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 النظام األساسي
 

بشأن إنشاء ھیئة أسواق المال وتنظیم نشاط األوراق المالیة والئحتھ    2010) لسنة  7بموجب أحكام القانون رقم (
شركة وفقاً ألحكام الشریعة اإلسالمیة من قبل  اإلسالمي    الخلیجي  صندوق وفرةفقد تم إنشاء  وتعدیالتھما    التنفیذیة

ویخضع النظام    .AP/2014/0006موجب ترخیص رقم  وھي شركة مرخصة من الھیئة ب  وفرة لالستثمار الدولي
بشأن إنشاء ھیئة أسواق المال وتنظیم نشاط األوراق المالیة والئحتھ    2010) لسنة  7األساسي للصندوق للقانون رقم (

 الصادرة من الھیئة.   والتعامیم التنفیذیة وتعدیالتھما والقرارات والتعلیمات 
 

 المادة األولى 
 السابق جزء ال یتجزأ من ھذا النظام ومكمال ألحكامھ.یعتبر التمھید 

 
 المـادة الثانیـة 

 التعریفـات
 لمصطلحات التالیة المعنى المبین قرین كال منھما: ل كونی
 

 اإلسالمي. الخلیجي صندوق وفرة الصندوق:
 قد تطرأ علیھ مستقبال. أیة تعدیالت أو النظام ھذا  النظام:

 لالستثمار الدولي.شركة وفرة  مدیر الصندوق:
 الكویت. – ھیئة أسواق المال جھة اإلشراف /الھیئة:

شـــخص اعتبـــاري مـــرخص لـــھ بمزاولـــة نشـــاط المراقبـــة واإلشـــراف علـــى  مراقب االستثمار:
 .الجماعيأنظمة االستثمار 

 العمــالءأمــوال شــخص اعتبــاري مرخـــــص لــھ مــن الھیئــة لمزاولــة حفــظ  أمین الحفظ:
ــاً  ــا فـــي ذلـــك تلـــك المكونـــة ألنظمـــة االســـتثمار الجمـــاعي وفقـ وأصـــولھم بمـ

  .ألحكام القانون والالئحة التنفیذیة
ــواطني دول  المالك: ــویتیین ومـ ــواطنین الكـ ــدات مـــن الشـــركات والمـ ــو مالـــك الوحـ ھـ

الـــذین یجـــوز لھـــم االشـــتراك فـــي مجلـــس التعـــاون الخلیجـــي واألجانـــب 
 الصندوق وفقا ألحكام ھذا النظام.

ً   یبیع  أو  یعرض   الذي  الشخص  :)البیعاالكتتاب (وكیل    یحصل   أو  حلیفھ،  أو  مصدرھا  لصالح  مالیة  أوراقا
  اصدار   عملیة  إدارة  أو  تسویق  إعادة  بغرض   حلیفھ  أو  المصدر  من   مالیة   أوراق   على

 . المالیة األوراق
ــذي  : الخارجي الحسابات مراقب  ــابات ال ــي الحس ــجل مراقب ــي س ــة ف ــدى الھیئ ــجل ل ــي المس ــخص الطبیع الش

یبــدي الــرأي الفنــي المحایــد والمســتقل حــول مــدى عدالــة ووضــوح القــوائم 
ــة  ــبة الدولی ــاییر المحاس ــاً لمع ــدة وفق ــاعي المع ــتثمار الجم ــة االس ــة ألنظم المالی

 .المعتمدة لدى الھیئة
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        الشرعيالتدقیق  مكتب 

 الخارجي 

المعامالت  جمیع على بالرقابة   تختص  ،شركة أو فردیة رخصةمستقلة  مؤسسة  
ــة التجاریــة  للتأكــد  الجمــاعي االســتثمار نظــام أو لــھ المــرخص  للشــخص  والمالی

 .الصلة ذات  الھیئة وقرارات  الشرعیة للمعاییر مطابقتھا مدى من

أصــول قابلــة للتجزئــة تمثــل حصــة فــي غیــر وحــدة االســتثمار ھــي ورقــة مالیــة  وحدات االستثمار:
 تعــدد  وإذا صــندوق وتخــول حاملھــا مباشــرة كامــل الحقــوق الناشــئة عنھــا.ال

ً  بیــنھم مــن یختــاروا أن علــیھم تعــین الواحــدة الوحــدة مــالكو  واحــداً  شخصــا
ــثلھم ــاه یمـ ــندوق تجـ ــوز .الصـ ــر ویجـ ــویتیین لغیـ ــاب  الكـ ــي االكتتـ ــدات  فـ  وحـ

 .تملكھا أو االستثمار
ــتم تحدیــده  سعر وحدة االستثمار: ــعر الــذي ی ــو الس ــوم التقــویم ھ ــي ی ــیم موجــودات ف ــاء علــى تقی بن

 المعتمدة من الھیئة.الدولیة الصندوق وفقاً للمعاییر المحاسبیة 
 القیمة الصافیة للصندوق: 

 
 
 
 
 

ھي قیمة اســــتثمارات الصــــندوق في نھایة الفترة المالیة مقومة طبقا ألحكام نظام  
الـصندوق األساسي مضافا إلیھا بنود الموجودات األخرى من نقدیة وأرصدة مدینة  
ــندوق قبل الغیر في ذات التاریخ (دون األخذ  وأخرى مطروحا منھا التزامات الص

لى مسـاھمي الصـندوق إن وجدت) وفقاً  في االعتبار التوزیعات النقدیة المقترحة ع
 المعتمدة من الھیئة.الدولیة للمعاییر المحاسبیة 

 :مجال االستثمار
 

    S&P GCC composite shariah largemidcap Indexمكونات مؤشر 
 المعتمد من قبل مكتب التدقیق الشرعي الخارجي. 

 :التقویم یوم
 

والــذي یــتم فیــھ تقــویم األصــول وفقــاً مــن كــل شــھر عمــل ھــو تــاریخ آخــر یــوم 
 لمعاییر المحاسبة الدولیة المعتمدة من الھیئة.

 12لقبــول طلبــات االشــتراك واالســترداد بحــد أقصــى الســاعة یــوم آخــر تــاریخ  یوم التعامل:
 . قبل یوم التقویم ظھراً من اخر یوم عمل

 یوم عمل رسمي للھیئة. :العمل یوم
 ةواالسواق الخلیجی بورصة الكویت لألوراق المالیة البورصة أو السوق:

ــم ( القانون: ــانون رقـ ــنة 7قـ ــأن 2010) لسـ ــاط  بشـ ــیم نشـ ــال وتنظـ ــواق المـ ــة أسـ ھیئـ
 .وتعدیالتھ األوراق المالیة

ھیئـــة أســـواق المـــال  بشـــأن 2010) لســـنة 7قـــانون (للھـــي الالئحـــة التنفیذیـــة  الالئحة التنفیذیة:
 . وتعدیالتھ وتنظیم نشاط األوراق المالیة

 صندوق االستثمار في األوراق المالیة. نوع الصندوق:
 اكتتاب عام. الصندوق:  نوع طرح وحدات 

یزیــد رأس مالــھ بإصــدار  مــال متغیــر صــندوق اســتثماري مفتــوح، ذو رأس شكل الصندوق:
ــرة  ــھ خــالل الفت ــنخفض باســترداد بعــض وحدات ــدة أو ی ــتثماریة جدی وحــدات اس

 .المحددة في النظام األساسي
 أمریكيدوالر  عملة الصندوق:

  S&P GCC composite shariah largemidcap Index مؤشر القیاس:
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 ة ـ ادة الثالثـالم
 دوقـم الصنــسا

 
 "  اإلسالمي الخلیجي رةـوف دوقـصن" اسم الصندوق ھذا  على یطلق

 
 

 ة ـ ادة الرابعـالم
 وعنوانھ  دوقـدیر الصنـماسم  

ــدولي  ــتثمار الــ ــرة لالســ ــركة وفــ ــوم شــ ــراف تقــ ــة االشــ ــل جھــ ــن قبــ ــا مــ ــرخص لھــ ــاء وإدارة والمــ بإنشــ
ــر  ــع الغیــ ــھ مــ ــندوق فــــي عالقتــ ــانوني للصــ ــندوق وتكــــون الممثــــل القــ ــدیر للصــ ــندوق وتعمــــل كمــ الصــ

  التوقیع عنھ.ولھا حق 
ــوان: ــاب  العنــ ــارع – المرقــ ــور شــ ــیمة –1 ق – الســ ــف-7 قســ ــر خلــ ــي المقــ ــة الرئیســ ــة للمؤسســ  العامــ

 .12 الدور – أ برج – تاور توین – االجتماعیة للتأمینات 
 

 الخامسة المادة 
 مدة الصندوق 

 
ــنوات  ــرة سـ ــندوق عشـ ــذا الصـ ــدة ھـ ــةمـ ــدى الھیئـ ــنادیق لـ ــجل الصـ ــي سـ ــده فـ ــاریخ قیـ ــن تـ ــدأ مـ ــي تبـ  وھـ

ــن  ــد عــ ــا یزیــ ــة مــ ــد موافقــ ــة أخــــرى بعــ ــدد مماثلــ ــد لمــ ــة للتجدیــ ــن 50قابلــ ــندوق % مــ ــال الصــ رأس مــ
 .المصدر وجھة االشراف

 
 المـادة السادسة

 الھدف من إنشاء الصندوق 
 

ــعى ــندوق یس ــال رأس لتنمیــة الص ــك الم ــالل مــن وذل ــي االســتثمار خ ــع  ف ــة المتوافقــة م  أحكــاماألوراق المالی
ــي الشــریعة اإلســالمیة للشــركات المدرجــة ــت  بورصــة ف ــال وأســواق الكوی ــدول الم ــاون مجلــس ل   الخلیجــي التع

ــد  لتحقیــق وذلــكضــمن مجــال االســتثمار   لمــدیر یحــق كمــا المخــاطر، مــن مقبــول مســتوى ضــمن تنافســیة عوائ
 فــي بضــمانتھا أو الخلیجــي التعــاون مجلــس دول حكومــات  عــن صــكوك صــادرة فــير االســتثما الصــندوق

ــت  ــتثمار وق ــنادیق أو/و االس ــة أوراق ص ــرى مالی ــنادی أخ ــن أدوات  قأو ص ــنادیق أو دی ــواق ص ــد  أس ــرى نق  أخ
 -ســنویا  أربــاح علــى توزیعــات  المحافظــةكمــا یھــدف الصــندوق الــى ، اإلســالمیة الشــریعةأحكــام  مــع متوافقــة

 على حملة الوحدات. في حالة الربح
 

 السابعةادة ـالم
 وآلیة دفعھ  مال الصندوق رأس

 

ــندوق  ــال الصــ ــر،رأس مــ ــن  متغیــ ــندوق مــ ــال الصــ ــدود رأس مــ ــغ حــ ــون 18ویبلــ ــي دوالر  ملیــ أمریكــ
ــون دوالر ( ــر ملیــ ــة عشــ ـــط ثمانیــ ــيفقــ ــى أمریكــ ــد أدنــ ــ) كحــ ــون دوالر  360ى الــ ــيملیــ ــط  أمریكــ (فقــ

 حالـــــة فـــــي - الصـــــندوق مـــــدیر وعلـــــى .أقصـــــى) كحـــــد أمریكـــــيثالثمائـــــة وســـــتون ملیـــــون دوالر 
ــاض  ــال رأس انخفـ ــندوق مـ ــن الصـ ــد  عـ ــى الحـ ــر أن - األدنـ ــة یخطـ ــالل الھیئـ ــة خـ ــام خمسـ ــل أیـ ــن عمـ  مـ
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ــاریخ ــاض  تـ ــال، رأس انخفـ ــة المـ ــاذ  وللھیئـ ــا اتخـ ــراه مـ ً  تـ ــبا ــي - مناسـ ــل فـ ــة كـ ــا - حالـ ــق بمـ ــلحة یحقـ  مصـ
 الوحــــدات  حملــــة عــــن مســــتقلة مالیــــة وذمــــة اعتباریــــة شخصــــیة للصــــندوق یكــــونو .الوحــــدات  حملــــة

