخخى باالعتبخخخخخار االسخخخخخترداد  لبخخخخخات

 أصخخخخخخخخول قيمخخخخخخخخة صخخخخخخخخافي مخخخخخخخخن%  10 نسخخخخخخخخبة عخخخخخخخخن زادت التخخخخخخخخي االسخخخخخخخخترداد  لبخخخخخخخخات

 .القادم االسترداد موعد أو التالي التعامل يوم حتى الصندوق

 فيهخخخخخخا يخخخخخختم التخخخخخخي المنظمخخخخخخة الماليخخخخخخة األسخخخخخخواق أو البورصخخخخخخة فخخخخخخي التخخخخخخداول وقخخخخخخ  تخخخخخخم إوا -ب

 أو الصخخخخخخخخندوق، يملكهخخخخخخخخا التخخخخخخخخي األةخخخخخخخخرس األصخخخخخخخخول أو الماليخخخخخخخخة األوراق فخخخخخخخخي التعامخخخخخخخخل

 . أصوله في مةثرة قيمة تمثل مالية أوراق تداول وق 

 

زادت  لبخخخخخخات االشخخخخخخترا  عخخخخخخن الحخخخخخخد األعلخخخخخخى لخخخخخخرأ  المخخخخخخال المصخخخخخخر  بخخخخخخه يخخخخخختم تعصخخخخخخيت إوا  .6

 الوحدات للمشتركين الجدد بطريقة النسبة والتناسب.
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 صندوق وفرة

المعلخخخخخخخن بتاريعخخخخخخخه كمخخخخخخخا يحخخخخخخخدده مراقخخخخخخخب االسخخخخخخختثمار التقخخخخخخخويم يكخخخخخخخون االسخخخخخخخترداد وفقخخخخخخخا لسخخخخخخخعر  .7

قيمخخخخخخة % مخخخخخخن ال1لخخخخخخد معصخخخخخخوما منخخخخخخه نفقخخخخخخات االسخخخخخخترداد التخخخخخخي تب هخخخخخخذا النظخخخخخخام بموجخخخخخخب أحكخخخخخخام

المعلخخخخخن بتاريعخخخخخه مضخخخخخافا اليخخخخخه عمولخخخخخة التقخخخخخويم ويكخخخخخون االشخخخخخترا  وفقخخخخخا لسخخخخخعر الصخخخخخافية للوحخخخخخدة 

 السادسة عشر. المادةفي البيع الموضحة 

 عمخخخخخل أيخخخخخام أربعخخخخخة ةخخخخخالل االسخخخخخترداد قيمخخخخخة الوحخخخخخدات لحامخخخخخل يخخخخخدفع أن الصخخخخخندوق مخخخخخدير علخخخخخى .8

 . الوحدة سعر تحديد فيه تم الذي التقويم ليوم التالية

تعليخخخخخق التخخخخخداول فخخخخخي السخخخخخوق الرئيسخخخخخية التخخخخخي يخخخخختم فيهخخخخخا التعامخخخخخل فخخخخخي األوراق الماليخخخخخة او إوا تخخخخخم  .9

األصخخخخخخول األةخخخخخخرس التخخخخخخي يملكهخخخخخخا صخخخخخخندوق االسخخخخخختثمار، أو تعليخخخخخخق تخخخخخخداول أوراق ماليخخخخخخة تمثخخخخخخل 

قيمخخخخخة مخخخخخةثره فخخخخخي أصخخخخخوله فانخخخخخه مخخخخخن يحخخخخخق لمخخخخخدير الصخخخخخندوق تأجيخخخخخل تلبيخخخخخة اس  لخخخخخب اسخخخخخترداد 

 حتى يوم التعامل التالي.

 رسوم لالسترداد المبكر. ال يوجد  .10

 للصخخخخخخندوق الحفخخخخخخظ أمخخخخخخين أو االسخخخخخختثمار مراقخخخخخخب أو مخخخخخخدير التخخخخخخزام عخخخخخخدم لهخخخخخخا تبخخخخخخين إوا للهيئخخخخخخة، .11

 عخخخخخن مةقتخخخخخة لفتخخخخخرة بخخخخخالتوق  النظخخخخخام لمخخخخخدير تعليماتهخخخخخا تصخخخخخدر أن الالئحخخخخخة، أو القخخخخخانون بأحكخخخخخام

 المحخخخخخخدد التخخخخخخاريد فخخخخخخي الصخخخخخخندوق وحخخخخخخدات فخخخخخخي – كالهمخخخخخخا أو – االشخخخخخخترا  أو االسخخخخخخترداد عمليخخخخخخة

 .التعليمات بتلك

الحفخخخخخخظ ومراقخخخخخخب  ألمخخخخخخينفخخخخخخي حالخخخخخخة الوفخخخخخخاة يخخخخخختم نقخخخخخخل الملكيخخخخخخة بنخخخخخخاء علخخخخخخى حصخخخخخخر إر  يقخخخخخخدم  .12

 .االستثمار

 عشر السادسة المادة

 اتـر والمصروفـاب المديـأتع

 

أتعابخخخخخخا تحسخخخخخخب  الصخخخخخخندوق يتقاضخخخخخخى مخخخخخخدير الصخخخخخخندوق نظيخخخخخخر قيامخخخخخخه بخخخخخخإدارة واسخخخخخختثمار أمخخخخخخوال .1

وتسخخخخختقطع كخخخخخل ثالثخخخخخة أشخخخخخهر علخخخخخى  شخخخخخهريكجخخخخخزء مخخخخخن مصخخخخخروفات الصخخخخخندوق تحتسخخخخخب بشخخخخخكل 

% مخخخخخخن 5عخخخخخخن أن ال تزيخخخخخخد األتعخخخخخخاب التخخخخخخي يتقاضخخخخخخاها مخخخخخخدير الصخخخخخخندوق فخخخخخخي كافخخخخخخة األحخخخخخخوال 

 صول الصندوق السنوية وفقا لما يلي:القيمة السوقية الصافية أل

 لد المستثمر.% من المب1.5يستحق مدير الصندوق عمولة بيع قدرها  -

 الصندوق.% من القيمة السوقية الصافية ألصول 1.5أتعاب إدارة بواقع  -

يخخخخخخخختم احتسخخخخخخخخاب المصخخخخخخخخاري  المباشخخخخخخخخرة والتخخخخخخخخي تشخخخخخخخخمل أتعخخخخخخخخاب مخخخخخخخخدير الصخخخخخخخخندوق ومراقخخخخخخخخب  .2

والمصخخخخخخخخاري  الغيخخخخخخخخر مباشخخخخخخخخرة والتخخخخخخخخي تشخخخخخخخخمل أتعخخخخخخخخاب مخخخخخخخخدققي وأمخخخخخخخخين الحفخخخخخخخخظ االسخخخخخخخختثمار 

 الحسابات والمستشار القانوني.

حخخخخخخد أقصخخخخخخى التخخخخخخي يتكبخخخخخخدها مخخخخخخدير الصخخخخخخندوق ب الصخخخخخخندوق كافخخخخخخة مصخخخخخخروفات التأسخخخخخخيعيتحمخخخخخخل  .3

دينخخخخخخخار كخخخخخخخويتي( ويخخخخخخختم اسخخخخخخختهال  مصخخخخخخخاري  التأسخخخخخخخيع  ألخخخخخخخ د.  )ةمسخخخخخخخون  50,000قخخخخخخخدره 

 ةالل السنة الميالدية األولى من تاريد تأسيع الصندوق.

كل الحقائق عند إجراء أي إتصال أو إفصا  لترويج وحدات صندوق االستثمار يجب مراعاة كش   .4

والمعلومات وات العالقة دون مبالغة، وفي جميع األحوال تعضع اإلعالنات الترويجية أو التسويقية للضوابط 

 الترويج أو االستثمار مستشار أتعاب مقابل الصندوق أصول من مبلد أي دفع يجوز وال الهيئة.التي تقررها 

 األساسي النظام وتوزيع نسد مصاري  الحصر، ال المثال سبيل على ولك ويشمل بيعها، أو للوحدات

  .التأسيع مصاري  الصندوق ويتحمل المصاري ، هذه الصندوق مدير يتحمل أن على للصندوق،
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 السابعة عشر المادة

 أتعاب مراقب االستثمار

 

% 0.05يتقاضخخخخخى مراقخخخخخب االسخخخخختثمار نظيخخخخخر قيامخخخخخه بواجباتخخخخخه المقخخخخخررة فخخخخخي هخخخخخذا النظخخخخخام أتعخخخخخاب بواقخخخخخع 

وتسخخخخختقطع بنهايخخخخخة كخخخخخل ثالثخخخخخة شخخخخخهور وتعتبخخخخخر  شخخخخخهريا  مخخخخخن القيمخخخخخة الصخخخخخافية ألصخخخخخول الصخخخخخندوق تحتسخخخخخب 

  هذه األتعاب جزءا من نفقات الصندوق.

 الثامنة عشر الحادية

 أتعاب أمين الحفظ

 

مخخخخخن  % 0.075يتقاضخخخخخى أمخخخخخين الحفخخخخخظ نظيخخخخخر قيامخخخخخه بواجباتخخخخخه المقخخخخخررة فخخخخخي هخخخخخذا النظخخخخخام أتعخخخخخاب بواقخخخخخع 

وتسخخخخخختقطع بنهايخخخخخخة كخخخخخخل ثالثخخخخخخة شخخخخخخهور وتعتبخخخخخخر  شخخخخخخهريا  القيمخخخخخخة الصخخخخخخافية ألصخخخخخخول الصخخخخخخندوق تحتسخخخخخخب 

 هذه األتعاب جزءا من نفقات الصندوق.