ــة أو ــة الجھـ ــى القائمـ ــھ علـ ــجل  إدارتـ ــي سـ ــده فـ ــت قیـ ــن وقـ ــة مـ ــیتھ االعتباریـ ــندوق شخصـ ــب الصـ ویكتسـ
 .الصنادیق لدى الھیئة

ــن  ــال عــ ــل رأس المــ ــب أال یقــ ــوال یجــ ــع األحــ ــي جمیــ ــار  5,000,000وفــ ــون دینــ ــة ملیــ ــط خمســ (فقــ
 األمریكي.و ما یعادلھ بالدوالر أ كویتي)

 الثامنة المادة
 والقیمة االسمیة  وحدات االستثمار عدد

 
ــا  ــل منھـــ ــة كـــ ــمیة قیمـــ ــندوق اســـ ــتثمار للصـــ ــدات االســـ ــيدوالر  10وحـــ ــال و أمریكـــ ــم رأس مـــ یقســـ

 (فقــــــط 1,800,000مـــــن  ویتــــراوح حـــــدود رأس المـــــالالقیمـــــة متســـــاویة  الصــــندوق إلـــــى وحـــــدات 
ــون ــة ملیــ ــدة ألــــف وثمانمائــ ــى ) وحــ ــتة فقــــط( 36,000,000إلــ ــون ســ ــون وثالثــ ــدة ملیــ ــر  )،وحــ وتقتصــ

ــؤولیة  ــدات مسـ ــة الوحـ ــة حملـ ــى قیمـ ــندوق علـ ــي الصـ ــالفـ ــي رأس المـ ــاركتھم فـ ــة  مشـ ــدید قیمـ ــتم تسـ ویـ
 فیھا.أو االشتراك عند االكتتاب نقداً الوحدات 

 
 المـادة التاسعة 

 حد األدنى والحد األعلى لالشتراكال
 
ذلــــك ویحــــق للعمیــــل بعــــد  أمریكــــيدوالر  5000ال یجــــوز االشــــتراك فــــي الصــــندوق بأقــــل مــــن 

كمـــا انـــھ ال یجـــوز أن یتعـــدى عـــدد الوحـــدات المشـــترك بھـــا  االشـــتراك فـــي أي عـــدد مـــن الوحـــدات.
 % من الوحدات المصدرة.90عن 

 
 المادة العاشرة

 االشتراك في الصندوق 
 

 ال یجوز االشتراك في الصندوق بحصص عینیة أیا كان نوعھا. .1
الكویتیــــون ومواطنــــو دول مجلــــس التعــــاون  المــــواطنینیكــــون االشــــتراك فــــي الصــــندوق علــــى  .2

ــة  ــارج دولـــ ــل او خـــ ــة داخـــ ــة المقیمـــ ــات األجنبیـــ ــركات والمؤسســـ ــي واألجانـــــب والشـــ الخلیجـــ
 الكویت. 

ــومیتین  .3 ــحیفتین یــ ــندوق فــــي صــ ــي الصــ ــتراك فــ ــدعوة لالشــ ــھ الــ ــندوق بتوجیــ ــدیر الصــ یقــــوم مــ
 .البیانات التي تتضمنھا نشرة االكتتاب  وذلك بعد موافقة جھة اإلشراف على

اكتتــــاب ویحــــق للمــــدیر یعمــــل كوكیــــل  )البیــــعاالكتتــــاب (یــــتم االشــــتراك عــــن طریــــق وكــــالء  .4
ــع( ــالء  )بیـ ــة علـــى وكـ ــات المترتبـ ــھ نفـــس االلتزامـ ــوق وعلیـ ــھ نفـــس الحقـ ــاب (ولـ  )البیـــعاالكتتـ

ــرین بح ــاآلخـ ــل یـ ــى وكیـ ــترك إلـ ــلم المشـ ــاب (ث یسـ ــعاالكتتـ ــتراك )البیـ ــوذج االشـ ــذلك  نمـ ــد لـ المعـ
 مرفقا بھ المستندات المطلوبة وقیمة الوحدات باإلضافة إلى عمولة البیع.

إیصــــاال موقعــــا یتضــــمن اســــم المشــــترك  )البیــــعاالكتتــــاب (یســــتلم المشــــترك مــــن وكیــــل  .5
 وجنسیتھ وعنوانھ وتاریخ االشتراك وعدد الوحدات المشترك بھا وقیمتھا.
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ــتراك  .6 ــاب االشـ ــل بـ ــوز قفـ ــدعوة وال یجـ ــددة بالـ ــدة المحـ ــوال المـ ــا طـ ــتراك مفتوحـ ــاب االشـ ــل بـ یظـ
ــة  ــتم تغطیــ ــاء دون ان یــ ــى االنتھــ ــاب علــ ــرة االكتتــ ــت فتــ ــدة واذا قاربــ ــذه المــ ــاء ھــ ــد انتھــ إال بعــ
جمیــــع الوحــــدات یجــــوز لمــــدیر الصــــندوق أن یطلــــب مــــدھا لفتــــرة مماثلــــة مــــا لــــم یقــــم ھــــو 

ــدات علــــى ان ال ــبة ملكیتــــھ عــــن بتغطیــــة قیمــــة الوحــ ــدات 90 تزیــــد نســ % مــــن إجمــــالي الوحــ
المصــــدرة ، ویجــــوز لمــــدیر الصــــندوق ان یــــنقص رأس المــــال إلــــى الحــــد الــــذي یــــتم تغطیتــــھ 

ــن  ــل عـــ ــث ال یقـــ ــاب او  50بحیـــ ــة لالكتتـــ ــدات المطروحـــ ــة الوحـــ ــالي قیمـــ ــن إجمـــ  18 % مـــ
ــي  ــون دوالر أمریكــ ــھملیــ ــوز لــ ــا یجــ ــراف ، كمــ ــة اإلشــ ــة جھــ ــد موافقــ ــك بعــ ــر وذلــ ــا أكثــ  أیھمــ

ــا  ــا ومـ ــي دفعوھـ ــالغ التـ ــتركین المبـ ــرد للمشـ ــة یـ ــذه الحالـ ــي ھـ ــندوق وفـ ــاء الصـ ــن إنشـ ــدول عـ العـ
 حققھ من عوائد وذلك من خالل فترة ال تتجاوز عشرة أیام من تاریخ قراره المذكور.

ــغ  .7 ــن مبلـ ــندوق عـ ــدات الصـ ــندوق فـــي وحـ ــدیر الصـ ــاركة مـ ــل مشـ ــب أال تقـ دینـــار  250,000یجـ
ــویتي، ــدوالر  كــ ــا بالــ ــا یعادلھــ ــي) (أو مــ ــد األمریكــ ــى  وبحــ ــدات 90اقصــ ــالي وحــ ــن اجمــ % مــ

وال یجـــــوز أن یتصـــــرف فـــــي تلـــــك الوحـــــدات أو یســـــتردھا طـــــوال مـــــدة إدارتـــــھ الصـــــندوق 
 للصندوق.  

 الوحدات   عدد   یتعدى  أن  یجوز  ال  انھ  كما  أمریكي  دوالر   5000  من  بأقل  الصندوق  في  االشتراك  یجوز  ال .8
 . المصدرة الوحدات   من% 90 عن بھا المشترك

ومكتــــب التــــدقیق وأمــــین الحفــــظ ومراقــــب االســــتثمار الحســــابات الخــــارجي ال یجــــوز لمراقــــب  .9
 ان یشترك لحسابھ الخاص بوحدات الصندوق.الشرعي الخارجي 

 لصندوق مكتوباً باللغة العربیة وأن یتم توفیره دون مقابل عند طلبھ. لیجب أن یكون النظام األساسي  .10
عـــدم قبـــول المشـــاركات النقدیـــة فـــي ووكیـــل االكتتـــاب (البیـــع) یجـــب علـــى مـــدیر الصـــندوق  .11

  الصندوق.
ــھر .12 ــالل الشـ ــدیر خـ ــتراك للمـ ــب االشـ ــدیم طلـ ــب تقـ ــرا  یجـ ــر ظھـ ــة عشـ ــاعة الثانیـ ــى السـ ــد أقصـ بحـ

ــة یـــوم  ــویم ولغایـ ــوم التقـ ــل قبـــل یـ ــرة عمـ ــھ للفتـ ــد طلبـ ــھ تجدیـ ــرة وعلیـ ــقط الطلـــب لتلـــك الفتـ وإال سـ
 التالیة. 

 فیذ عملیة االشتراك على القیمة الصافیة للصندوق في نھایة كل شھر.یتم تن .13
إذا زادت طلبــــات االشــــتراك عــــن الحــــد األعلــــى لــــرأس المــــال المصــــرح بــــھ یــــتم تخصــــیص  .14

 الوحدات للمشتركین الجدد بطریقة النسبة والتناسب.
ــترك  .15 ــع المشــ ــرض وتوقیــ ــذا الغــ ــد لھــ ــوذج المعتمــ ــى النمــ ــندوق علــ ــي الصــ ــتراك فــ ــون االشــ یكــ

 ما یفید باطالعھ وإقراره على جمیع ما ورد في النظام األساسي الصندوق.على 
إمكانیـــة تنفیـــذ طلبـــات االشــــتراك واالســـترداد عـــن طریـــق الموقــــع االلكترونـــي لشـــركة وفــــرة  .16

ــدولي   ــتثمار الــــــ ــة  www.wafra-kuwait.comلالســــــ ــندوق" دون الحاجــــــ ــدیر الصــــــ "مــــــ
لحضــــور المســــتثمر شخصــــیاً لمقــــر مــــدیر الصــــندوق، ومــــن دون االخــــالل بحقــــوق المســــتثمر 

 بما في ذلك اطالعھ على النظام األساسي للصندوق.
 

 
 
 
 

http://www.wafra-kuwait.com/
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 عشر  الحادیةالمادة 
 التخصیص

 
یــام عمــل مــن أ عشــرةیقــوم مــدیر الصــندوق بفــرز طلبــات االشــتراك وإجــراء عملیــة التخصــیص خــالل  •

  .الق باب االكتتاب غتاریخ ا
خـالل عشـرة أیـام عمـل ترد إلـى المشـترك المبـالغ الزائـدة عـن قیمـة مـا یـتم تخصیصـھ لـھ مـن وحـدات   •

 یة فوائد.أمن تاریخ التخصیص وال یستحق عنھا 

 

 عشر الثانیة المادة
 حملة الوحداتسجل 

 
ــظ .1 ــجل یحفـ ــة سـ ــدات  حملـ ــندوق وحـ ــدى الصـ ــة لـ ــة، وكالـ ــوز مقاصـ ــظ ویجـ ــذا حفـ ــجل ھـ ــدى السـ  لـ

ــین ــظ أمـ ــان إذا حفـ ــندوق كـ ــر الصـ ــدرج، غیـ ــك مـ ً  وذلـ ــا ــام وفقـ ــواردة لألحكـ ــي الـ ــاب  فـ ــع الكتـ  الرابـ
 أتعـــــاب  وتـــــدفع ،التنفیذیـــــة الالئحـــــة مـــــن) المقاصـــــة ووكـــــاالت  المالیـــــة األوراق بورصـــــات (

 . الصندوق أموال من بالسجل تحتفظ التي الجھة
ــة وكالــــة علــــى .2 ــاظ الحفــــظ أمــــین أو المقاصــ ــید  یوضــــح ببیــــان االحتفــ ــدات  رصــ ــة الوحــ  المتبقیــ

 مراقـــــب  وتزویـــــد  إلغاؤھـــــا، أو اســـــتحداثھا أو اســـــتردادھا أو إصـــــدارھا تـــــم التـــــي والوحـــــدات 
 . البیان من بنسخة االستثمار

 
 عشر  الثالثة المادة

 سیاسة توزیع األرباح 
 

یقــــرر مــــدیر الصــــندوق بعــــد انتھــــاء الفتــــرة المالیــــة (بشــــكل ربــــع ســــنوي/ نصــــف ســــنوي/ ســــنوي)  
ووفـــق مـــا یــــراه مناســـبا لصـــالح الصــــندوق والمشـــتركین فیــــھ الجـــزء الـــذي یجــــري توزیعـــھ (ســــواء 
حقــــق الصــــندوق أربــــاح أو لــــم یحقــــق)، ویعلــــن عــــن التوزیــــع وموعــــده وقیمتــــھ مــــن خــــالل الموقــــع 

ــركة، ویجـــوز  ــي للشـ ــدات مجانیـــة االلكترونـ ــق توزیـــع وحـ ــدي أو عـــن طریـ ــكل نقـ ــدیر التوزیـــع بشـ للمـ
بـــالطریقتین معـــا، مـــع اخطـــار جھـــة اإلشـــراف  أوفـــي الصـــندوق (بواقـــع القیمـــة االســـمیة للوحـــدات) 

 .بذلك
 

 عشر الرابعةالمادة 
 ول ـة لألصـالصافی السوقیة ةـالقیم

 
ــافیة لألصـــــول  ــوقیة الصـــ ــة الســـ ــاب القیمـــ ــتم احتســـ ــا  )NAV(یـــ ــبیة وفقـــ ــاییر المحاســـ ــة للمعـــ الدولیـــ

ــدة مـــن الھیئـــة  ــكلالمعتمـ ــوم كـــل شـــھري فـــي بشـ ــدة یـــوم بعـــد الموعـــد  تعامـــل یـ وبمـــا ال یتجـــاوز مـ
مراقــــب تقــــویم واالســــترداد عــــن طریــــق االشــــتراك لتقــــدیم الطلبــــات الخاصــــة بعملیــــات النھــــائي 
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ً ، االســــتثماراالســــتثمار لوحــــدات  ن طریقــــة احتســــاب صــــافي القیمــــة الســــوقیة (العادلــــة) أبــــ علمــــا
  -التالي: لألصول سوف تكون على النحو 

 القیمة السوقیة (العادلة) لألصول     ×××××××××
 ناقص / الخصوم (المطلوبات) 

ــندوق ــدیر الصــ ــتحقة لمــ ــاب المســ ــم األتعــ ــد خصــ ــك بعــ ــابات  وذلــ ــب الحســ ــارجي مراقــ ــب  الخــ ومراقــ
المطلوبــــات) مــــن إجمــــالي الخصــــوم (ومكتــــب التــــدقیق الشــــرعي الخــــارجي وأمــــین الحفــــظ االســــتثمار 

××××××××× 
 الموقع االلكتروني للشركة. فيصافي القیمة السوقیة لألصول ویتم اإلعالن عن ھذه القیمة 

 
ــدیر علــــى یجــــب  ــندوق مــ ــذ  الصــ ــات  تنفیــ ــتراك طلبــ ــترداد  أو االشــ ــعر االســ ــویم بســ ــالي التقــ  لطلــــب  التــ

ــتراك ــترداد  أو االشــ ــوز. االســ ــمل أن ویجــ ــعار تشــ ــتراك أســ ــترداد  أو االشــ ــة االســ ــوالت  أیــ ــرى عمــ  أخــ
ً  یكون أن بشرط   .للصندوق األساسي النظام في علیھا منصوصا

 عـــدم حالـــة فـــي التعامـــل یـــوم مـــن عمـــل یـــومي تتجـــاوز ال لمـــدة الصـــندوق أصـــول تقـــویم تـــأخیر یجـــوز
 أســــباب  للھیئــــة الصــــندوق مــــدیر یقــــدم أن علــــى الصــــندوق أصــــول مــــن كبیــــر جــــزء تقــــویم إمكانیــــة
  .التأخیر ھذا ومبررات 

ــب أن  ــة یجــ ــنعكس عملیــ ــتراك أتــ ــة  واشــ ــافي قیمــ ــاب لصــ ــراء أول حســ ــد إجــ ــدات عنــ ــترداد الوحــ اســ
 . االسترداد  واالشتراك أصندوق بعد عملیة الأصول 

 ســــعر حســــاب  فــــي الخطــــأ أو صــــحیح غیــــر بشــــكل الصــــندوق أصــــول مــــن أصــــل تقــــویم حــــال فــــي
 .الخطأ ھذا من المضرور یعّوض  أن بخطئھ ذلك في تسبب  من على یجب  الوحدة،
ــب   البیانــــات  أو المراجعــــة المرحلیــــة المالیــــة البیانــــات  مــــع یرفــــق أن الصــــندوق مــــدیر علــــى ویجــ

 .الفترة تلك خالل تمت  التي والتسعیر التقویم أخطاء كل یبین تقریراً  المدققة السنویة المالیة
 

 عشر  الخامسة المادة
 ونقل ملكیتھ  ردادــستاإل

 
یحق لحملة الوحدات استرداد وحداتھم كما یحق آلخرین االشتراك في الصندوق من خالل تقدیمھم طلبا بذلك إلى 

 - یلي: مدیر الصندوق ویتم تقویم الوحدات بغرض االسترداد واالشتراك وفقا للتقییم المعلن في حینھ كما 
  

ســــتة شــــھور مــــن  بعــــد الصــــندوق مــــدیر تبــــدأ عملیــــة االســــترداد فــــي التــــاریخ الــــذي یحــــدده  .1
 تاریخ إنشاء الصندوق.

ــندوق  .2 یجــــوز للمشــــترك اســــترداد كــــل أو بعــــض وحــــدات االســــتثمار المملوكــــة لــــھ فــــي الصــ
وال  المقـــیم مـــن قبـــل مراقـــب االســـتثمار فـــي نھایـــة كـــل شـــھر صـــافي قیمـــة الوحـــدة وفقـــا لســـعر

 .سترداد حیث یحق للعمیل استرداد كافة وحداتھیوجد حد أدنى لال
 یتم تنفیذ عملیة االسترداد على القیمة الصافیة للصندوق في نھایة كل شھر. .3
ــھر .4 ــالل الشـ ــدیر خـ ــترداد للمـ ــب االسـ ــدیم طلـ ــب تقـ ــرا  یجـ ــر ظھـ ــة عشـ ــاعة الثانیـ ــى السـ ــد أقصـ بحـ

د طلبـــھ للفتـــرة وإال ســـقط الطلـــب لتلـــك الفتـــرة وعلیـــھ تجدیـــعمـــل قبـــل یـــوم التقـــویم ولغایـــة یـــوم 
 التالیة. 
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ــوز .5 ــدیر یجـ ــندوق لمـ ــل الصـ ــة تأجیـ ــب  أي تلبیـ ــترداد  طلـ ــى اسـ ــوم حتـ ــل یـ ــالي التعامـ ــى أو التـ  حتـ
ــد  ــالي االســـترداد  موعـ ً  التـ ــا وفقـــا ــام علیـــھ یـــنص  لمـ ــندوق، األساســـي النظـ  أي فـــي وذلـــك للصـ

 :اآلتیتین الحالتین من
 تلبیتھــــا والمطلــــوب  الوحــــدات  لحملــــة االســــترداد  طلبــــات  جمیــــع نســــبة إجمــــالي بلــــغ إذا -أ

ــترداد  موعــــد  أو تعامــــل یــــوم أي فــــي ــافي مــــن أكثــــر أو%  10 االســ  أصــــول قیمــــة صــ
ــندوق، ــك الصـ ــرط وذلـ ــزم أن بشـ ــدیر یلتـ ــي المـ ــذه فـ ــة ھـ ــة الحالـ ــات  بتلبیـ ــترداد  طلبـ  االسـ

 جمیـــع تؤخـــذ  أن وعلـــى الصـــندوق، أصـــول قیمـــة صـــافي مـــن%  10 عـــن تقـــل التـــي
ــات  ــترداد  طلبـ ــار االسـ ــى باالعتبـ ــاس علـ ــبة أسـ ــب، النسـ ــتم والتناسـ ــل ویـ ــبة تأجیـ ــن النسـ  مـ

ــات  ــترداد  طلبـــ ــي االســـ ــن زادت  التـــ ــبة عـــ ــن%  10 نســـ ــافي مـــ ــة صـــ ــول قیمـــ  أصـــ
 .القادم االسترداد  موعد  أو التالي التعامل یوم حتى الصندوق

ــم إذا -ب  ــداول وقــــف تــ ــة فــــي التــ ــواق أو البورصــ ــة األســ ــة المالیــ ــي المنظمــ ــتم التــ ــا یــ  فیھــ
ــل ــي التعامـــ ــة األوراق فـــ ــول أو المالیـــ ــرى األصـــ ــي األخـــ ــا التـــ ــندوق، یملكھـــ  أو الصـــ

 . أصولھ في مؤثرة قیمة تمثل مالیة أوراق تداول وقف
 

ــعر  .6 ــا لســ ــترداد وفقــ ــون االســ ــویم یكــ ــتثمار التقــ ــب االســ ــدده مراقــ ــا یحــ ــھ كمــ ــن بتاریخــ المعلــ
ــغ  ــي تبلـ ــترداد التـ ــات االسـ ــھ نفقـ ــوما منـ ــام مخصـ ــذا النظـ ــام ھـ ــب أحكـ ــة % 0.5بموجـ ــن القیمـ مـ

ــعر  ــا لســ ــتراك وفقــ ــون االشــ ــدة ویكــ ــافیة للوحــ ــویم الصــ ــھ التقــ ــافا الیــ ــھ مضــ ــن بتاریخــ المعلــ
 في المادة السادسة عشر.عمولة البیع الموضحة 

ــى .7 ــندوق مـــدیر علـ ــل یـــدفع أن الصـ ــترداد  قیمـــة الوحـــدات  لحامـ ــة خـــالل االسـ  عمـــل أیـــام أربعـ
 . الوحدة سعر تحدید  فیھ تم الذي التقویم لیوم التالیة

 یكون االسترداد من الصندوق على النموذج المعتمد لھذا الغرض.  .8
ــا تبــــین إذا للھیئــــة، .9 ــدم لھــ ــدیر التــــزام عــ ــتثمار مراقــــب  أو مــ ــندوق الحفــــظ أمــــین أو االســ  للصــ

 عـــن مؤقتـــة لفتـــرة بـــالتوقف النظـــام لمـــدیر تعلیماتھـــا تصـــدر أن الالئحـــة، أو القـــانون بأحكـــام
ــة ــترداد  عملیـــ ــتراك أو االســـ ــا أو – االشـــ ــي – كالھمـــ ــدات  فـــ ــندوق وحـــ ــي الصـــ ــاریخ فـــ  التـــ

 .التعلیمات  بتلك  المحدد 
الحفــــظ ومراقــــب  ألمــــینحالــــة الوفــــاة یــــتم نقــــل الملكیــــة بنــــاء علــــى حصــــر إرث یقــــدم  فــــي .10

 .االستثمار
 عشر السادسة المادة

 اتـر والمصروفـاب المدیـأتع
 

  -كالتالي: یستحق مدیر الصندوق عمولة بیع / اشتراك  -اوال: 
 العمولة (%)                                               )  $المبلغ (             

 

 المستثمر  المبلغ  من  %  2            $ 100,000أقل من الى  $ 5000من  

 المستثمر المبلغ  من  %  1.5$                      ملیون  قل من أإلى  $100,000من 

 المستثمر المبلغ من % 1                             وما فوق ملیون $ من         
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تحتســــب بشــــكل  مــــن القیمــــة الســــوقیة الصــــافیة ألصــــول الصــــندوق% 1إدارة بواقــــع  أتعــــاب  -ثانیــــا: 
 سنوي.شھري وتسدد بشكل ربع 

 
ــا:  ــق الصـــندوق عائـــدا % 15 بنســـبة تشـــجیعیھ أتعـــاب  -ثالثـ القیـــاس علـــى مـــن مؤشـــر أفـــي حـــال حقـ

(S&P GCC composite shariah largemidcap Index). 
 