 المادة التاسعة عشر 

 حقة على حملة الوحدات الرسوم والمصاريف واألتعاب، سواء كانت مست

 

 

أو من أصول الصندوق أو التي 

الرسوم تدفع من مدير الصندوق

 والمصاريف واالتعاب

 قيمة الرسوم والمصاريف واألتعاب مستحقة على

% من القيمة السوقية 1.5إدارة: أتعاب  الصندوق أتعاب مدير الصندوق

 .الصافية ألصول الصندوق

 .% من المبلد المستثمر1.5 عمولة بيع تبلد  الوحداتحملة  رسوم االشترا 

 من القيمة الصافية للوحدة  %1 حملة الوحدات رسوم االسترداد

%  من القيمة الصافية ألصول 0.075 الصندوق  أتعاب أمين الحفظ

 .شهريا  تحتسب  الصندوق

% من القيمة الصافية ألصول 0.05 الصندوق أتعاب مراقب االستثمار

 .شهريا   تحتسب الصندوق

 سنويا . دينار كويتي 1,600 الصندوق  الحسابات العارجي  أتعاب مراقب

 د.  سنويا . 500  الصندوق رسوم جهة حفظ السجل 
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 العشرونالمادة 

 حقوق حملة الوحدات

 

تعخخخخخخول حصخخخخخخت أو وحخخخخخخدات االسخخخخخختثمار للمشخخخخخختركين حقوقخخخخخخا متسخخخخخخاوية تجخخخخخخاه الصخخخخخخندوق ويكخخخخخخون  •

لحاملهخخخخا الحخخخخق فخخخخي اقتسخخخخام األربخخخخا  القابلخخخخة للتوزيخخخخع وااللتخخخخزام بتحمخخخخل العسخخخخارة كخخخخل فخخخخي حخخخخدود 

مخخخخخا يملكخخخخخه مخخخخخن وحخخخخخدات ويكخخخخخون لكخخخخخل مخخخخخنهم الحخخخخخق فخخخخخي الحصخخخخخول علخخخخخى نسخخخخخبة مخخخخخن صخخخخخافي 

 موجودات الصندوق عند تصفيته بقدر ما يملكه من حصت أو وحدات.

 .الصندوق إدارة في االشترا  الوحدات لحملة يحق ال الصندوق مدير عدا فيما •

 الشخخخخخخرو  الصخخخخخخندوق فخخخخخخي نفسخخخخخخها الفئخخخخخخة مخخخخخخن الوحخخخخخخدات حملخخخخخخة جميخخخخخخع علخخخخخخى تُطبخخخخخخق أن يجخخخخخخب •

 .واتها واألحكام

 

 والعشرون الحاديةالمادة 

 معلومات الأساليب ومواعيد اإلفصاح عن 

 

يقخخخخخخوم مخخخخخخدير الصخخخخخخندوق باإلفصخخخخخخا  لمخخخخخخالكي الحصخخخخخخت أو الوحخخخخخخدات معلومخخخخخخات مخخخخخخن شخخخخخخانها أن  .1

 هذه الوحدات وباإلجراءات التي اتعذها لمواجهة ولك.تةثر على قيمة 

يعخخخخخد مخخخخخدير الصخخخخخندوق تقريخخخخخرا عخخخخخن نشخخخخخا  الصخخخخخندوق كخخخخخل ثخخخخخال  أشخخخخخهر يوضخخخخخ  فيخخخخخه المركخخخخخز  .2

 المالي للصندوق ويسم  للمشاركين باال الع عليه.

 هيئةوال للبورصة منها نسعة يقدم وأن المراجعة المرحلية المالية البيانات إعداد الصندوق مدير على يجب .3

 . الفترة نهاية من عمل يوم عشر ةمسة أقصاها مدة ةالل

 ةالل والهيئة للبورصة منها نسعة يقدم وأن المدققة، السنوية المالية البيانات إعداد الصندوق مدير على يجب .4

 .للصندوق المالية السنة نهاية من يوما   وأربعين ةمسة أقصاها مدة

 أشهر تتضمن المعلومات اآلتية: ةتقارير لحملة الوحدات كل ثالثصندوق تقديم اليجب على مدير  .5

a. .صافي قيمة أصول وحدات الصندوق 

b. .عدد وحدات الصندوق التي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها 

c.  سخخخخخجال  بحركخخخخخة حسخخخخخاب كخخخخخل حامخخخخخل وحخخخخخدات علخخخخخى حخخخخخدة، بمخخخخخا فخخخخخي ولخخخخخك أي توزيعخخخخخات

 تقرير تم تقديمه لحملة الوحدات.بعد يةر مدفوعة 

d. .بيانا  عن أتعاب مدير الصندوق ومقدمي العدمات 

سخخخخخواء كخخخخخان مخخخخخدرجا  أم غيخخخخخر مخخخخخدرج، نشخخخخخر معلومخخخخخات شخخخخخهرية  صخخخخخندوق،اليجخخخخخب علخخخخخي مخخخخخدير  .6

، وولخخخخك ةخخخخالل سخخخخبعة أيخخخخام عمخخخخل مخخخخن نهايخخخخة كخخخخل عخخخخن الصخخخخندوق للجمهخخخخور مخخخخن ةخخخخالل البورصخخخخة

 شهر وفقا  للنمووج الذي تحدده الهيئة.
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 والعشرون الثانية المادة

 عامة إلتزامات

 :يلي بما االلتزام الصندوق ةدمات مقدمي كافة على يجب

 هخخخخخذه تقخخخخخديم فخخخخخي الهيئخخخخخة لخخخخخدس المسخخخخخجلين أو لهخخخخخم المخخخخخرةت األشخخخخخعاص مخخخخخن العدمخخخخخة مقخخخخخدم يكخخخخخون أن -1

 يكفخخخخخخخي الخخخخخخذي بالقخخخخخخخدر والماليخخخخخخة والتقنيخخخخخخة البشخخخخخخخرية واإلمكانيخخخخخخات القخخخخخخدرات لديخخخخخخخه تتخخخخخخوفر وأن العدمخخخخخخة،

 .التزاماته لتنفيذ

 أتعخخخخخاب األةخخخخخت وعلخخخخخى أ رافخخخخخه والتزامخخخخخات حقخخخخخوق بيخخخخخان يتضخخخخخمن العدمخخخخخة مقخخخخخدم مخخخخخع عقخخخخخد إبخخخخخرام -2

 أو إنهخخخخخخاء عنخخخخخخد اتباعهخخخخخخا الواجخخخخخخب واإلجخخخخخخراءات سخخخخخخدادها، ومواعيخخخخخخد احتسخخخخخخابها وأسخخخخخخع العدمخخخخخخة مقخخخخخخدم

 .العدمة مقدم مع العالقة إنهاء على المترتبة واإلجراءات والتدابير العقد، فسد

 بخخخخخاقي مخخخخخع والتعخخخخخاون العدمخخخخخة بمقخخخخخدم المنو خخخخخة بالمهخخخخخام القيخخخخخام فخخخخخي الحخخخخخريت الشخخخخخعت عنايخخخخخة بخخخخخذل -3

 مقخخخخخخدم يرتكبخخخخخخه ةطخخخخخخأ أي نتيجخخخخخخة ضخخخخخخرر لحقخخخخخخه شخخخخخخعت كخخخخخخل وتعخخخخخخويع للصخخخخخخندوق، العخخخخخخدمات مقخخخخخخدمي

 .العدمة

 فيمخخخخخخا الصخخخخخخندوق، وحخخخخخخدات علخخخخخخى غيخخخخخخره عخخخخخخن نيابخخخخخخة أو لصخخخخخخالحه سخخخخخخواء العدمخخخخخخة مقخخخخخخدم يتعامخخخخخخل أال -4

 .الصندوق مدير عدا

 والعشرون المادة الثالثة

 مهام مدير الصندوق 

وهخخخخخو الخخخخخذي يمثخخخخخل الصخخخخخندوق الصخخخخخندوق يكخخخخخون مخخخخخدير الصخخخخخندوق مسخخخخخئول عخخخخخن إدارة واسخخخخختثمار أمخخخخخوال 

 :األةت بما يلي علىالصندوق ويلتزم مدير  أمام القضاءوقانونا في عالقته بالغير 

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

 الصخخخخخندوق مصخخخخخلحة يحقخخخخخق بمخخخخخا القخخخخخرارات مخخخخخن وغيرهخخخخخا االسخخخخختثمارية القخخخخخرارات جميخخخخخع اتعخخخخخاو .2

 .بإنصاف الوحدات حملة معاملة ويضمن الوحدات وحملة

 مخخخخخخن التخخخخخخي العا ئخخخخخخة الممارسخخخخخخات مخخخخخخن الحخخخخخخد أو لمنخخخخخخع مناسخخخخخخبة وإجخخخخخخراءات سياسخخخخخخات تطبيخخخخخخق .3

 .ونزاهته السوق استقرار على تةثر أن المتوقع

 صخخخخخندوق لكخخخخخل وشخخخخخفافة وصخخخخخحيحة عادلخخخخخة تقيخخخخخيم وأنظمخخخخخة تسخخخخخعير نمخخخخخاوج اسخخخخختعدام مخخخخخن التأكخخخخخد .4

 .يديره

 .الصندوق أصول وحفظ لحماية المناسبة التدابير اتعاو .5

 لتسلسخخخخخلها ووفقخخخخخا   دقيخخخخخق بشخخخخخكل الصخخخخخندوق لصخخخخخال  تخخخخختم التخخخخخي والبيخخخخخع الشخخخخخراء عمليخخخخخات تسخخخخخجيل .6

 .وتوقيتها الزمني

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

 .للصندوق المالية التعامالت لقيد محاسبي نظام توفير .8

 مخخخخخع المحاسخخخخخبي بالنظخخخخخام إدةالهخخخخخا تخخخخخم التخخخخخي التعخخخخخامالت لتسخخخخخوية مالئخخخخخم نظخخخخخام وجخخخخخود مخخخخخن التأكخخخخخد .9

 .الحفظ أمين لدس الصندوق باسم المفتوحة المالية واألوراق النقدية الحسابات

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

 أغخخخخخخخخرا  وفخخخخخخخخق ضخخخخخخخخرورية غيخخخخخخخخر اسخخخخخخخختثمارية معخخخخخخخخا ر أليخخخخخخخخة الصخخخخخخخخندوق تعخخخخخخخخريع عخخخخخخخخدم .11

 .االستثمارية وسياسته الصندوق

 التخخخخخي الحخخخخخدود فخخخخخي االسخخخخختثمار مراقخخخخخب إلخخخخخى الصخخخخخندوق عخخخخخن الالزمخخخخخة المعلومخخخخخات جميخخخخخع تخخخخخوفير .12