ــب  .1 ــندوق ومراقـــ ــدیر الصـــ ــاب مـــ ــمل أتعـــ ــي تشـــ ــرة والتـــ ــاریف المباشـــ ــاب المصـــ ــتم احتســـ یـــ
والمصــــاریف الغیــــر مباشــــرة  ومكتــــب التــــدقیق الشــــرعي الخــــارجي وأمــــین الحفــــظاالســــتثمار 

 والتي تشمل أتعاب مدققي الحسابات.
حــــد أقصــــى التــــي یتكبــــدھا مــــدیر الصــــندوق ب التأســــیسیتحمــــل الصــــندوق كافــــة مصــــروفات  .2

ویــــتم اســــتھالك مصــــاریف التأســــیس خــــالل الســــنة المیالدیــــة  أمریكــــيدوالر  ألــــف 180قــــدره 
 األولى من تاریخ تأسیس الصندوق.

الحقائق  .3 كل  كشف  مراعاة  یجب  االستثمار  صندوق  وحدات  لترویج  إفصاح  أو  إتصال  أي  إجراء  عند 
والمعلومات ذات العالقة دون مبالغة، وفي جمیع األحوال تخضع اإلعالنات الترویجیة أو التسویقیة للضوابط  

  الترویج  أو االستثمار مستشار أتعاب  مقابل الصندوق أصول من مبلغ أي دفع یجوز وال الھیئة.التي تقررھا 
  األساسي   النظام  وتوزیع  نسخ  مصاریف  الحصر،  ال  المثال  سبیل  على  ذلك  ویشمل   بیعھا،  أو  للوحدات 

  .التأسیس مصاریف الصندوق ویتحمل المصاریف، ھذه الصندوق مدیر یتحمل أن على للصندوق،

 
 السابعة عشر  المادة

 أتعاب مراقب االستثمار 
 

ــى   ــب  یتقاضـــ ــتثمارالا مراقـــ ً  ســـ ــا ــنویة أتعابـــ ــدرھا  ســـ ــ 0.0625%قـــ ــافي نمـــ ــة صـــ ــول قیمـــ  األصـــ
)NAV( ــبة ــافي زادت  إذا% 0.05 ونســ ــة صــ ــول قیمــ ــن األصــ ــون 30 عــ ــار ملیــ ــویتي دینــ ــد  كــ  وبحــ

 .أشھر ثالثة كل وتسدد  شھریا تحتسب سنویاً  كویتي دینار 3,125 أدنى
 

 الثامنة عشر  الحادیة
 أتعاب أمین الحفظ 

 
ً   الحفظ  أمین  یتقاضى    زادت   إذا%  0.05  ونسبة )NAV(  األصول  قیمة  صافي  من 0.0625%  قدرھا  سنویة  أتعابا

ً   كویتي  دینار  3,125  أدنى  وبحد   كویتي  دینار  ملیون  30  عن  األصول  قیمة  يصاف  كل   وتسدد   شھریا  تحتسب   سنویا
 . أشھر ثالثة

 
 المادة التاسعة عشر  

والمصاریف واالتعاب، سواء كانت مستحقة على حملة الوحدات أو من أصول  یوضح الجدول أدناه كافة الرسوم  
 الصندوق أو التي تدفع من مدیر الصندوق 
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 قیمة الرسوم والمصاریف واألتعاب  مستحقة على  الرسوم والمصاریف واالتعاب 

 أتعاب مدیر الصندوق 

الصافیة %  1بواقع    إدارة:أتعاب   الصندوق  السوقیة  القیمة  من 
الصندوق بشكل   ألصول  وتسدد  شھري  بشكل  تحتسب 

 ربع سنوي. 

في حال حقق الصندوق  % 15  بنسبة أتعاب تشجیعیة: 
 S&P GCC)أعلى من مؤشر القیاس عائدا 

composite shariah largemidcap Index) . 

 %) 2إلى % 1من (  وحدات  حملة عمولة البیع/االشتراك

 % 0.5 وحدات حملة  رسوم االسترداد

 أتعاب أمین الحفظ 

ً  الصندوق    األصول   قیمة  صافي  من 0.0625%  قدرھا  سنویة  أتعابا
)NAV( األصول  قیمة يصاف زادت  إذا% 0.05  ونسبة 

 دینار   3,125  أدنى  وبحد   كویتي  دینار  ملیون  30  عن
ً  كویتي  . أشھر ثالثة كل وتسدد   شھریا تحتسب  سنویا

 أتعاب مراقب االستثمار 

ً  الصندوق   األصول   قیمة  صافي  نم   0.0625%قدرھا    سنویة  أتعابا
)NAV( األصول  قیمة صافي زادت  إذا% 0.05  ونسبة 

 دینار   3,125  أدنى  وبحد   كویتي  دینار  ملیون  30  عن
 . أشھر ثالثة كل وتسدد   شھریاتحتسب سنویاً  كویتي

ً  دینار كویتي 2000 الصندوق   الحسابات الخارجي   أتعاب مراقب    سنویا

ً دینار كویتي  500 الصندوق  التدقیق الشرعي الخارجي أتعاب مكتب   سنویا

 الصندوق  رسوم جھة حفظ السجل 

   مشترك 100 أقصى بحد  كویتي دینار -/750 مبلغ -
  100 عن العدد  زاد إذا  كویتي دینار -/1000 مبلغ  -

  مشترك
ً  األتعاب  تدفع  أن على(  )سنویا

 
 العشرونالمادة 

 حقوق حملة الوحدات
 

أو وحــــدات االســــتثمار للمشــــتركین حقوقــــا متســــاویة تجــــاه الصــــندوق ویكــــون تخــــول حصــــص  •
ــدود  ــي حـ ــل فـ ــارة كـ ــل الخسـ ــزام بتحمـ ــع وااللتـ ــة للتوزیـ ــاح القابلـ ــام األربـ ــي اقتسـ ــق فـ ــا الحـ لحاملھـ
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مــــا یملكــــھ مــــن وحــــدات ویكــــون لكــــل مــــنھم الحــــق فــــي الحصــــول علــــى نســــبة مــــن صــــافي 
 أو وحدات. موجودات الصندوق عند تصفیتھ بقدر ما یملكھ من حصص 

 .الصندوق إدارة في االشتراك الوحدات  لحملة یحق ال الصندوق مدیر عدا فیما •
ــب  • ــق أن یجــ ــى تُطبــ ــع علــ ــة جمیــ ــدات  حملــ ــن الوحــ ــة مــ ــھا الفئــ ــي نفســ ــندوق فــ ــروط الصــ  الشــ

 .ذاتھا واألحكام
 

 والعشرون  الحادیةالمادة 
 معلومات الأسالیب ومواعید اإلفصاح عن 

 
معلومــــات مــــن شــــانھا أن تــــؤثر عــــن أي یقــــوم مــــدیر الصــــندوق باإلفصــــاح لمــــالكي الوحــــدات  .1

 على قیمة ھذه الوحدات وباإلجراءات التي اتخذھا لمواجھة ذلك.
 والھیئة   للبورصة  منھا  نسخة  یقدم  وأن  المراجعة  المرحلیة  المالیة  البیانات   إعداد   الصندوق  مدیر  على  یجب  .2

 . الفترة نھایة  من عمل  یوم عشر خمسة أقصاھا مدة خالل
 خالل   والھیئة  للبورصة  منھا  نسخة  یقدم  وأن  المدققة،  السنویة  المالیة  البیانات   إعداد   الصندوق  مدیر  على  یجب  .3

ً  وأربعین خمسة أقصاھا مدة  . للصندوق المالیة السنة نھایة من یوما
 أشھر تتضمن المعلومات اآلتیة:  ةصندوق تقدیم تقاریر لحملة الوحدات كل ثالثالیجب على مدیر  .4

a.  .صافي قیمة أصول وحدات الصندوق 
b.  .عدد وحدات الصندوق التي یملكھا حامل الوحدات وصافي قیمتھا 
c.  ســـجالً بحركـــة حســـاب كـــل حامـــل وحـــدات علـــى حـــدة، بمـــا فـــي ذلـــك أي توزیعـــات

 تقریر تم تقدیمھ لحملة الوحدات.بعد آخر مدفوعة 
d.  الصندوق ومقدمي الخدمات.بیاناً عن أتعاب مدیر 

ســــواء كــــان مـــدرجاً أم غیــــر مــــدرج، نشــــر معلومــــات شــــھریة  الصــــندوق،یجـــب علــــي مــــدیر  .5
عـــن الصـــندوق للجمھـــور مـــن خـــالل البورصـــة، وذلـــك خـــالل ســـبعة أیـــام عمـــل مـــن نھایـــة كـــل 

 شھر وفقاً للنموذج الذي تحدده الھیئة.
 

 والعشرون الثانیة المادة
 عامة  إلتزامات
 

 :یلي بما االلتزام الصندوق خدمات  مقدمي كافة على یجب 
ــون أن -1 ــدم یكـ ــة مقـ ــن الخدمـ ــخاص  مـ ــرخص  األشـ ــم المـ ــجلین أو لھـ ــدى المسـ ــة لـ ــي الھیئـ ــدیم فـ ــذه تقـ  ھـ

ــة، ــوفر وأن الخدمــ ــھ تتــ ــدرات  لدیــ ــات  القــ ــریة واإلمكانیــ ــة البشــ ــة والتقنیــ ــدر والمالیــ ــذي بالقــ ــي الــ  یكفــ
 .التزاماتھ لتنفیذ 

ــرام -2 ــع عقـــد  إبـ ــمن الخدمـــة مقـــدم مـ ــوق بیـــان یتضـ ــى أطرافـــھ والتزامـــات  حقـ  أتعـــاب  األخـــص  وعلـ
ــدم ــة مقــ ــس الخدمــ ــابھا وأســ ــد  احتســ ــدادھا، ومواعیــ ــراءات  ســ ــب  واإلجــ ــا الواجــ ــد  اتباعھــ ــاء عنــ  أو إنھــ

 .الخدمة مقدم مع العالقة إنھاء على المترتبة واإلجراءات  والتدابیر العقد، فسخ
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ــذل -3 ــة بـ ــخص  عنایـ ــریص  الشـ ــام فـــي الحـ ــام القیـ ــة بالمھـ ــة بمقـــدم المنوطـ ــاون الخدمـ ــع والتعـ  بـــاقي مـ
 مقــــدم یرتكبــــھ خطــــأ أي نتیجــــة ضــــرر لحقــــھ شــــخص  كــــل وتعــــویض  للصــــندوق، الخــــدمات  مقــــدمي

 .الخدمة
ــدم یتعامــــل أال -4 ــدات  علــــى غیــــره عــــن نیابــــة أو لصــــالحھ ســــواء الخدمــــة مقــ ــا الصــــندوق، وحــ  فیمــ

 .الصندوق مدیر عدا
 

 والعشرون  المادة الثالثة
 مدیر الصندوق مھام 

  
وھـــو الـــذي یمثـــل الصـــندوق الصـــندوق یكـــون مـــدیر الصـــندوق مســـئول عـــن إدارة واســـتثمار أمـــوال 

 :األخص بما یلي الصندوق علىویلتزم مدیر  أمام القضاءوقانونا في عالقتھ بالغیر 
 .األساسي نظامھ في المحددة االستثماریة أھدافھ یحقق بما الصندوق أصول  إدارة .1
ــاذ  .2 ــع اتخـ ــرارات  جمیـ ــتثماریة القـ ــا االسـ ــن وغیرھـ ــرارات  مـ ــا القـ ــق بمـ ــلحة یحقـ ــندوق مصـ  الصـ

 .بإنصاف الوحدات  حملة معاملة ویضمن الوحدات  وحملة
ــق .3 ــات  تطبیــ ــراءات  سیاســ ــبة وإجــ ــع مناســ ــد  أو لمنــ ــن الحــ ــات  مــ ــة الممارســ ــي الخاطئــ ــن التــ  مــ

 .ونزاھتھ السوق استقرار على تؤثر أن المتوقع
 صـــندوق لكـــل وشـــفافة وصـــحیحة عادلـــة تقیـــیم وأنظمـــة تســـعیر نمـــاذج اســـتخدام مـــن التأكـــد  .4

 .یدیره
 .الصندوق أصول وحفظ لحمایة المناسبة التدابیر اتخاذ  .5
ً  دقیـــق بشـــكل الصـــندوق لصـــالح تـــتم التـــي والبیـــع الشـــراء عملیـــات  تســـجیل .6  لتسلســـلھا ووفقـــا

 .وتوقیتھا الزمني
 .عنھ التوقیع حق لھ ویكون القضاء وأمام بالغیر عالقتھ في الصندوق تمثیل .7
 .للصندوق المالیة التعامالت  لقید  محاسبي نظام توفیر .8
ــد  .9 ــن التأكـ ــود  مـ ــام وجـ ــم نظـ ــویة مالئـ ــامالت  لتسـ ــي التعـ ــم التـ ــا تـ ــام إدخالھـ ــبي بالنظـ ــع المحاسـ  مـ

 .الحفظ أمین لدى الصندوق باسم المفتوحة المالیة واألوراق النقدیة الحسابات 
 .علیھ تترتب  قد  التزامات  بأیة للوفاء للصندوق الكافیة السیولة توفیر .10
ــدم .11 ــریض  عـــ ــندوق تعـــ ــة الصـــ ــاطر ألیـــ ــتثماریة مخـــ ــر اســـ ــروریة غیـــ ــق ضـــ ــراض  وفـــ  أغـــ

 .االستثماریة وسیاستھ الصندوق
ــوفیر .12 ــع تـ ــات  جمیـ ــة المعلومـ ــن الالزمـ ــندوق عـ ــى الصـ ــب  إلـ ــتثمار مراقـ ــي االسـ ــدود  فـ  التـــي الحـ

 .وفاعلیة بكفاءة بواجباتھ القیام من تمكنھ
ــار .13 ــة إخطــ ــور الھیئــ ــوع فــ ــداث  وقــ ــة أحــ ــؤدي جوھریــ ــرض  تــ ــالح لتعــ ــة مصــ ــدات  حملــ  الوحــ

 .للخطر
ــي .14 ــال فـ ــدیر إدارة حـ ــر المـ ــن ألكثـ ــندوق، مـ ــب  صـ ــھ یجـ ــل أن علیـ ــین یفصـ ــات  بـ ــة العملیـ  المرتبطـ

 .الصنادیق بھذه
ــوز ــة یجـــ ــتبدال للھیئـــ ــدیر اســـ ــندوق مـــ ــھ رأت  إذا الصـــ ــد  أنـــ ــل قـــ ــالالَ  أخـــ َ  إخـــ ــا ــھ جوھریـــ  بإلتزاماتـــ

 التنفیذیة.الالئحة  في علیھا المنصوص 
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 والعشرون المادة الرابعة
 أسالیب وسیاسات ومخاطر االستثمارات 

 
ــدرة  .1 ــھ القــ ــاز لــ ــالل جھــ ــن خــ ــندوق مــ ــوال الصــ ــتثمار أمــ ــندوق إدارة واســ ــدیر الصــ ــولى مــ یتــ

ــاز  ــذا الجھــ ــع ھــ ــدور ویتمتــ ــذا الــ ــام بھــ ــاءة للقیــ ــأكبروالكفــ ــي  بــ ــتقاللیة فــ ــن االســ ــدر مــ  إدارةقــ
ــة  ــالحیات الالزمــــ ــة الصــــ ــندوق كافــــ ــدیر الصــــ ــون لمــــ ــندوق ویكــــ ــتثمارات الصــــ  إلدارةاســــ

رض مـــــع أحكـــــام القـــــانون الواجـــــب التطبیـــــق االصـــــندوق وتوجیـــــھ اســـــتثماراتھ بمـــــا ال یتعـــــ
 للصندوق. األساسيوالنظام والالئحة التنفیذیة 

ــندوق  .2 ــدیر الصـ ــوز لمـ ــة یجـ ــة أجنبیـ ــة رقابیـ ــن جھـ ــم مـ ــرخص لھـ ــخاص المـ ــد األشـ ــتعانة بأحـ االسـ
  .للقیام ببعض مھامھ بشأن أصول الصندوق الموجودة خارج دولة الكویت 

دف إلـــــى تحقیـــــق عائـــــد مناســـــب علـــــى یتبـــــع الصـــــندوق سیاســـــة اســـــتثماریة متوازنـــــة تھـــــ .3
اســــتثمارات الصــــندوق  إلدارةجھــــده  ، ویلتــــزم مــــدیر الصــــندوق ببــــذل قصــــارىاالســــتثمار 

ــق  ــتثمرین بالصـــندوق اال انـــھ ال یضـــمن أیـــة  أفضـــلوتحقیـ  أربـــاحعوائـــد ممكنـــة لصـــالح المسـ
ــد  ــمالیةأو عوائــ ــة  رأســ ــددة نتیجــ ــھمحــ ــوال إدارتــ ــندوق  ألمــ ــدیر الصــ ــون مــ ــندوق ، وال یكــ الصــ

أیـــــة خســـــائر أو  عـــــنشـــــكل  بـــــأيمـــــن موظفیـــــھ أو مســـــتخدمیھ أو وكالئـــــھ مســـــئوال  أيأو 
ــندوق اال اذا كانـــــت  أضـــــرار ــتثمارھم بالصـــ ــة اســـ ــتثمار نتیجـــ ــدات االســـ ــالكي وحـــ ــق بمـــ تلحـــ

  أو الئحتـــــھ التنفیذیـــــة 2010لســـــنة  7ناشــــئة عـــــن مخالفـــــة أحكــــام المرســـــوم بالقـــــانون رقــــم 
ــدیال ــوتعــ ــات الصــ ــامیم والتعلیمــ ــرارات والتعــ ــةاد تھما والقــ ــن الھیئــ ــندوق أو  رة مــ ــام الصــ أو نظــ

ــد أو  ــأ المتعمـــ ــة الخطـــ ــالنتیجـــ ــندوق أو  اإلھمـــ ــدیر الصـــ ــن مـــ ــیم مـــ ــھ  أيالجســـ ــن تابعیـــ مـــ
 في إدارة أموال الصندوق. أعالهالمذكورین 

تقلبـــــات فـــــي تترتـــــب علـــــى االســـــتثمار بالصـــــندوق المخـــــاطر المرتبطـــــة عـــــادة باالســـــتثمار  .4
 في البورصة. األسعار

 لضــــرورة ذلــــك كــــان إذا إال یعادلھــــا مــــا أو نقدیــــة بــــأموال الصــــندوق مــــدیر یحــــتفظ أال یجــــب  .5
 :التالیة األمور أحد  تستدعیھا

 .الوحدات  استرداد  طلبات  تلبیة -أ
ــن  -ب  ــندوق إدارة حســ ــا الصــ ــداف وفقــ ــندوق ألھــ ــتثماریة الصــ ــراض  االســ ــة واألغــ  المكملــ

 .األھداف لتلك
خــــالل الســــنة األولــــى مــــن صــــدور التــــرخیص النھــــائي  البنــــد وال یســــري حكــــم ھــــذه  -ت 

 للصندوق.
 % من األوراق المالیة لمصدر واحد.10عدم تملك نسبة تزید عن  .6
من صافي %  15نسبة عدم تجاوز استثمارات صندوق االستثمار في أوراق مالیة صادرة عن مصدر واحد   .7

 صندوق. القیمة أصول 
  من  أقصى  كحد %  15  نسبتھ  ما  یستثمر  أن  االستثمار  صندوقلل  یجوزأعالە،    )6بالبند رقم (  اإلخالل  دون .8

ي األوراق المال�ة أو    في  أصولھ  قیمة  صافي
  النقد أسواق    قو صنادیأ أدوات الدین  صنادیق  صناديق االستثمار �ف

  أجنبیة   رقابیة  جھة  قبل  من  لھا  مرخص أو   مرخصة من الھیئة  اإلسالمیة  الشریعةأحكام    مع  متوافقة  أخرى
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  تلك   من   أي   یكون   أال  بشرط .  الھیئة  تطبقھا   التي  لتلك  األقل   على   مماثلة   تنظیمیة   وشروط  معاییر  وفق

   .الصندوق  مدیر  نفس قبل  من  إدارتھ  یتم  فیھا المستثمر  الصنادیق 

  عن   صادرة  صكوك  أي  في  أصولھ  قیمة  صافي  من  أقصى  كحد %  15  نسبتھ  ما  یستثمر  أن  لصندوقل  یجوز .9

  ر.االستثما وقت  في بضمانتھا أو الخلیجي التعاون مجلس دول حكومات 

% من صافي قیمة أصول 10بأكثر من  عند التعاقد  أو الدخول في عملیات یترتب علیھا التزامات    التمولعدم   .10
 صندوق. ال

 أسھم شركات غیر مدرجة. % من صافي قیمة أصولھ في 10لصندوق استثمار أكثر من  لال یجوز  .11
% مـــن صـــافي قیمـــة أصـــولھ فـــي أســـھم أي شـــركة 15یجـــوز للصـــندوق اســـتثمار أكثـــر مـــن  .12

ــبة  الصــــندوق، ســــتثمارمدرجــــة، علــــى أن تكــــون مــــن ضــــمن مجــــال ا وعلــــى أال تتجــــاوز نســ
ــدیر  ــتفظ مــ ــال. وأن یحــ ــذلك المجــ ــوقیة لــ ــة الســ ــالي القیمــ ــى إجمــ ــركة إلــ ــوقیة للشــ ــة الســ القیمــ
الصــــندوق بســــجل عــــن جمیــــع الشــــركات المدرجــــة التــــي تســــتوفي معــــاییر مجــــال االســــتثمار، 
ویــــتم إخطــــار الھیئــــة بشــــكل ربــــع ســــنوي بنســــبة القیمــــة الســــوقیة لكــــل شــــركة إلــــى إجمــــالي 

 .المجالة لذلك القیمة السوقی

 

 والعشرون  المادة الخامسة
 القیود العامة على االستثمار 

 
 - التالیة: من المعامالت  لصندوق بأيیمتنع مدیر الصندوق القیام لحساب ا

 شراء األوراق المالیة عن طریق الھامش. .1
 . والكفاالت الضمانات  إعطاءمنح القروض أو  .2
 والعقار. التعامل بالسلع   .3
 اإلصدارات كضمان رئیسي. ضمان  .4
 .األشكالشكل من  وبأيمن أموال الصندوق  أيامتیاز لصالح الغیر على  أيرھن أو منح  .5
 خصم شیكات. .6
الصندوق    االقتراض  .7 النظام    بأيلصالح  المنصوص علیھا صراحة في  الحاالت  شكل من األشكال اال في 

 األساسي للصندوق. 
 منح االئتمان.  .8
 
في حدود   االیكون مدیر الصندوق ھو مدیر االكتتاب أو وكیل البیع لھا    التيورقة مالیة للجھة    أيشراء   .9

 التنفیذیة. في القانون والالئحة القواعد المقررة 
 في  استخدامھا  أجل  من  للغیر  أموال  تقدیم  على  تنطوي  التي  العقود   من  غیرھا  أو   االستثمار  وكاالت   وتعتبر .10