 .وفاعلية بكفاءة بواجباته القيام من تمكنه
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 الوحخخخخخخخدات حملخخخخخخخة مصخخخخخخخال  لتعخخخخخخخر  تخخخخخخخةدي جوهريخخخخخخخة أحخخخخخخخدا  وقخخخخخخخوع فخخخخخخخور الهيئخخخخخخخة إةطخخخخخخخار .13

 .للعطر

 المرتبطخخخخخة العمليخخخخخات بخخخخخين يفصخخخخخل أن عليخخخخخه يجخخخخخب صخخخخخندوق، مخخخخخن ألكثخخخخخر المخخخخخدير إدارة حخخخخخال فخخخخخي .14

 .الصناديق بهذه

ا  إةخخخخخخخخالالا  أةخخخخخخخخل قخخخخخخخخد أنخخخخخخخخه رأت إوا الصخخخخخخخخندوق مخخخخخخخخدير اسخخخخخخخختبدال للهيئخخخخخخخخة يجخخخخخخخخوز  بإلتزاماتخخخخخخخخه جوهريخخخخخخخخا

 الالئحة التنفيذية. في عليها المنصوص

 والعشرون المادة الرابعة

 وسياسات ومخاطر االستثماراتأساليب 

 

يتخخخخخخولى مخخخخخخدير الصخخخخخخندوق إدارة واسخخخخخختثمار أمخخخخخخوال الصخخخخخخندوق مخخخخخخن ةخخخخخخالل جهخخخخخخاز لخخخخخخه القخخخخخخدرة  .1

 إدارةقخخخخخخدر مخخخخخخن االسخخخخخختقاللية فخخخخخخي  بخخخخخخأكبروالكفخخخخخخاءة للقيخخخخخخام بهخخخخخخذا الخخخخخخدور ويتمتخخخخخخع هخخخخخخذا الجهخخخخخخاز 

 إلدارةاسخخخخخخخخختثمارات الصخخخخخخخخخندوق ويكخخخخخخخخخون لمخخخخخخخخخدير الصخخخخخخخخخندوق كافخخخخخخخخخة الصخخخخخخخخخالحيات الالزمخخخخخخخخخة 

  مخخخخخخخع أحكخخخخخخخام القخخخخخخخانون الواجخخخخخخخب التطبيخخخخخخخق راالصخخخخخخخندوق وتوجيخخخخخخخه اسخخخخخخختثماراته بمخخخخخخخا ال يتعخخخخخخخ

 للصندوق. األساسيوالنظام والالئحة التنفيذية 

االسخخخخختعانة بأحخخخخخد األشخخخخخعاص المخخخخخرةت لهخخخخخم مخخخخخن جهخخخخخة رقابيخخخخخة أجنبيخخخخخة يجخخخخخوز لمخخخخخدير الصخخخخخندوق  .2

، وال يحخخخخخخق .للقيخخخخخام بخخخخخخبعع مهامخخخخخه بشخخخخخخأن أصخخخخخول الصخخخخخخندوق الموجخخخخخودة ةخخخخخخارج دولخخخخخة الكويخخخخخخت

 ارة الصندوق.للمستثمرين بالصندوق التدةل في إد

يتبخخخخخخخع الصخخخخخخخندوق سياسخخخخخخخة اسخخخخخخختثمارية متوازنخخخخخخخة تهخخخخخخخدف إلخخخخخخخى تحقيخخخخخخخق عائخخخخخخخد مناسخخخخخخخب علخخخخخخخى  .3

اسخخخخخخختثمارات الصخخخخخخخندوق  إلدارةجهخخخخخخخده  ، ويلتخخخخخخخزم مخخخخخخخدير الصخخخخخخخندوق ببخخخخخخخذل قصخخخخخخخارساالسخخخخخخختثمار 

 أربخخخخخا عوائخخخخخد ممكنخخخخخة لصخخخخخال  المسخخخخختثمرين بالصخخخخخندوق اال انخخخخخه ال يضخخخخخمن أيخخخخخة  أفضخخخخخلوتحقيخخخخخق 

الصخخخخخخندوق ، وال يكخخخخخخون مخخخخخخدير الصخخخخخخندوق  ألمخخخخخخوال إدارتخخخخخخهمحخخخخخخددة نتيجخخخخخخة  رأسخخخخخخماليةأو عوائخخخخخخد 

أيخخخخخخخة ةسخخخخخخخائر أو  عخخخخخخخنشخخخخخخخكل  بخخخخخخخأيأو اس مخخخخخخخن موظفيخخخخخخخه أو مسخخخخخخختعدميه أو وكالئخخخخخخخه مسخخخخخخخئوال 

رهم بالصخخخخخخخخندوق اال اوا كانخخخخخخخخت تلحخخخخخخخخق بمخخخخخخخخالكي وحخخخخخخخخدات االسخخخخخخختثمار نتيجخخخخخخخخة اسخخخخخخخختثما أضخخخخخخخرار

أو الئحتخخخخخخه التنفيذيخخخخخخة أو  2010لسخخخخخخنة  7ناشخخخخخخئة عخخخخخخن معالفخخخخخخة أحكخخخخخخام المرسخخخخخخوم بالقخخخخخخانون رقخخخخخخم 

الجسخخخخخخيم مخخخخخخن مخخخخخخدير الصخخخخخخندوق أو اس  اإلهمخخخخخخالنظخخخخخخام الصخخخخخخندوق أو نتيجخخخخخخة العطخخخخخخأ المتعمخخخخخخد أو 

 في إدارة أموال الصندوق. أعالهمن تابعيه المذكورين 

تقلبخخخخخخخات فخخخخخخخي وق المعخخخخخخخا ر المرتبطخخخخخخخة عخخخخخخخادة باالسخخخخخخختثمار تترتخخخخخخخب علخخخخخخخى االسخخخخخخختثمار بالصخخخخخخخند .4

 في البورصة. األسعار

 لضخخخخخخرورة ولخخخخخخك كخخخخخخان إوا إال يعادلهخخخخخخا مخخخخخخا أو نقديخخخخخخة بخخخخخخأموال الصخخخخخخندوق مخخخخخخدير يحخخخخخختفظ أال يجخخخخخخب .5

 :التالية األمور أحد تستدعيها

 .الوحدات استرداد  لبات تلبية -أ

 المكملخخخخخخخة واألغخخخخخخخرا  االسخخخخخخختثمارية الصخخخخخخخندوق ألهخخخخخخخداف وفقخخخخخخخا الصخخخخخخخندوق إدارة حسخخخخخخخن  -ب

 .األهداف لتلك

 % من األوراق المالية لمصدر واحد.10عدم تملك نسبة تزيد عن  .6

من صافي % 15 عدم تجاوز استثمارات صندوق االستثمار في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد نسبة  .7

 صندوق.القيمة أصول 
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 قيمة صافي من أقصى كحد% 15 نسبته ما يستثمر أن االستثمار لصندوق يجوز (6بالبند رقم ) اإلخالل دون .8

 معايير وفق أجنبية رقابية جهة قبل من لها مرخص النقدأسواق صناديق أدوات الدين وصناديق  في أصوله

 المستثمر الصناديق تلك من أي يكون أال بشرط. الهيئة تطبقها التي لتلك األقل على مماثلة تنظيمية وشروط

  .الصندوق مدير نفس قبل من إدارته يتم فيها

 سندات أو صكوك أي في أصوله قيمة صافي من أقصى كحد% 15 نسبته ما يستثمر أن لصندوقل يجوز .9

 . في وقت االستثمار بضمانتها أوحكومة دولة الكويت  عن صادرة

% من صافي قيمة 10بأكثر من عند التعاقد عدم االقترا  أو الدةول في عمليات يترتب عليها التزامات  .10

 صندوق.الأصول 

لصندوق الذي يهدف نظامه األساسي إلى االستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت ليجوز  .11

سهم أي شركة مدرجة على أال يتجاوز من صافي قيمة أصوله في أ %15 لألوراق المالية أن يستثمر أكثر من

 ولك نسبة القيمة السوقية للشركة إلى إجمالي القيمة السوقية للسوق ككل.

 أسهم شركات غير مدرجة.% من صافي قيمة أصوله في 10لصندوق استثمار أكثر من لال يجوز  .12

 يتم مقارنة أداء الصندوق من فترة إلى أةرس بمةشر القيا . .13

 

 والعشرون الخامسةالمادة 

 القيود العامة على االستثمار

 

 -من المعامالت التالية: لصندوق بأييمتنع مدير الصندوق القيام لحساب ا

 شراء األوراق المالية عن  ريق الهامش. .1

 .والكفاالتالضمانات  إعطاءمن  القرو  أو  .2

 والعقار.التعامل بالسلع  .3

 ضمان اإلصدارات كضمان رئيسي. .4

 .األشكالشكل من  وبأيمن أموال الصندوق  أيامتياز لصال  الغير على  أيرهن أو من   .5

 ةصم شيكات. .6

 في التصويت بالجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات والبنو  المحلية. األسهميجوز استعمال  ال .7

ها صراحة في النظام شكل من األشكال اال في الحاالت المنصوص علي بأيلصال  الصندوق  االقترا  .8

 األساسي للصندوق.