 اإلیداعات   عدا  فیما  وذلك  الجماعي،  االستثمار  أنظمة  من  بھ  القیام  محظور  ائتمان  بمثابة  التجاریة،  أنشطتھ
 . الثانویة  السوق  أو  األولیة  السوق  في  للبیع  مطروحة  مالیة  أداة  أو  دین  أداة  عن  عبارة  كانت   إذا  أو  البنوك  لدى
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ً  إال التابعة شركاتھ عن أو عنھ  صادرة مالیة ورقة أي شراء الصندوق لمدیر یجوز ال  : التالیة  للضوابط وفقا
 .الشراء قبل االستثمار مراقب  موافقة على الحصول .1
 مدیر  یدیرھا  التي  األخرى  الصنادیق  وجمیع  الصندوق  یستثمرھا  التي  المالیة  األوراق   إجمالي  یتجاوز  أال .2

  من  أي  أو  الصندوق  مدیرة  الشركة  من  المصدرة  المالیة  األوراق  قیمة  إجمالي  من%  10  نسبتھ  ما  الصندوق
 . التابعة شركاتھا

ذكر    اإلخالل  عدم  مع   االكتتاب   إدارة  أو  االكتتاب   وكیل  بمھمة  الصندوق  مدیر  قیام  حالة  وفي  ،أعالهبما 
 . المھام بھذه  قیامھ أثناء المصدر لھذا مالیة ورقة أي شراء لھ یجوز ال ما، لمصدر

 فال  مالیة،  لورقة  الخاص   أو  العام  االكتتاب   بتغطیة  التابعة  شركاتھ  من  أي  أو  الصندوق  مدیر  تعھد   حالة  وفي
 . الصندوق لصالح الورقة ھذه شراء یجوز

 
 والعشرون السادسة المادة

 السنة المالیة للصندوق 
 

ــندوق فــــي  ــة للصــ ــنة المالیــ ــ األولتبــــدأ الســ ــة دیســ ــایر وتنتھــــي فــــي نھایــ ــنة مــــن ینــ مبر مــــن كــــل ســ
ــدأ ــك تبـ ــن ذلـ ــتثناء مـ ــة  واسـ ــنة المالیـ ــى السـ ــندوق األولـ ــدى للصـ ــنادیق لـ ــجل الصـ ــي سـ ــده فـ ــاریخ قیـ ــن تـ مـ

 وتنتھي في نھایة دیسمبر من السنة المیالدیة التالیة.الھیئة 
 

 والعشرون  المادة السابعة
 التقاریر والمیزانیات 

 
ــدیر  .1 ــزم المـ ــداریلتـ ــد  بإصـ ــة تعتمـ ــنة مالیـ ــل سـ ــة كـ ــي نھایـ ــندوق فـ ــة للصـ ــنویة مدققـ ــات سـ میزانیـ

ســــنویة ربــــع میزانیــــات ســــنویة و بإصــــدارمــــن قبــــل مراقــــب االســــتثمار كمــــا یلتــــزم المــــدیر 
ــب أن  ــة ویجــ ــرة المیزانیــ ــالل فتــ ــندوق خــ ــاط الصــ ــر نشــ ــمن تقریــ ــة تتضــ ــنة المالیــ ــالل الســ خــ

أتعــــاب  وأیــــةوالخســــائر  األربــــاحیســــجل ھــــذا التقریــــر البیانــــات المالیــــة للصــــندوق وحســــاب 
 یتحملھا الصندوق. أخرى

 نســــخة یقــــدم وأن المراجعــــة المرحلیــــة المالیــــة البیانــــات  إعــــداد  الصــــندوق مــــدیر علــــى یجــــب  .2
   . الفترة نھایة من عمل یوم عشر خمسة أقصاھا مدة خالل والھیئة للبورصة منھا

ــب  .3 ــى یجـ ــدیر علـ ــندوق مـ ــداد  الصـ ــات  إعـ ــة البیانـ ــنویة المالیـ ــة، السـ ــدم وأن المدققـ ــخة یقـ ــا نسـ  منھـ
ــة ــة للبورصــ ــالل والھیئــ ــدة خــ ــاھا مــ ــة أقصــ ــین خمســ ً  وأربعــ ــا ــن یومــ ــة مــ ــنة نھایــ ــة الســ  المالیــ

 .للصندوق
ــنویة  .4 ــع ســ ــاریر الربــ ــى التقــ ــالع علــ ــن االطــ ــتركین مــ ــن المشــ ــندوق أن یمكــ ــدیر الصــ ــى مــ علــ

 .والسنویة
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 والعشرون  المادة الثامنة
 الخارجي  مراقب حسابات الصندوق

 
 الھیئـــة، لـــدى مســـجل خـــارجي حســـابات  ُمراقـــب  تعیـــین الصـــندوق مـــدیر علـــى یجـــب  .1

ً  الصــــندوق حســــابات  وتــــدقیق مراجعــــة بأعمــــال لیقــــوم وذلــــك  المحاســــبة لمعــــاییر وفقــــا
 . الھیئة من المعتمدة الدولیة

ــن  .2 ــئول عـ ــابات مسـ ــب الحسـ ــون مراقـ ــیر أو  أيیكـ ــالتقصـ ــھ  إھمـ ــع منـ ــش یقـ ــي أو غـ مھنـ
 لعملھ. تأدیتھ أثناء

ــي  .3 ــالع فــ ــق اطــ ــابات حــ ــب الحســ ــائق  أيلمراقــ ــدفاتر والوثــ ــجالت والــ ــى الســ ــت علــ وقــ
ــدیر  واألوراق ــوزة مــ ــي بحــ ــواء التــ ــندوق ســ ــوال الصــ ــتثمار أمــ ــإدارة واســ ــة بــ المتعلقــ

ــندوق أو  ــب الصــ ــتثمار  مراقــ ــظ االســ ــین الحفــ ــا للأو أمــ ــذه وفقــ ــنظم ھــ ــي تــ ــد التــ قواعــ
 المھنة.

ام القــــانون أو كــــمخالفــــات ألح بأیــــةیقــــوم مراقــــب الحســــابات بإخطــــار جھــــة اإلشــــراف  .4
أو مــــن أمــــین  تثمارنظــــام الصــــندوق تقــــع مــــن مــــدیر الصــــندوق أو مــــن مراقــــب االســــ

 .الحفظ
ــین .5 ــب  یعــ ــابات  مراقــ ــارجي الحســ ــندوق الخــ ــنة للصــ ــة لســ ــدة مالیــ ــة واحــ ــد  قابلــ  للتجدیــ

ــنویاً، ــدة ســ ــاوز ال ولمــ ــع تتجــ ــنوات  أربــ ــة ســ ــة، مالیــ ــوز متتالیــ ــھ ویجــ ــام لــ ــذه القیــ  بھــ
 . متتالیتین سنتین عن تقل ال انقطاع فترة بعد  الصندوق لذات  األعمال

لصـــــندوق ھـــــو نفســـــھ مراقـــــب لال یجـــــوز أن یكـــــون مراقـــــب الحســـــابات الخـــــارجي  .6
 الحسابات لمدیر الصندوق.

 
   التاسعة والعشرون المادة

 مراقب االستثمار  
ــى  یجــــب  ــتثماراال مراقــــب علــ ــدیر قبــــل مــــن والمعــــین ســ ــندوق مــ ــد  الصــ ــول بعــ  علــــى الحصــ
 :یلي بما األخص  على االلتزام الھیئة، موافقة

ــد . 1 ــن التأكــ ــزام مــ ــدیر التــ ــندوق مــ ــانون الصــ ــة بالقــ ــة والالئحــ ــرارات  التنفیذیــ ــات  وقــ  وتعلیمــ
 .الصندوق ُمدیر یُصدرھا أُخرى وثائق وأیة االكتتاب  ونشرة األساسي والنظام الھیئة

 لــــذلك المحــــددة المواعیــــد  وفــــي بالطریقــــة االســــتثمار وحــــدات  أو حصــــص  بتقــــویم یقــــوم أن. 2
 .للصندوق األساسي النظام في
ً  الوحـــدات  حملـــة مصـــلحة یحقـــق بمـــا بمســـؤولیاتھ الصـــندوق مـــدیر قیـــام مـــن التأكـــد . 3  وفقـــا

 حــــدود  فــــي تســــتثمر أموالــــھ وأن ،التنفیذیــــة الالئحــــة وأحكــــام للصــــندوق األساســــي للنظــــام
 .النظام ھذا في المحددة والسیاسات  األسالیب 

 .مصالح تعارض  على تنطوي تعامالت  أیة إقرار. 4
ــاع. 5 ــرتین االجتمــ ً  مــ ــنویا ــى ســ ــل علــ ــع األقــ ــة مــ ــة الھیئــ ــندوق اإلداریــ ــة للصــ ــزام لمراجعــ  التــ

ــندوق ــانون الصـــ ــة بالقـــ ــة  والالئحـــ ــرارات التنفیذیـــ ــات  وقـــ ــة وتعلیمـــ ــام الھیئـــ  األساســـــي والنظـــ
 .الصندوق مدیر یصدرھا أخرى وثائق وأیة االكتتاب  ونشرة

 .الصندوق مدیر من تقع مخالفات  بأیة الھیئة إخطار. 6
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 الثالثون  المادة 
 ظ ـن الحفـأمی

 
ــب  ــظ یجـ ــول حفـ ــندوق أصـ ــدى الصـ ــین لـ ــظ أمـ ــرخص  حفـ ــھ مـ ــین لـ ــن یعـ ــل مـ ــدیر قبـ ــندوق مـ ــد  الصـ  بعـ

ــول ــى الحصـ ــة علـ ــة، موافقـ ــوز الھیئـ ــھ ویجـ ــین لـ ــین تعیـ ــظ أمـ ــي حفـ ــون فرعـ ً  یكـ ــا ــھ مرخصـ ــجالً  أو لـ  مسـ
ــدى ــة لـ ــة جھـ ــة، رقابیـ ــك أجنبیـ ــظ وذلـ ــول لحفـ ــارج األصـ ــة خـ ــت  دولـ ــؤدي وال. الكویـ ــد  یـ ــع التعاقـ ــین مـ  أمـ
 .مسؤولیاتھ من األصیل الحفظ أمین إعفاء إلى فرعي حفظ
 :یلي بما األخص  على االلتزام الحفظ أمین على یجب 

 یلتــــزم ،التنفیذیــــة الالئحــــة مــــن) وأصــــولھم العمــــالء أمــــوال( الســــابع الكتــــاب  أحكــــام مراعــــاة مــــع. 1
 أن علــــى وإدارتھــــا بفتحھــــا یقــــوم منفصــــلة حســــابات  فــــي الصــــندوق بأصــــول باالحتفــــاظ الحفــــظ أمــــین
 .الحریص  الشخص  عنایة ذلك في یبذل وأن الغیر، حسابات  أو حساباتھ عن مستقلة تكون

 .الصندوق نشاط عن ناشئة أخرى توزیعات  وأیة النقدیة األرباح وإیداع وحفظ استالم. 2
 أي وإرســـــال الصـــــندوق أصـــــول علـــــى مترتبـــــة التزامـــــات  بأیـــــة الصـــــندوق مـــــدیر إخطـــــار. 3

 .لذلك المقررة المدة وفي یتسلمھا إخطارات 
 .الحفظ أمین عمل بنطاق الخاصة الصندوق مدیر تعلیمات  تنفیذ . 4
 .مقاصة وكالة لدى یحفظ لم ما الوحدات  حملة سجل وحفظ إعداد . 5