 التعامل في أسهم الشركة المديرة. .9

 من  االئتمان.  .10

من شركاتها التابعة لها اال في حدود القواعد أي ورقة مالية صادرة عن الشركة المديرة للصندوق  أيشراء   .11

 .في القانون والالئحة التنفيذيةالمقررة 

في حدود  االيكون مدير الصندوق هو مدير االكتتاب أو وكيل البيع لها  التيورقة مالية للجهة  أيشراء  .12

 التنفيذية.في القانون والالئحة القواعد المقررة 
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 في استعدامها أجل من للغير أموال تقديم على تنطوي التي العقود من غيرها أو االستثمار وكاالت وتعتبر .13

 اإليداعات عدا فيما وولك الجماعي، االستثمار أنظمة من به القيام محظور ائتمان بمثابة التجارية، أنشطته

 .الثانوية السوق أو األولية السوق في للبيع مطروحة مالية أداة أو دين أداة عن عبارة كانت إوا أو البنو  لدس

 

 شركاته عن أو عنه صادرة مالية ورقة أي شراء الصندوق لمدير يجوز ال ،بما وكر أعاله اإلةالل عدم مع

 :التالية للضوابط وفقا   إال التابعة

 .الشراء قبل االستثمار مراقب موافقة على الحصول .1

 مدير يديرها التي األةرس الصناديق وجميع الصندوق يستثمرها التي المالية األوراق إجمالي يتجاوز أال .2

 من أي أو الصندوق مديرة الشركة من المصدرة المالية األوراق قيمة إجمالي من% 10 نسبته ما الصندوق

 .التابعة شركاتها

 االكتتاب إدارة أو االكتتاب وكيل بمهمة الصندوق مدير قيام حالة وفي ،السابقة بالمادة اإلةالل عدم مع

 .المهام بهذه قيامه أثناء المصدر لهذا مالية ورقة أي شراء له يجوز ال ما، لمصدر

 فال مالية، لورقة العاص أو العام االكتتاب بتغطية التابعة شركاته من أي أو الصندوق مدير تعهد حالة وفي

 .الصندوق لصال  الورقة هذه شراء يجوز

 

 والعشرون السادسة المادة

 .السنة المالية للصندوق

 

مبر مخخخخخخن كخخخخخخل سخخخخخخنة مخخخخخخن ينخخخخخخاير وتنتهخخخخخخي فخخخخخخي نهايخخخخخخة ديسخخخخخخ األولتبخخخخخخدأ السخخخخخخنة الماليخخخخخخة للصخخخخخخندوق فخخخخخخي 

مخخخخخن تخخخخخاريد إنشخخخخخائه وتنتهخخخخخي فخخخخخي نهايخخخخخة للصخخخخخندوق األولخخخخخى السخخخخخنة الماليخخخخخة  واسخخخخختثناء مخخخخخن ولخخخخخك تبخخخخخدأ

 ديسمبر من السنة الميالدية التالية.

 

 والعشرون المادة السابعة

 التقارير والميزانيات

 

تقريخخخخخر عخخخخخن نشخخخخخا  الصخخخخخندوق كخخخخخل ثالثخخخخخة شخخخخخهور يوضخخخخخ  بخخخخخه الوضخخخخخع  بإعخخخخخداديلتخخخخخزم المخخخخخدير  .1

 المالي للصندوق ويحق لمالكي الوحدات اال الع عليه.

ميزانيخخخخخات سخخخخخنوية مدققخخخخخة للصخخخخخندوق فخخخخخي نهايخخخخخة كخخخخخل سخخخخخنة ماليخخخخخة تعتمخخخخخد  بإصخخخخخداريلتخخخخخزم المخخخخخدير  .2

سخخخخخخنوية ربخخخخخخع ميزانيخخخخخخات سخخخخخخنوية و بإصخخخخخخدارمخخخخخخن قبخخخخخخل مراقخخخخخخب االسخخخخخختثمار كمخخخخخخا يلتخخخخخخزم المخخخخخخدير 

ةخخخخخخالل السخخخخخخنة الماليخخخخخخة تتضخخخخخخمن تقريخخخخخخر نشخخخخخخا  الصخخخخخخندوق ةخخخخخخالل فتخخخخخخرة الميزانيخخخخخخة ويجخخخخخخب أن 

أتعخخخخخخاب  وأيخخخخخخةوالعسخخخخخخائر  ا األربخخخخخخيسخخخخخخجل هخخخخخخذا التقريخخخخخخر البيانخخخخخخات الماليخخخخخخة للصخخخخخخندوق وحسخخخخخخاب 

 يتحملها الصندوق. أةرس

 نسخخخخخخعة يقخخخخخخدم وأن المراجعخخخخخخة المرحليخخخخخخة الماليخخخخخخة البيانخخخخخخات إعخخخخخخداد الصخخخخخخندوق مخخخخخخدير علخخخخخخى يجخخخخخخب .3

   . الفترة نهاية من عمل يوم عشر ةمسة أقصاها مدة ةالل والهيئة للبورصة منها

 منهخخخخخا نسخخخخخعة يقخخخخخدم وأن المدققخخخخخة، السخخخخخنوية الماليخخخخخة البيانخخخخخات إعخخخخخداد الصخخخخخندوق مخخخخخدير علخخخخخى يجخخخخخب .4

 الماليخخخخخخة السخخخخخخنة نهايخخخخخخة مخخخخخخن يومخخخخخخا   وأربعخخخخخخين ةمسخخخخخخة أقصخخخخخخاها مخخخخخخدة ةخخخخخخالل والهيئخخخخخخة للبورصخخخخخخة

 .للصندوق
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علخخخخخخى مخخخخخخدير الصخخخخخخندوق أن يمكخخخخخخن المشخخخخخختركين مخخخخخخن اال خخخخخخالع علخخخخخخى التقخخخخخخارير الربخخخخخخع سخخخخخخنوية  .5

 .والسنوية

 

 

 والعشرون المادة الثامنة

 مراقب حسابات الصندوق

 

 الهيئخخخخخة، لخخخخخدس مسخخخخخجل ةخخخخخارجي حسخخخخخابات ُمراقخخخخخب تعيخخخخخين الصخخخخخندوق مخخخخخدير علخخخخخى يجخخخخخب .1

 المحاسخخخخخخبة لمعخخخخخخايير وفقخخخخخخا   الصخخخخخخندوق حسخخخخخخابات وتخخخخخخدقيق مراجعخخخخخخة بأعمخخخخخخال ليقخخخخخخوم وولخخخخخخك

 . الهيئة من المعتمدة الدولية

مهنخخخخخي أو غخخخخخش يقخخخخخع منخخخخخه  إهمخخخخخالتقصخخخخخير أو  أييكخخخخخون مراقخخخخخب الحسخخخخخابات مسخخخخخئول عخخخخخن  .2

 لعمله. تأديته أثناء

وقخخخخخخت علخخخخخخى السخخخخخخجالت والخخخخخخدفاتر والوثخخخخخخائق  أيلمراقخخخخخخب الحسخخخخخخابات حخخخخخخق ا خخخخخخالع فخخخخخخي  .3

المتعلقخخخخخخخة بخخخخخخخإدارة واسخخخخخخختثمار أمخخخخخخخوال الصخخخخخخخندوق سخخخخخخخواء التخخخخخخخي بحخخخخخخخوزة مخخخخخخخدير  واألوراق

قواعخخخخخخخد التخخخخخخخي تخخخخخخخنظم هخخخخخخخذه لل وفقخخخخخخخاأو أمخخخخخخخين الحفخخخخخخخظ االسخخخخخخختثمار  مراقخخخخخخخبالصخخخخخخخندوق أو 

 المهنة.

ام القخخخخخخانون أو كخخخخخالفخخخخخخات ألحمع بأيخخخخخةيقخخخخخوم مراقخخخخخب الحسخخخخخخابات بإةطخخخخخار جهخخخخخخة اإلشخخخخخراف  .4

أو مخخخخخخن أمخخخخخخين  نظخخخخخام الصخخخخخخندوق تقخخخخخع مخخخخخخن مخخخخخخدير الصخخخخخندوق أو مخخخخخخن مراقخخخخخخب االسخخخخختثمار

 .الحفظ

 للتجديخخخخخخخد قابلخخخخخخخة واحخخخخخخدة ماليخخخخخخخة لسخخخخخخنة للصخخخخخخخندوق العخخخخخخخارجي الحسخخخخخخابات مراقخخخخخخخب يعخخخخخخين .5

 بهخخخخخخذه القيخخخخخخام لخخخخخخه ويجخخخخخخوز متتاليخخخخخخة، ماليخخخخخخة سخخخخخخنوات أربخخخخخخع تتجخخخخخخاوز ال ولمخخخخخخدة سخخخخخخنويا ،

 . متتاليتين سنتين عن تقل ال انقطاع فترة بعد الصندوق لذات األعمال

لصخخخخخخخندوق هخخخخخخخو نفسخخخخخخخه مراقخخخخخخخب لال يجخخخخخخخوز أن يكخخخخخخخون مراقخخخخخخخب الحسخخخخخخخابات العخخخخخخخارجي  .6

 الحسابات لمدير الصندوق.

 

  التاسعة والعشرون المادة

 مراقب االستثمار 

 علخخخخخخى الحصخخخخخخول بعخخخخخخد الصخخخخخخندوق مخخخخخخدير قبخخخخخخل مخخخخخخن والمعخخخخخخين سخخخخخختثماراال مراقخخخخخخبعلخخخخخخى  يجخخخخخخب

 :يلي بما األةت على االلتزام الهيئة، موافقة

 وتعليمخخخخخخخات وقخخخخخخخرارات التنفيذيخخخخخخخة والالئحخخخخخخخة بالقخخخخخخانون الصخخخخخخخندوق مخخخخخخخدير التخخخخخخخزام مخخخخخخخن التأكخخخخخخد. 1

 .الصندوق ُمدير يُصدرها أُةرس وثائق وأية االكتتاب ونشرة األساسي والنظام الهيئة

 لخخخخخخذلك المحخخخخخخددة المواعيخخخخخخد وفخخخخخخي بالطريقخخخخخخة االسخخخخخختثمار وحخخخخخخدات أو حصخخخخخخت بتقخخخخخخويم يقخخخخخخوم أن. 2

 .للصندوق األساسي النظام في

 وفقخخخخخا   الوحخخخخخدات حملخخخخخة مصخخخخخلحة يحقخخخخخق بمخخخخخا بمسخخخخخةولياته الصخخخخخندوق مخخخخخدير قيخخخخخام مخخخخخن التأكخخخخخد. 3

 حخخخخخخخدود فخخخخخخخي تسخخخخخخختثمر أموالخخخخخخخه وأن ،التنفيذيخخخخخخخة الالئحخخخخخخخة وأحكخخخخخخخام للصخخخخخخخندوق األساسخخخخخخخي للنظخخخخخخخام

 .النظام هذا في المحددة والسياسات األساليب

 .مصال  تعار  على تنطوي تعامالت أية إقرار. 4
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 التخخخخخخزام لمراجعخخخخخخة للصخخخخخخندوق اإلداريخخخخخخة الهيئخخخخخخة مخخخخخخع األقخخخخخخل علخخخخخخى سخخخخخخنويا   مخخخخخخرتين االجتمخخخخخخاع. 5