 
  الثالثونالحادیة و المادة

 مكتب التدقیق الشرعي الخارجي 
 

الشــــریعة اإلســــالمیة نظــــام رقابــــة شــــرعیة مكــــون مــــن یكــــون للصــــنادیق التــــي تعمــــل وفــــق أحكــــام 
وحـــدة تـــدقیق شـــرعي داخلـــي ومكتـــب تـــدقیق شـــرعي خـــارجي، وذلـــك للقیـــام بالرقابـــة علـــى جمیـــع 
تعـــــامالت األوراق المالیـــــة للصـــــندوق للتأكـــــد مـــــن مطابقتھـــــا للمعـــــاییر الشـــــرعیة وقـــــرارات الھیئـــــة 

 ذات الصلة.
مســـجالً لـــدى الھیئـــة، ویلتـــزم برفـــع تقـــاریره ویشـــترط أن یكـــون مكتـــب التـــدقیق الشـــرعي الخـــارجي 

 إلى جمعیة حملة الوحدات للصندوق.
یمــــنح مــــدیر الصــــندوق الــــذي یــــدیر صــــندوق یعمــــل وفــــق أحكــــام الشــــریعة االســــالمیة حــــق تعیــــین 

 مكتب التدقیق الشرعي الخارجي.
ــوز ــدیر یجــ ــدة  لمــ ــام وحــ ــام بمھــ ــھ للقیــ ــاص بــ ــرعي الخــ ــدقیق الشــ ــؤول التــ ــف مســ ــندوق أن یكلــ الصــ

 یق الشرعي الداخلي للصندوق. التدق
ــریعة  ــام الشــ ــق أحكــ ــل وفــ ــم بالعمــ ــرخص لھــ ــخاص المــ ــر األشــ ــن غیــ ــندوق مــ ــدیر الصــ ــان مــ وإذا كــ
اإلســــالمیة، فإنــــھ یجــــوز لــــھ أن یكلــــف مكتــــب تــــدقیق شــــرعي خــــارجي للقیــــام بمھــــام وحــــدة التــــدقیق 

ــ ــون ذلــ ــھ وأال یكــ ــندوق أتعابــ ــدیر الصــ ــل مــ ــرط أن یتحمــ ــك بشــ ــندوق، وذلــ ــداخلي للصــ ــرعي الــ ك الشــ
 المكتب ھو نفس المكتب الذي یقوم بأعمال التدقیق الشرعي الخارجي للصندوق.

ــدة  ــنویاً، ولمـ ــد سـ ــة للتجدیـ ــدة قابلـ ــة واحـ ــنة مالیـ ــندوق لسـ ــارجي للصـ ــرعي الخـ ــدقیق الشـ ــب التـ ــین مكتـ یعـ
ــرة  ــد فتـ ــندوق بعـ ــذات الصـ ــال لـ ــذه األعمـ ــام بھـ ــھ القیـ ــوز لـ ــة، ویجـ ــة متتالیـ ــنوات مالیـ ــع سـ ــاوز أربـ ال تتجـ

 قل عن سنتین متتالیتین.انقطاع ال ت
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ــاالت  ــى حــ ــاالطالع علــ ــق بــ ــرعیة التطبیــ ــن شــ ــت مــ ــداخلي بالتثبــ ــرعي الــ ــدقیق الشــ ــدة التــ ــوم وحــ تقــ
انتقائیــــة للمعــــامالت الیومیــــة المختلفــــة للصــــندوق؛ للتأكــــد مــــن التــــزام تعــــامالت الصــــندوق بالمعــــاییر 

 الشرعیة وقرارات الھیئة ذات الصلة.
 

 التدقیق الشرعي الخارجي على اآلتي:یجب أن یشتمل تقریر مكتب 
 . ما یفید اطالعھ على تقریر وحدة التدقیق الشرعي الداخلي.1
 . عدد وتواریخ الزیارات المیدانیة إلى مدیر الصندوق ونتائجھا.2
. بیــــان حـــــول العقــــود والمعـــــامالت التــــي تـــــم االطــــالع علیھـــــا وفحصــــھا، وذلـــــك دون اإلخـــــالل 3

 بسریة ھذه التعامالت.
 واعد المرجعیة لتلك العقود والمعامالت.. الق4
ــرعیة 5 ــات الشــ ــدت  -. المخالفــ ــدد  -إن وجــ ــا والمــ ــة معالجتھــ ــامالت، وكیفیــ ــود أو المعــ ــي العقــ ــواء فــ ســ

 المقترحة لذلك.
ــھا، 6 ــم فحصــ ــي تــ ــامالت التــ ــراء التعــ ــن إجــ ــھ عــ ــرخص لــ ــخص المــ ــي الشــ ــؤولة فــ ــات المســ . الجھــ

 ومراحل إنجازھا.  
 ..إجراءات التدقیق التي أدت للتوصل لنتائج أعمالھ الواردة في ھذا التقریر7
 . الرأي الشرعي النھائي.8
 . توقیع المدقق الشرعي والممثل القانوني للمكتب.9

 
 ثونالثالوالثانیة المادة 

 لصندوق األساسي لنظام التعدیل 
 

ــوز ال ــدیر یجــ ــندوق  لمــ ــري أنالصــ ــدیالت  أي یجــ ــى تعــ ــام علــ ــي النظــ ــد  إال األساســ ــة بعــ ــة موافقــ  الھیئــ
 المكتســــبة الحقــــوق یمــــس مــــا المقترحــــة التعــــدیالت  فــــي وجــــدت  إذا - وللھیئــــة التعــــدیالت  ھــــذه علــــى

ــة ــدات  لحملـ ــب  أن - الوحـ ــن تطلـ ــدیر مـ ــام مـ ــذ  النظـ ــة أخـ ــر موافقـ ــن أكثـ ــن%  50 مـ ــال رأس مـ ــى المـ  علـ
 .التعدیالت  ھذه

 الــــذي الموعــــد  فــــي أو الھیئــــة موافقــــة بعــــد  إال للصــــندوق األساســــي النظــــام علــــى تعــــدیل أي ینفــــذ  ال
 .تحدده

ــدیر علــــى ویجــــب  ــندوق مــ ــدات  حملــــة إخطــــار الصــ ــتم تعــــدیل بــــأي الوحــ ــام علــــى یــ  األساســــي النظــ
 ھـــذا علـــى الھیئـــة موافقـــة تـــاریخ مـــن عمـــل أیـــام عشـــرة تتجـــاوز ال فتـــرة خـــالل وذلـــك للصـــندوق،

 من خالل احدى االلیات التالیة:  التعدیل
 اإلعالن في صحیفتین محلیتین  
 كتب موجھھ لحملة الوحدات   
 الموقع االلكتروني للشركة   
 البرید االلكتروني لحملة الوحدات  
 

 



________________________________________________________________________________ 
صنـدوق وفـرة الخلیجي اإلسالمي     

Page 20 of 28 
 

 والثالثون  الثالثةالمادة 
 الوحدات العالقة بین مدیر الصندوق وحملة 

 
ــب  ــوفیر یجـ ــخة تـ ــة نسـ ــن مطبوعـ ــام مـ ــي النظـ ــل األساسـ ــترك لكـ ــخص  أي أو مشـ ــھ شـ ــة لدیـ  رغبـ

ــي ــتراك فـ ــي االشـ ــندوق، فـ ــد  الصـ ــع ویعـ ــترك توقیـ ــد  - المشـ ــالع بعـ ــى االطـ ــام علـ ــي النظـ  األساسـ
  .النظام ھذا على موافقة بمثابة االشتراك طلب  على - للصندوق

 
 والثالثون الرابعةالمادة 

 حملة الوحداتأحكام جمعیة 
 
 مشــــترك لكــــل ویحــــق الســــنة، فــــي - األقــــل علــــى - واحــــدة مــــرة تعقــــد  الوحــــدات  حملــــة جمعیــــة )1(

ــا علــــى والتصــــویت  الجمعیــــة ھــــذه اجتماعــــات  حضــــور ــدات  حملــــة مــــن لكــــل ویكــــون قراراتھــ  الوحــ
 .یمتلكھا واحدة استثماریة وحدة كل مقابل واحد  صوت 

 
 :التالیة المسائل في قرار واتخاذ  بالنظر الوحدات  حملة جمعیة تختص ) 2(

 .المالي ومركزه الصندوق نشاط عن الصندوق مدیر تقریر •
 .للصندوق المدققة السنویة المالیة البیانات  عن الحسابات  مراقب  تقریر •
 .للصندوق المدققة السنویة المالیة البیانات  •
 .تقریر مكتب التدقیق الشرعي الخارجي •
 .االستثمار مراقب  تقریر •
 .الوحدات  لحملة المكتسبة الحقوق تمس التي األساسي النظام تعدیالت  •
 .الصندوق مدیر عزل •
 .بدیل مدیر تعیین •
 .أعمالھ ومراقبة الصندوق مصفي اختیار •

 .الھیئة بموافقة إال الوحدات  حملة جمعیة قرارات  تنفذ  وال
ــد ) 3( ــة تنعقـ ــة جمعیـ ــدات  حملـ ــاء الوحـ ــى بنـ ــوة علـ ــن دعـ ــدیر مـ ــندوق مـ ــر الصـ ــي للنظـ ــائل فـ ــي المسـ  التـ

ــدخل ــي تـ ــاتھا، فـ ــب  اختصاصـ ــھ ویتوجـ ــھ أن علیـ ــدعوة یوجـ ــاع الـ ــاء لالجتمـ ــى بنـ ــب  علـ ــبب  طلـ  مسـ
 الصــــندوق مــــال رأس مــــن%  10 عــــن تقــــل ال نســــبة یمثلــــون الــــذین الوحــــدات  حملــــة مــــن مقــــدم

ــدر، ــاء أو المصــ ــى بنــ ــب  علــ ــن طلــ ــب  مــ ــتثمار مراقــ ــب  أو االســ ــابات  مراقــ ــد . الحســ ــدول وتعــ  جــ
 .االجتماع إلى تدعو التي الجھة األعمال

ــم إذا) 4( ــم لـ ــدیر یقـ ــندوق مـ ــة جمعیـــة بـــدعوة الصـ ــدات  حملـ ــا یتوجـــب  التـــي األحـــوال فـــي الوحـ  ذلـــك فیھـ
ــذر إذا أو ــا تعــ ــن دعوتھــ ــدیر مــ ــندوق مــ ــبب  ألي الصــ ــن ســ ــباب، مــ ــوز األســ ــة یجــ  تكلــــف أن للھیئــ

 .لالنعقاد  الجمعیة ھذه بدعوة الحسابات  مراقب  أو االستثمار  مراقب 
ــھ) 5( ــدعوة توجـ ــى الـ ــور إلـ ــاع حضـ ــة اجتمـ ــة جمعیـ ــدات  حملـ ــمنة الوحـ ــدول متضـ ــال جـ ــان األعمـ  وزمـ

 :التالیة الطرق بأحد  االجتماع انعقاد  ومكان
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 أیــــام بعشــــرة االجتمــــاع انعقــــاد  قبــــل والبورصــــة محلیتــــین یــــومیتین صــــحیفتین فــــي اإلعــــالن. 1
 .األقل على عمل

ــات . 2 ــجلة خطابــ ــل مســ ــى ترســ ــة إلــ ــدات  حملــ ــل الوحــ ــد  قبــ ــدد  الموعــ ــاد  المحــ ــاع النعقــ  االجتمــ
 .األقل على عمل أیام بعشرة

 .األقل على عمل أیام بسبعة االجتماع انعقاد  قبل الفاكس أو اإللكتروني البرید . 3
ــلیم. 4 ــدعوة تسـ ــد  الـ ــى بالیـ ــة إلـ ــدات  حملـ ــن أو الوحـ ــوب  مـ ــنھم ینـ ً  عـ ــا ــل قانونـ ــد  قبـ ــاع موعـ  االجتمـ