 األساسخخخخخخخخي والنظخخخخخخخخام الهيئخخخخخخخخة وتعليمخخخخخخخخات وقخخخخخخخخراراتالتنفيذيخخخخخخخخة  والالئحخخخخخخخخة بالقخخخخخخخخانون الصخخخخخخخندوق

 .الصندوق مدير يصدرها أةرس وثائق وأية االكتتاب ونشرة

 .الصندوق مدير من تقع معالفات بأية الهيئة إةطار. 6

 

 الثالثون المادة 

 ظـن الحفـأمي

 

 بعخخخخخد الصخخخخخندوق مخخخخخدير قبخخخخخل مخخخخخن يعخخخخخين لخخخخخه مخخخخخرةت حفخخخخخظ أمخخخخخين لخخخخخدس الصخخخخخندوق أصخخخخخول حفخخخخخظ يجخخخخخب

 مسخخخخخجال   أو لخخخخخه مرةصخخخخخا   يكخخخخخون فرعخخخخخي حفخخخخخظ أمخخخخخين تعيخخخخخين لخخخخخه ويجخخخخخوز الهيئخخخخخة، موافقخخخخخة علخخخخخى الحصخخخخخول

 أمخخخخين مخخخخع التعاقخخخخد يخخخخةدي وال. الكويخخخخت دولخخخخة ةخخخخارج األصخخخخول لحفخخخخظ وولخخخخك أجنبيخخخخة، رقابيخخخخة جهخخخخة لخخخخدس

 .مسةولياته من األصيل الحفظ أمين إعفاء إلى فرعي حفظ

 :يلي بما األةت على االلتزام الحفظ أمين على يجب

 يلتخخخخخخزم ،التنفيذيخخخخخخة الالئحخخخخخخة مخخخخخخن( وأصخخخخخخولهم العمخخخخخخالء أمخخخخخخوال) السخخخخخخابع الكتخخخخخخاب أحكخخخخخخام مراعخخخخخخاة مخخخخخخع. 1

 أن علخخخخخى وإدارتهخخخخخا بفتحهخخخخخا يقخخخخخوم منفصخخخخخلة حسخخخخخابات فخخخخخي الصخخخخخندوق بأصخخخخخول باالحتفخخخخخاظ الحفخخخخخظ أمخخخخخين

 .الحريت الشعت عناية ولك في يبذل وأن الغير، حسابات أو حساباته عن مستقلة تكون

 .الصندوق نشا  عن ناشئة أةرس توزيعات وأية النقدية األربا  وإيداع وحفظ استالم. 2

 أي وإرسخخخخخخخخال الصخخخخخخخخندوق أصخخخخخخخخول علخخخخخخخخى مترتبخخخخخخخخة التزامخخخخخخخخات بأيخخخخخخخخة الصخخخخخخخخندوق مخخخخخخخخدير إةطخخخخخخخخار. 3

 .لذلك المقررة المدة وفي يتسلمها إةطارات

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

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

 

 الثالثونالحادي المادة 

 لصندوقاألساسي لنظام التعديل 

 الهيئخخخخخخة موافقخخخخخخة بعخخخخخخد إال األساسخخخخخخي النظخخخخخخام علخخخخخخى تعخخخخخخديالت أي يجخخخخخخري أنالصخخخخخخندوق  لمخخخخخخدير يجخخخخخخوز ال

 المكتسخخخخخخبة الحقخخخخخخوق يمخخخخخخع مخخخخخخا المقترحخخخخخخة التعخخخخخخديالت فخخخخخخي وجخخخخخخدت إوا - وللهيئخخخخخخة التعخخخخخخديالت هخخخخخخذه علخخخخخخى

 علخخخخخى المخخخخخال رأ  مخخخخخن%  50 مخخخخخن أكثخخخخخر موافقخخخخخة أةخخخخخذ النظخخخخخام مخخخخخدير مخخخخخن تطلخخخخخب أن - الوحخخخخخدات لحملخخخخخة

 .التعديالت هذه

 الخخخخخخذي الموعخخخخخخد فخخخخخخي أو الهيئخخخخخخة موافقخخخخخخة بعخخخخخخد إال للصخخخخخخندوق األساسخخخخخخي النظخخخخخخام علخخخخخخى تعخخخخخخديل أي ينفخخخخخخذ ال

 .تحدده

 األساسخخخخخخي النظخخخخخخام علخخخخخخى يخخخخخختم تعخخخخخخديل بخخخخخخأي الوحخخخخخخدات حملخخخخخخة إةطخخخخخخار الصخخخخخخندوق مخخخخخخدير علخخخخخخى ويجخخخخخخب

 هخخخخخذا علخخخخخى الهيئخخخخخة موافقخخخخخة تخخخخخاريد مخخخخخن عمخخخخخل أيخخخخخام عشخخخخخرة تتجخخخخخاوز ال فتخخخخخرة ةخخخخخالل وولخخخخخك للصخخخخخندوق،

 .التعديل

 

 والثالثون ةالثانيالمادة 

 العالقة بين مدير الصندوق وحملة الوحدات
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 رغبخخخخخة لديخخخخخه شخخخخخعت أي أو مشخخخخختر  لكخخخخخل األساسخخخخخي النظخخخخخام مخخخخخن مطبوعخخخخخة نسخخخخخعة تخخخخخوفير يجخخخخخب

 األساسخخخخخي النظخخخخخام علخخخخخى اال خخخخخالع بعخخخخخد - المشخخخخختر  توقيخخخخخع ويعخخخخخد الصخخخخخندوق، فخخخخخي االشخخخخخترا  فخخخخخي

  .النظام هذا على موافقة بمثابة االشترا   لب على - للصندوق

 

 والثالثون ةالثالثالمادة 

 أحكام جمعية حملة الوحدات

 

 

 مشخخخخخختر  لكخخخخخخل ويحخخخخخخق السخخخخخخنة، فخخخخخخي - األقخخخخخخل علخخخخخخى - واحخخخخخخدة مخخخخخخرة تعقخخخخخخد الوحخخخخخخدات حملخخخخخخة جمعيخخخخخخة (1)

 الوحخخخخخخدات حملخخخخخخة مخخخخخخن لكخخخخخخل ويكخخخخخخون قراراتهخخخخخخا علخخخخخخى والتصخخخخخخويت الجمعيخخخخخخة هخخخخخخذه اجتماعخخخخخخات حضخخخخخخور

 .يمتلكها واحدة استثمارية وحدة كل مقابل واحد صوت

 

 :التالية المسائل في قرار واتعاو بالنظر الوحدات حملة جمعية تعتت( 2)

 .المالي ومركزه الصندوق نشا  عن الصندوق مدير تقرير •

 .للصندوق المدققة السنوية المالية البيانات عن الحسابات مراقب تقرير •

 .للصندوق المدققة السنوية المالية البيانات •

 .االستثمار مراقب تقرير •

 .الوحدات لحملة المكتسبة الحقوق تمع التي األساسي النظام تعديالت •

 .الصندوق مدير عزل •

 .بديل مدير تعيين •

 .أعماله ومراقبة الصندوق مصفي اةتيار •

 .الهيئة بموافقة إال الوحدات حملة جمعية قرارات تنفذ وال

 

 التخخخخخي المسخخخخخائل فخخخخخي للنظخخخخخر الصخخخخخندوق مخخخخخدير مخخخخخن دعخخخخخوة علخخخخخى بنخخخخخاء الوحخخخخخدات حملخخخخخة جمعيخخخخخة تنعقخخخخخد( 3)

 مسخخخخخخبب  لخخخخخخب علخخخخخخى بنخخخخخخاء لالجتمخخخخخخاع الخخخخخخدعوة يوجخخخخخخه أن عليخخخخخخه ويتوجخخخخخخب اةتصاصخخخخخخاتها، فخخخخخخي تخخخخخخدةل

 الصخخخخخخندوق مخخخخخخال رأ  مخخخخخخن%  10 عخخخخخخن تقخخخخخخل ال نسخخخخخخبة يمثلخخخخخخون الخخخخخخذين الوحخخخخخخدات حملخخخخخخة مخخخخخخن مقخخخخخخدم

 األعمخخخخخال جخخخخخدول وتعخخخخخد. الحسخخخخخابات مراقخخخخخب أو االسخخخخختثمار مراقخخخخخب مخخخخخن  لخخخخخب علخخخخخى بنخخخخخاء أو المصخخخخخدر،

 .االجتماع إلى تدعو التي الجهة

 فيهخخخخخا يتوجخخخخخب التخخخخخي األحخخخخخوال فخخخخخي الوحخخخخخدات حملخخخخخة جمعيخخخخخة بخخخخخدعوة الصخخخخخندوق مخخخخخدير يقخخخخخم لخخخخخم إوا( 4)

 تكلخخخخخخ  أن للهيئخخخخخخة يجخخخخخخوز األسخخخخخخباب، مخخخخخخن سخخخخخخبب ألي الصخخخخخخندوق مخخخخخخدير مخخخخخخن دعوتهخخخخخخا تعخخخخخخذر إوا أو ولخخخخخخك

 .لالنعقاد الجمعية هذه بدعوة الحسابات مراقب أو االستثمار مراقب

 وزمخخخخخان األعمخخخخخال جخخخخخدول متضخخخخخمنة الوحخخخخخدات حملخخخخخة جمعيخخخخخة اجتمخخخخخاع حضخخخخخور إلخخخخخى الخخخخخدعوة توجخخخخخه( 5)

 :التالية الطرق بأحد االجتماع انعقاد ومكان

 أيخخخخخام بعشخخخخخرة االجتمخخخخخاع انعقخخخخخاد قبخخخخخل والبورصخخخخخة محليتخخخخخين يخخخخخوميتين صخخخخخحيفتين فخخخخخي اإلعخخخخخالن. 1

 .األقل على عمل

 االجتمخخخخخخاع النعقخخخخخخاد المحخخخخخخدد الموعخخخخخخد قبخخخخخخل الوحخخخخخخدات حملخخخخخخة إلخخخخخخى ترسخخخخخخل مسخخخخخخجلة ةطابخخخخخخات. 2

 .األقل على عمل أيام بعشرة
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 .األقل على عمل أيام بسبعة االجتماع انعقاد قبل الفاكع أو اإللكتروني البريد. 3

 االجتمخخخخخاع موعخخخخخد قبخخخخخل قانونخخخخخا   عخخخخخنهم ينخخخخخوب مخخخخخن أو الوحخخخخخدات حملخخخخخة إلخخخخخى باليخخخخخد الخخخخخدعوة تسخخخخخليم. 4

 .االستالم يفيد بما الدعوة صورة على ويةشر األقل، على عمل أيام بثالثة

 

 السخخخخخخابقة الفقخخخخخخرة مخخخخخخن( 4)و( 3) و( 2) البنخخخخخخود فخخخخخخي إليهخخخخخخا المشخخخخخخار بالوسخخخخخخائل اإلعخخخخخخالن لصخخخخخخحة يشخخخخخختر 

 أو اإللكترونخخخخخي بريخخخخخده عنخخخخخوان أو مو نخخخخخه عخخخخخن ببيانخخخخخات الصخخخخخندوق مخخخخخدير زود قخخخخخد المشخخخخختر  يكخخخخخون أن

 فخخخخخي المبينخخخخخة الوسخخخخخائل هخخخخخذه ةخخخخخالل مخخخخخن إعالنخخخخخه علخخخخخى المسخخخخختثمر ويوافخخخخخق بخخخخخه، العخخخخخاص الفخخخخخاكع رقخخخخخم

 . السابقة الفقرة من( 4)و( 3)و( 2) البنود

 بريخخخخخخخده عنخخخخخخخوان او مو نخخخخخخخه عخخخخخخخن البيانخخخخخخخات مخخخخخخخن ألي المشخخخخخخختر  قبخخخخخخخل مخخخخخخخن تغييخخخخخخخر بخخخخخخخأي يعتخخخخخخخد وال

 التخخخخخي الجهخخخخخة أو الصخخخخخندوق مخخخخخدير أةطخخخخخر قخخخخخد يكخخخخخن لخخخخخم مخخخخخا بخخخخخه العخخخخخاص الفخخخخخاكع رقخخخخخم او االلكترونخخخخخي

 .األقل على عمل أيام بعمسة إعالنه قبل التغيير بهذا الوحدات حملة بسجل تحتفظ

 

 اجتمخخخخخخخاع ومكخخخخخخخان وميعخخخخخخخاد األعمخخخخخخخال بجخخخخخخخدول إةطخخخخخخخارات توجيخخخخخخخه الصخخخخخخخندوق مخخخخخخخدير علخخخخخخخى يجخخخخخخخب( 6)

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

 .الهيئة. 1

 .االستثمار مراقب. 2

 (.المقاصة وكالة أو حفظ أمين) الوحدات حملة بسجل تحتفظ التي الجهة. 3

 علخخخخخخخى الماليخخخخخخخة البيانخخخخخخخات عخخخخخخخر  المقخخخخخخخرر مخخخخخخخن كخخخخخخخان إوا - األحخخخخخخخوال حسخخخخخخخب - الحسخخخخخخخابات مراقخخخخخخخب. 4

 .الوحدات حملة جمعية

 .الجمعية اجتماع ومكان وميعاد األعمال جدول عن لإلعالن البورصة. 5

 

 حملخخخخخخة جمعيخخخخخخة اجتمخخخخخخاع بطخخخخخخالن - إةطارهخخخخخخا بعخخخخخخد - الهيئخخخخخخة ممثخخخخخخل حضخخخخخخور عخخخخخخدم علخخخخخخى يترتخخخخخخب ال

 البنخخخخخود فخخخخخي إليهخخخخخا المشخخخخخار الجهخخخخخات مخخخخخن أّي   حضخخخخخور عخخخخخدم حالخخخخخة فخخخخخي االجتمخخخخخاع هخخخخخذا ويبطخخخخخل. الوحخخخخخدات

 مخخخخخخدير حضخخخخخخور عخخخخخخدم حالخخخخخخة فخخخخخخي االجتمخخخخخخاع يبطخخخخخخل كمخخخخخخا. السخخخخخخابقة الفقخخخخخخرة مخخخخخخن( 4) و( 3) و( 2)

 .المدير بعالف أةرس جهة من موجهة لالجتماع الدعوة تكن لم ما الصندوق

 

 .االجتماع هذا إلى بالدعوة قامت التي الجهة الوحدات حملة جمعية اجتماع يترأ ( 7)

 

 الوحخخخخخخخدات حملخخخخخخخة حضخخخخخخخره إوا إال صخخخخخخخحيحا   الوحخخخخخخخدات حملخخخخخخخة جمعيخخخخخخخة اجتمخخخخخخخاع انعقخخخخخخخاد يكخخخخخخخون ال( 8)

 النصخخخخخاب  هخخخخخذا يتخخخخخوافر لخخخخخم فخخخخخإوا. المصخخخخخدر الصخخخخخندوق مخخخخخال رأ  مخخخخخن% 50 مخخخخخن أكثخخخخخر يمثلخخخخخون الخخخخخذين

 ثالثخخخخين عخخخخن تزيخخخخد ال مخخخخدة ةخخخخالل يعقخخخخد األعمخخخخال جخخخخدول لخخخخذات ثخخخخان اجتمخخخخاع إلخخخخى الجمعيخخخخة دعخخخخوة وجخخخخب

 مخخخخخن الحضخخخخخور نسخخخخخبة كخخخخخان أيخخخخخا صخخخخخحيحا   الثخخخخخاني االجتمخخخخخاع ويكخخخخخون األول، االجتمخخخخخاع تخخخخخاريد مخخخخخن يومخخخخخا  

 الخخخخخدعوة فخخخخخي تاريعخخخخخه حخخخخخدد قخخخخخد كخخخخخان إوا الثخخخخخاني لالجتمخخخخخاع جديخخخخخدة دعخخخخخوة توجخخخخخه أال ويجخخخخخوز. المخخخخخال رأ 

 .األول االجتماع إلى

 

 المتعلقخخخخخة القخخخخخرارات باسخخخخختثناء االجتمخخخخخاع فخخخخخي الممثلخخخخخة للوحخخخخخدات المطلقخخخخخة باألغلبيخخخخخة القخخخخخرارات وتصخخخخخدر

 حالخخخخخخة فخخخخخي أو الوحخخخخخخدات لحملخخخخخة المكتسخخخخخخبة الحقخخخخخوق تمخخخخخخع والتخخخخخي للصخخخخخخندوق األساسخخخخخي النظخخخخخخام بتعخخخخخديل
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 الخخخخخخذين الوحخخخخخخدات حملخخخخخخة بموافقخخخخخخة تصخخخخخخدر أن فيجخخخخخخب الصخخخخخخندوق، مخخخخخخدير  لخخخخخخب علخخخخخخى بنخخخخخخاء   التصخخخخخخفية

 .المصدر الصندوق مال رأ  من% 50 من أكثر يملكون

 

 إال األعمخخخخخخال جخخخخخخدول علخخخخخخى مدرجخخخخخخة غيخخخخخخر موضخخخخخخوعات مناقشخخخخخخة الوحخخخخخخدات حملخخخخخخة لجمعيخخخخخخة يجخخخخخخوز ال(9)

 إوا أو االجتمخخخخخاع، أثنخخخخخاء تكشخخخخخفت أو الجخخخخخدول إعخخخخخداد بعخخخخخد  خخخخخرأت التخخخخخي العاجلخخخخخة األمخخخخخور مخخخخخن كانخخخخخت إوا

 مخخخخخخال رأ  مخخخخخخن% 5 يملكخخخخخخون الخخخخخخذين الوحخخخخخخدات حملخخخخخخة أو الحسخخخخخخابات مراقخخخخخخب أو الهيئخخخخخخة ولخخخخخخك  لبخخخخخخت

 المسخخخخخخائل بخخخخخخبعع المتعلقخخخخخخة المعلومخخخخخخات كفايخخخخخخة عخخخخخخدم المناقشخخخخخخة أثنخخخخخخاء تبخخخخخخين وإوا المصخخخخخخدر، الصخخخخخخندوق

 حملخخخخخخة ولخخخخخخك  لخخخخخخب إوا عمخخخخخخل أيخخخخخخام عشخخخخخخرة علخخخخخخى تزيخخخخخخد ال لمخخخخخخدة االجتمخخخخخخاع تأجيخخخخخخل تعخخخخخخين المعروضخخخخخخة،

 المةجخخخخخخخل االجتمخخخخخخخاع وينعقخخخخخخخد المصخخخخخخخدر، الصخخخخخخخندوق مخخخخخخخال رأ  مخخخخخخخن%  25 يملكخخخخخخخون الخخخخخخخذين الوحخخخخخخخدات

 .للدعوة جديدة إجراءات إلى الحاجة دون

 

 الهيئخخخخخة موافخخخخخاة – األحخخخخخوال حسخخخخخب - االجتمخخخخخاع عقخخخخخد إلخخخخخى دعخخخخخت التخخخخخي الجهخخخخخة أو الصخخخخخندوق مخخخخخدير علخخخخخى

 العخخخخخخدمات ومقخخخخخخدمي االجتمخخخخخخاع، تخخخخخخرأ  ممخخخخخخن توقيعخخخخخخه بعخخخخخخد الجمعيخخخخخخة اجتمخخخخخخاع محضخخخخخخر مخخخخخخن بنسخخخخخخعة

 مرفقخخخخخخخا   يكخخخخخخخون أن علخخخخخخخى انعقادهخخخخخخخا، تخخخخخخخاريد مخخخخخخخن أسخخخخخخخبوعين ةخخخخخخخالل وولخخخخخخخك االجتمخخخخخخخاع، الحاضخخخخخخخرين

 .الحضور توكيالت من نسعة بالمحضر

 

 اجتمخخخخخاع حضخخخخخور حخخخخخق بالصخخخخخندوق العخخخخخاص بالسخخخخخجل المقيخخخخخدين الوحخخخخخدات حملخخخخخة مخخخخخن لكخخخخخل يحخخخخخق (10)

 توكيخخخخخخل بموجخخخخخخب تكخخخخخخون أن الوكالخخخخخخة لصخخخخخخحة ويشخخخخخختر  الوكالخخخخخخة أو باألصخخخخخخالة الوحخخخخخخدات حملخخخخخخة جمعيخخخخخخة

 مخخخخخخن أكثخخخخخخر أو واحخخخخخخد اجتمخخخخخخاع لحضخخخخخخور التوكيخخخخخخل يكخخخخخخون أن ويجخخخخخخوز لخخخخخخذلك، معخخخخخخد تفخخخخخخويع أو ةخخخخخخاص

 صخخخخخخخالحا   معخخخخخخخين اجتمخخخخخخخاع لحضخخخخخخخور الصخخخخخخخادر التوكيخخخخخخخل ويكخخخخخخخون الوحخخخخخخخدات حملخخخخخخخة جمعيخخخخخخخة اجتماعخخخخخخخات

 .النصاب اكتمال لعدم إليه يةجل الذي االجتماع لحضور

 

 الوحخخخخخخدات حملخخخخخخة جمعيخخخخخخة قخخخخخخرارات علخخخخخخى التصخخخخخخويت فخخخخخخي االشخخخخخخترا  الصخخخخخخندوق لمخخخخخخدير يجخخخخخخوز ال( 11)

 .الصندوق مصال  مع مصالحه تعار  حالة في أو له ةاصة بمنفعة المتعلقة

 

 والثالثون ةالرابعالمادة 

 اإلدارية للصندوق  الهيئة

 

 فيهم تتوافر ممن الصندوق مدير موظفي من أكثر أو اثنين موظفين من تتشكل إدارية هيئة الصندوق إدارة يتولى

 .الصندوق مدير لدس التنفيذيين كبار من أحدهم يكون أن على جماعي، استثمار نظام مدير نشا  ممثلي شرو 

 المسةوليات في الصندوق مدير ويمثلون الهيئة، لدس المسجلين األشعاص من اإلدارية الهيئة أعضاء يكون أن يجب

 منهم يفوضونه من أو اإلدارية الهيئة أعضاء توقيع ويعتبر ،التنفيذية الالئحة في عليها المنصوص والصالحيات

 أو إهمال أو أةطاء أي عن المدير مع بالتضامن مسةولين األعضاء هةالء ويكون الصندوق، مدير توقيع بمثابة

 .الصندوق إدارة في غش

 
 

 والثالثون الخامسـةالمادة 

 المناصب أحد شغور
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 حالخخخخخخة فخخخخخخي العخخخخخخدمات مقخخخخخخدمي مخخخخخخن أي أو للصخخخخخخندوق اإلداريخخخخخخة الهيئخخخخخخة أعضخخخخخخاء أحخخخخخخد منصخخخخخخب شخخخخخخغور

 علخخخخخى يتعخخخخخين العخخخخخدمات  مقخخخخخدمي مخخخخخن أي أو للصخخخخخندوق، اإلداريخخخخخة الهيئخخخخخة أعضخخخخخاء أحخخخخخد منصخخخخخب شخخخخخغور

 تقخخخخديم عليخخخخه يتعخخخخين كمخخخخا عمخخخخل، أيخخخخام ةمسخخخخة أقصخخخخاها مخخخخدة ةخخخخالل بخخخخذلك الهيئخخخخة إةطخخخخار الصخخخخندوق مخخخخدير

 مخخخخدة انتهخخخخاء تخخخخاريد مخخخخن عمخخخخل يخخخخوم عشخخخخر ةمسخخخخة أقصخخخخاها مخخخخدة ةخخخخالل الشخخخخاغرة المناصخخخخب لشخخخخغل  لخخخخب

 .المادة هذه في عليها المنصوص اإلةطار

 علخخخخخى يطخخخخخرأ تغييخخخخخر أي حخخخخخدو  عنخخخخخد الهيئخخخخخة لخخخخدس الصخخخخخناديق سخخخخخجل فخخخخخي الصخخخخخندوق بيانخخخخخات تعخخخخخديل ويخخخختم

 .العدمات مقدمي أو األساسي، النظام

 أقصخخخخخخاها مخخخخخخدة ةخخخخخخالل الوحخخخخخخدات حملخخخخخخة إةطخخخخخخار الصخخخخخخندوق مخخخخخخدير علخخخخخخى يجخخخخخخب األحخخخخخخوال جميخخخخخخع وفخخخخخخي

 .المذكورة المناصب من أّي   شغل أو شغور من عمل أيام ةمسة

 والثالثون المادة السادسة

 المناصب  قيود

 مخخخخخخن( المصخخخخخخال  تعخخخخخخار ) الثالخخخخخخ  الفصخخخخخخل بأحكخخخخخخام الصخخخخخخندوق مخخخخخخدير بالتزامخخخخخخات اإلةخخخخخخالل عخخخخخخدم مخخخخخخع

 مخخخخخخن الصخخخخخخندوق مخخخخخخدير لمخخخخخخوظفي يجخخخخخخوز ،التنفيذيخخخخخخة الالئحخخخخخخة مخخخخخخن( العمخخخخخخل أةالقيخخخخخخات) الثخخخخخخامن الكتخخخخخخاب

 شخخخخخخركة فخخخخخخي إدارة مجلخخخخخخع عضخخخخخخوية شخخخخخخغل جمخخخخخخاعي اسخخخخخختثمار نظخخخخخخام مخخخخخخدير كممثلخخخخخخي المسخخخخخخجلين غيخخخخخخر

 .الصندوق مدير يديره صندوق أصول من جزءا   المالية أوراقها تشكل

 شخخخخخخغل جمخخخخخخاعي اسخخخخخختثمار نظخخخخخخام مخخخخخخدير كممثلخخخخخخي المسخخخخخخجلين مخخخخخخن الصخخخخخخندوق مخخخخخخدير لمخخخخخخوظفي يجخخخخخوز وال

  .السابقة الفقرة في إليها المشار الشركات إدارة مجلع عضوية

 ينطبخخخخخق ممخخخخخن جمخخخخخاعي اسخخخخختثمار نظخخخخخام لمخخخخخدير كممثخخخخخل لشخخخخخعت الصخخخخخندوق مخخخخخدير توظيخخخخخ  حخخخخخال فخخخخخي

 مجلخخخخخع عضخخخخوية مخخخخن يسخخخختقيل أن الشخخخخخعت هخخخخذا علخخخخى فيجخخخخب   المخخخخادةهخخخخخذه  فخخخخي الخخخخوارد الحظخخخخر علخخخخيهم

 .الصندوق مدير يديره صندوق أصول من جزءا   المالية أوراقها تشكل التي الشركة إدارة

 

 

 والثالثون المادة السابعة

 تصفية الصندوقو حلحاالت 

 

 الصندوق انقضاء

 :التالية األحوال في الصندوق ينقضي

 .بالنظام الواردة للقواعد  بقا   تجدد لم ما األساسي النظام في المحددة المدة انقضاء. 1

 .الهدف تحقيقه استحالة حالة في أو الصندوق أجله من أنشئ الذي الغر  انتهاء. 2

 اسخخخخخختثمارا   البخخخخخخاقي اسخخخخخختثمار يتعخخخخخخذر بحيخخخخخخ  معظمهخخخخخخا أو الصخخخخخخندوق أصخخخخخخول جميخخخخخخع هخخخخخخال  أو تلخخخخخخ . 3

 .مجديا  

 الوحخخخخخدات حملخخخخخة جمعيخخخخخة مخخخخخن بالموافقخخخخخة قخخخخخرار صخخخخخدور بشخخخخخر  الصخخخخخندوق مخخخخخدير  لخخخخخب علخخخخخى بنخخخخخاء  . 4

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

 .الصندوق ترةيت بإلغاء الهيئة من قرار صدور. 5

 .وتصفيته الصندوق بحل قضائي حكم صدور. 6
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 والثالثون المادة الثامنة

 الصندوق تصفية اتإجراء

 

في دور التصفية، ويحتفظ ةالل مدة التصفية بالشعصية  - السابقةوفقا  ألحكام المادة  -يدةل الصندوق بمجرد حله 

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.

 التالية: البنودية الصندوق األحكام المنصوص عليها في ويتبع في تصف

الدائنين بافتتا  التصفية،  . تسقط يجال جميع الديون التي على الصندوق من تاريد شهر حل الصندوق وإةطار1 

ويجوز وعلى المصفي أن يعطر جميع الدائنين رسميا  بافتتا  التصفية مع دعوتهم لتقديم  لباتهم باقتضاء ديونهم، 

تقل عن  ال للدائنين مهلة اإلعالن أو اإلةطار يتضمن أن يجب األحوال جميع وفي الن،إةطار الدائنين بطريق اإلع

 ةمسة عشر يوم عمل لتقديم  لباتهم. 

 حين إلى الصندوق إدارة على ائما  ق المدير يظل ولك ومع الصندوق، مدير سلطة الصندوق انقضاء عند نتهي. ت2

. ويستمر مصّ    تعيين يتم أن إلى المصفي حكم في الغير إلى بالنسبة المدير عتبروي لسلطاته، ارستهومم مصّ    تعيين

عدم الحاجة  -بعد موافقة الهيئة  -مقدمو ةدمات الصندوق ةالل مدة التصفية في تقديم ةدماتهم ما لم يقرر المصفي 

 م أو دمج بعع المهام لدس مقدم ةدمة واحد.الستمرارهم في تقديم هذه العدمات أو استبدالهم بغيره

يجوز تعيين مدير أو مقدمي العدمات للصندوق مصفيا  له، كما يجوز تعيين المصفي من بين األشعاص المرةت . 3

 مراقبي أو الحفظ، يناالستثمار أو مراقب استثمار أو أم محفظة إدارة أو الجماعي، االستثمار أنظمة إدارةلهم ب

الهيئة. وفي جميع األحوال ال يتم تعيين المصفى إال بعد موافقة الهيئة. وال يبدأ المصفى في  لدس المسجلين الحسابات

 مباشرة أعماله إال بعد شهر قرار تعيينه.

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

الموافقة  على صولات، يتوجب الحالوحد حملة جمعية قبل من المصفي اةتيار حالة يالتنفيذية. وف لالئحةاوفق 

المسبقة من الهيئة على تعيين المصفي. وفي جميع األحوال، تحدد الجهة التي اةتارت المصفي أتعابه ومدة التصفية، 

 على أن يتحمل الصندوق أتعاب المصفي.

 حملة أحد  لب على بناء للهيئة جوزي األحوال جميع وفي بتعيينه، قامت التي الجهة نم بقرار المصفي عزلي. 5

. وكل قرار لذلك مقبوال   مبررا   رأت إوا المصفى بعزل قرارا   تصدر أن نفسها لقاءت نم أو الصندوق دائني أو الوحدات

الجديد في مباشرة أعماله إال بعد شهر القرار بعزل المصفي يجب أن يشمل تعيين من يحل محله، وال يبدأ المصفي 

 المتضمن العزل وتعيينه مصفيا .

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

 . تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير.أ
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 الصندوق وحقوقه.لقيام ببذل عناية الشعت الحريت للمحافظة على أصول ا. ب

 . سداد ديون الصندوق.ج

أةرس تكفل الحصول على أعلى   ريقة بأي أو بالممارسة أو العلني بالمزاد منقوال   أو عقارا   الصندوق ول. بيع أصد

 بطريقة معينة. سعر، ما لم ينت في قرار تعيينه على إجراء البيع

 . قسمة صافي أصول الصندوق بين حملة الوحدات.هه
 

وال يجوز للمصفي أن يبدأ أعماال  جديدة إال إوا كانت الزمة إلتمام أعمال سابقة، كما ال يجوز له بيع أصول . 7

 راءالصندوق جملة واحدة أو أن يتصال  على حقوقه أو يقبل التحكيم في المنازعات المتعلقة بأعمال التصفية أو إج

 بموافقة جمعية حملة الوحدات. إال الصلة، وات أ راف مع تعامالت

 

 تقتضيه مما كانت إوا الغير أو وحداتال حملة أو الصندوق مواجهة في المصفي يجريها التي األعمال سريت. 8

. فإوا تعدد المصفون فال تكون تصرفاتهم ملزمة للصندوق إال إوا اتعذ القرار سلطته حدود وفي ةيالتصف أعمال

 قرار تعيينهم على ةالف ولك. باألغلبية المطلقة، ما لم ينت

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

 مباشرته من أشهر ثالثة ةالل - المصفي ويقوم صندوق،العدمات بتزويد المصفى بأي بيانات أو معلومات تعت ال

الصندوق وتحديد مركزه المالي بما يتضمن حقوقه والتزاماته، وله أن يستعين في ولك بمقدمي  أصول بجرد - لعمله

 العدمات، ويمسك المصفي الدفاتر الالزمة لقيد التصفية، مع إةطار الهيئة بتقرير المركز المالي للصندوق.

تحدد المدة تولت الهيئة  لم فإوا تعيينه، قرار في ددةعلى المصفي االنتهاء من أعمال التصفية في المدة المح. 10

تحديدها بناء على  لب ووي الشأن. ويجوز مد المدة بقرار يصدر من الجهة التي اةتارت المصفي بعد اال الع على 

تقريره الذي يتضمن األسباب التي حالت دون إتمام التصفية في المدة المحددة، ولكل وي شأن أن يطلب من الهيئة 

 تقصير هذه المدة.

على مصفي الصندوق أن يقوم بدعوة جمعية حملة الوحدات لالجتماع ةالل ثالثة أشهر من انتهاء السنة المالية،  .11

وولك لمناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي عن أعمال التصفية 

 قتضت ولك أعمال التصفية.والمصادقة، وله دعوة الجمعية لالجتماع في أي وقت إوا ا

 

لد المبا وإيداع صندوق. يتعين على المصفي أن يستوفي ما يكون للصندوق من حقوق لدس الغير أو لدس مدير ال12

 التصفية. دور في الصندوق لحساب البنو  أحد في يحصلها تيال

ويتم سداد ديون  ،المتنازع عليهاوعلى المصفي سداد ديون الصندوق وتجنيب المبالد الالزمة لسداد الديون 

 الصندوق وفقا  للترتيب التالي:

 . االلتزامات المالية الناتجة عن عمليات التصفية.أ
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 . جميع المبالغ المستحقة لمقدمي الخدمات.ب
 . الديون الممتازة حسب ترتيب امتيازها.ج
 الضامن للدين.. الديون المضمونة بتأمينات عينية، وذلك في حدود ناتج الشيء د

وما يتبقى من مال بعد سداد الديون السابق بيانها يؤدي للدائنين العاديين، فإن لم يكف المتبقي من ناتج التصفية 
يقوم المصفي بقسمة ما تبقى من أصول الصندوق . 13لسداد كل هذه الديون يتم قسمة المال عليهم قسمة الغرماء.

 صل كل مشتر  على نصيب يتناسب مع عدد وحداته في رأ  مال الصندوق.بعد سداد ديونه بين حملة الوحدات، ويح

. يقدم المصفي إلى جمعية حملة الوحدات حسابا  ةتاميا  عن تصفية الصندوق وقسمة أصوله، وتنتهي أعمال 14

 سجل من الصندوق قيد غاءالتصفية بالتصديق على الحساب العتامي من تلك الجمعية. وعلى المصفي أن يطلب إل

انتهاء التصفية. ويقوم المصفي بشهر انتهاء التصفية، وال يحتج على الغير بانتهاء التصفية  بعد الهيئة لدس الصناديق

 إال من تاريد الشهر.

وفقا  للسنة المالية للصندوق ةالل مدة أقصاها يلتزم المصفي بتقديم تقرير ربع سنوي للهيئة عن أعمال التصفية، . 15

نهاية الفترة، على أن يكون التقرير مراجعا  من قبل مراقب الحسابات، ومتضمنا  ما تم التوصل إليه  ثالثون يوما  من

في إجراءات التصفية والدفعات التي تم توزيعها على حاملي الوحدات وأي أصول موجودة لدس الصندوق لم يتم 

لمصفي تزويدها بأي معلومات أو تقارير كلما كما يجوز للهيئة أن تطلب من ا ،تسييلها وسبب عدم االنتهاء من تسييلها

 رأت ضرورة لذلك.

تحفظ الدفاتر والمستندات المتعلقة بتصفية الصندوق لمدة ةمع سنوات من تاريد إلغاء قيد الصندوق من سجل . 16

 الهيئة في المكان الذي تحدده الجهة التي عينت المصفي.

بسبب تجاوزه حدود سلطته  الغير أو الوحدات حملة أو الصندوق تلحق التي رار. يسأل المصفي عن تعويع األض17

 أو نتيجة األةطاء التي يرتكبها في أداء عمله، وفي حالة تعدد المصفين فإنهم يكونون مسئولين على وجه التضامن.

 

 والثالثون التاسعةالمادة 

 إلغاء الترخيص

 التالية:للهيئة أن تلغي ترةيت أي صندوق في أي من األحوال 

 إوا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشرو  العاصة بمن  الترةيت. .1

 إوا كان في ولك حماية لمصلحة حملة الوحدات في الصندوق. .2

أيا  من أحكام القانون أو اللوائ ، أو قدم للهيئة أو أمين الحفظ إوا ةال  مدير الصندوق أو مراقب االستثمار  .3

 ة او مضللة.معلومات غير صحيحة أو غير دقيق

إوا  لب مدير الصندوق إلغاء الترةيت. وللهيئة أن ترفع الطلب إوا وجدت ضرورة للتحري عن أمر  .4

 يتعلق بالصندوق أو بمصلحة حملة الوحدات.

 

 األموال غسل األربعون المادة 



CMA:18-03-2021 
Page 25 of 26 

 صندوق وفرة

 األموال غسل بشأن الكويت دولة وقوانين المال أسواق هيئة وتعليمات بقرارات اإللتزام الصندوق مدير على يجب

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

 .اإلرهاب وتمويل األموال

 

 األربعــونو المادة الحادية

 المراسالت

 يتم توجيه كافة المراسالت:

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

 -إلى المدير على العنوان التالي: .2

 شركة وفرة لالستثمار الدولي

 الكويت. 13137الصفاة  الرمز البريدي  27635ص ب 
kuwait.com.kw-www.wafra  

    A.tanago@wafra-kuwait.comالبريد االلكتروني:  

 22969500هات : 

 العامخخخخخخخة للمةسسخخخخخخخة الرئيسخخخخخخخي المقخخخخخخخر ةلخخخخخخخ -7 قسخخخخخخخيمة –1 ق – السخخخخخخخور شخخخخخخخارع – المرقخخخخخخخاب: العنخخخخخخخوان

 .12 الدور – أ برج – تاور توين – االجتماعية للتأمينات

 

 واألربعـون المادة الثانية

 القانون والمحاكم

 

يعضخخخخخع هخخخخخذا النظخخخخخام ويفسخخخخخر وفقخخخخخا ألحكخخخخخام القخخخخخانون الكخخخخخويتي ويعخخخخختت القضخخخخخاء الكخخخخخويتي وحخخخخخده بكافخخخخخة 

والئحتخخخخخخه  2010( لسخخخخخخنة 7قخخخخخخانون رقخخخخخخم )ال عنخخخخخخه ويطبخخخخخخق أحكخخخخخخام تنشخخخخخخأ تتعلخخخخخخق بخخخخخخه أو التخخخخخخيالمنازعخخخخخخات 

والقخخخخخخرارات  ماالتنفيذيخخخخخخة بشخخخخخخأن إنشخخخخخخاء هيئخخخخخخة أسخخخخخخواق المخخخخخخال وتنظخخخخخخيم نشخخخخخخا  األوراق الماليخخخخخخة وتعخخخخخخديالته

 .والشرو  المنظمة من الجهات الرقابية فيما لم يرد به نت في هذا النظام

 

 

 

 واألربعـون المادة الثالثة

 الشكاوي إجراءات

اتخذت الشركة سلسلة اجراءات في سبيل اتباع االجراءات المناسبة في حال تلقي اي شكوى من اي عميل بما 

يلي: المال وبنك الكويت المركزي ومنها مايتالءم مع تعليمات هيئة اسواق   

 

 وجود سياسات واجراءات معتمده من مجلس االدارة للتعامل مع شكاوي العمالء. -

يلزم تتكون من المدراء  انشاء وحدة مختصة للتعامل مع شكاوى العمالء والبت فيها واتخاذ ما -
  التنفيذيين. 

 يل.تعيين موظف محدد لمتابعة كل ما يتعلق بشكوى العم -
 وضع نموذج الشكوى في االماكن التالية بحيث تكون متوفرة في : -

 الموقع الرسمي للشركة على االنترنت. •

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