 .االستالم یفید  بما الدعوة صورة على ویؤشر األقل، على عمل أیام بثالثة
 

ــائل اإلعــــالن لصــــحة یشــــترط ــار بالوســ ــا المشــ ــود  فــــي إلیھــ ــابقة الفقــــرة مــــن) 4(و) 3( و) 2( البنــ  الســ
 أو اإللكترونــــي بریــــده عنــــوان أو موطنــــھ عــــن ببیانــــات  الصــــندوق مــــدیر زود  قــــد  المشــــترك یكــــون أن

 فـــي المبینـــة الوســـائل ھـــذه خـــالل مـــن إعالنـــھ علـــى المســـتثمر ویوافـــق بـــھ، الخـــاص  الفـــاكس رقـــم
 . السابقة الفقرة من) 4(و) 3(و) 2( البنود 

 بریـــــده عنـــــوان او موطنـــــھ عـــــن البیانـــــات  مـــــن ألي المشـــــترك قبـــــل مـــــن تغییـــــر بـــــأي یعتـــــد  وال
 التــــي الجھـــة أو الصـــندوق مــــدیر أخطـــر قـــد  یكـــن لــــم مـــا بـــھ الخــــاص  الفـــاكس رقـــم أو االلكترونـــي

 .األقل على عمل أیام بخمسة إعالنھ قبل التغییر بھذا الوحدات  حملة بسجل تحتفظ
 
ــب ) 6( ــى یجــ ــدیر علــ ــندوق مــ ــھ الصــ ــارات  توجیــ ــدول إخطــ ــال بجــ ــاد  األعمــ ــان ومیعــ ــاع ومكــ  اجتمــ

 :من كل إلى االجتماع انعقاد  من األقل على عمل أیام سبعة قبل الوحدات  حملة جمعیة
 .الھیئة. 1
 .االستثمار مراقب . 2
 ).المقاصة وكالة أو حفظ أمین( الوحدات  حملة بسجل تحتفظ التي الجھة. 3
ــابات  مراقــــب . 4 ــارجي الحســ ــرعي الخــ ــدقیق الشــ ــب التــ ــوال حســــب  -ومكتــ ــان إذا - األحــ ــن كــ  مــ

 .الوحدات  حملة جمعیة على المالیة البیانات  عرض  المقرر
 .الجمعیة اجتماع ومكان ومیعاد  األعمال جدول عن لإلعالن البورصة. 5

 

ــب  ال ــى یترتــ ــدم علــ ــور عــ ــل حضــ ــة ممثــ ــد  - الھیئــ ــا بعــ ــالن - إخطارھــ ــاع بطــ ــة اجتمــ ــة جمعیــ  حملــ
ــدات  ــل. الوحـ ــذا ویبطـ ــاع ھـ ــي االجتمـ ــة فـ ــدم حالـ ــور عـ ــن أّيٍ  حضـ ــات  مـ ــار الجھـ ــا المشـ ــي إلیھـ ــود  فـ  البنـ

ــن) 4( و) 3( و) 2( ــرة مـــ ــابقة الفقـــ ــا. الســـ ــل كمـــ ــاع یبطـــ ــي االجتمـــ ــة فـــ ــدم حالـــ ــورمدیر عـــ  حضـــ
 .المدیر بخالف أخرى جھة من موجھة لالجتماع الدعوة تكن لم ما الصندوق

 
 .االجتماع ھذا إلى بالدعوة قامت  التي الجھة الوحدات  حملة جمعیة اجتماع یترأس) 7(
 
ً  الوحــــدات  حملــــة جمعیــــة اجتمــــاع انعقــــاد  یكــــون ال) 8(  الــــذین الوحــــدات  حملــــة حضــــره إذا إال صــــحیحا

 النصــــاب؛ ھــــذا یتــــوافر لــــم فــــإذا. المصــــدر الصــــندوق مــــال رأس مــــن% 50 مــــن أكثــــر یمثلــــون
ــب  ــوة وجـ ــة دعـ ــى الجمعیـ ــاع إلـ ــان اجتمـ ــذات  ثـ ــدول لـ ــال جـ ــد  األعمـ ــالل یعقـ ــدة خـ ــد  ال مـ ــن تزیـ  عـ

ً  ثالثــــین ً  الثــــاني االجتمــــاع ویكــــون األول، االجتمــــاع تــــاریخ مــــن یومــــا  نســــبة كــــان أیــــا صــــحیحا
 حـــدد  قـــد  كـــان إذا الثـــاني لالجتمـــاع جدیـــدة دعـــوة توجـــھ أال ویجـــوز. المـــال رأس مـــن الحضـــور

 .األول االجتماع إلى الدعوة في تاریخھ
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 القــــرارات  باســــتثناء االجتمــــاع فــــي الممثلــــة للوحــــدات  المطلقــــة باألغلبیــــة القــــرارات  وتصــــدر
 الوحــــدات  لحملــــة المكتســــبة الحقــــوق تمــــس والتــــي للصــــندوق األساســــي النظــــام بتعــــدیل المتعلقــــة

ــي أو ــة فــ ــفیة حالــ ــاءً  التصــ ــى بنــ ــب  علــ ــدیر طلــ ــندوق، مــ ــب  الصــ ــدر أن فیجــ ــة تصــ ــة بموافقــ  حملــ
 .المصدر الصندوق مال رأس من% 50 من أكثر یملكون الذین الوحدات 

 
ــوز ال )9( ــة یجـ ــة لجمعیـ ــدات  حملـ ــة الوحـ ــوعات  مناقشـ ــر موضـ ــة غیـ ــى مدرجـ ــدول علـ ــال جـ  إال األعمـ

ــت  إذا ــن كانـ ــور مـ ــة األمـ ــي العاجلـ ــرأت  التـ ــد  طـ ــداد  بعـ ــدول إعـ ــفت  أو الجـ ــاء تكشـ ــاع، أثنـ  أو االجتمـ
ــة ذلــــك طلبــــت  إذا ــب  أو الھیئــ ــابات  مراقــ ــة أو الحســ ــدات  حملــ ــذین الوحــ ــون الــ ــن% 5 یملكــ  رأس مــ

ــال ــندوق مــ ــدر، الصــ ــین وإذا المصــ ــاء تبــ ــة أثنــ ــدم المناقشــ ــة عــ ــات  كفایــ ــة المعلومــ ــبعض  المتعلقــ  بــ
 طلــــب  إذا عمــــل أیــــام عشــــرة علــــى تزیــــد  ال لمــــدة االجتمــــاع تأجیــــل تعــــین المعروضــــة، المســــائل

 وینعقـــــد  المصـــــدر، الصـــــندوق مـــــال رأس مـــــن%  25 یملكـــــون الـــــذین الوحـــــدات  حملـــــة ذلـــــك
 .للدعوة جدیدة إجراءات  إلى الحاجة دون المؤجل االجتماع

 
 موافــــاة – األحــــوال حســــب  - االجتمــــاع عقــــد  إلــــى دعــــت  التــــي الجھــــة أو الصــــندوق مــــدیر علــــى      

 ومقــــدمي االجتمــــاع، تــــرأس ممــــن توقیعــــھ بعــــد  الجمعیــــة اجتمــــاع محضــــر مــــن بنســــخة الھیئــــة
 یكـــون أن علـــى انعقادھـــا، تـــاریخ مـــن أســـبوعین خـــالل وذلـــك االجتمـــاع، الحاضـــرین الخـــدمات 

 ً  .الحضور توكیالت  من نسخة بالمحضر مرفقا
 

ــق )10( ــة مـــن لكـــل یحـ ــجل المقیـــدین الوحـــدات  حملـ ــق بالصـــندوق الخـــاص  بالسـ  اجتمـــاع حضـــور حـ
ــة ــة جمعیــ ــدات  حملــ ــالة الوحــ ــترط الوكالــــة أو باألصــ ــحة ویشــ ــة لصــ ــون أن الوكالــ  بموجــــب  تكــ
 أو واحــــد  اجتمــــاع لحضــــور التوكیــــل یكــــون أن ویجــــوز لــــذلك، معــــد  تفــــویض  أو خــــاص  توكیــــل
ــر ــن أكثــ ــات  مــ ــة اجتماعــ ــة جمعیــ ــدات  حملــ ــون الوحــ ــل ویكــ ــادر التوكیــ ــور الصــ ــاع لحضــ  اجتمــ

ً  معین  .النصاب  اكتمال لعدم إلیھ یؤجل الذي االجتماع لحضور صالحا
 

 الوحــــدات  حملــــة جمعیــــة قــــرارات  علــــى التصــــویت  فــــي االشــــتراك الصــــندوق لمــــدیر یجــــوز ال) 11(
 .الصندوق مصالح مع مصالحھ تعارض  حالة في أو لھ خاصة بمنفعة المتعلقة

 
 والثالثون  الخامسةالمادة 
 اإلداریة للصندوق   الھیئة

 
ــولى ــة الصــندوق إدارة یت ــة ھیئ ــن تتشــكل إداری ــوظفین م ــین م ــر أو اثن ــوظفي مــن أكث ــدیر م ــن الصــندوق م  مم
ــوافر ــیھم تت ــار مــن أحــدھم یكــون أن علــى جمــاعي، اســتثمار نظــام مــدیر نشــاط ممثلــي شــروط ف ــذیین كب  التنفی

 .الصندوق مدیر لدى
 فــي الصــندوق مــدیر ویمثلــون الھیئــة، لــدى المســجلین األشــخاص  مــن اإلداریــة الھیئــة أعضــاء یكــون أن یجــب 

ــا المنصــوص  والصــالحیات  المســؤولیات  ــي علیھ ــة ف ــة الالئح ــر ،التنفیذی ــع ویعتب ــة أعضــاء توقی ــة الھیئ  اإلداری
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ــن أو ــونھ م ــنھم یفوض ــة م ــع بمثاب ــدیر توقی ــندوق، م ــون الص ــؤالء ویك ــاء ھ ــؤولین األعض ــامن مس ــع بالتض  م
 .الصندوق إدارة في غش أو إھمال أو أخطاء أي عن المدیر

 
 

 والثالثون السادسةالمادة 
 المناصب أحد شغور

 
ــغور ــد  منصــــب  شــ ــاء أحــ ــة أعضــ ــة الھیئــ ــندوق اإلداریــ ــن أي أو للصــ ــدمي مــ ــدمات  مقــ ــة فــــي الخــ  حالــ
ــغور ــب  شـ ــد  منصـ ــاء أحـ ــة أعضـ ــة الھیئـ ــندوق، اإلداریـ ــن أي أو للصـ ــدمي مـ ــدمات؛ مقـ ــین الخـ ــى یتعـ  علـ
ــدیر ــندوق مـ ــار الصـ ــة إخطـ ــذلك الھیئـ ــدة خـــالل بـ ــاھا مـ ــة أقصـ ــام خمسـ ــل، أیـ ــا عمـ ــین كمـ ــھ یتعـ ــدیم علیـ  تقـ
ــاھا مـــدة خـــالل الشـــاغرة المناصـــب  لشـــغل طلـــب  ــاریخ مـــن عمـــل یـــوم عشـــر خمســـة أقصـ ــدة انتھـــاء تـ  مـ

 .المادة ھذه في علیھا المنصوص  اإلخطار
ــتم ــدیل ویـ ــات  تعـ ــندوق بیانـ ــي الصـ ــجل فـ ــنادیق سـ ــدى الصـ ــة لـ ــد  الھیئـ ــدوث  عنـ ــر أي حـ ــرأ تغییـ ــى یطـ  علـ
 .الخدمات  مقدمي أو األساسي، النظام
 أقصــــاھا مــــدة خــــالل الوحــــدات  حملــــة إخطــــار الصــــندوق مــــدیر علــــى یجــــب  األحــــوال جمیــــع وفــــي
 .المذكورة المناصب  من أّيٍ  شغل أو شغور من عمل أیام خمسة

 

 والثالثون  السابعةالمادة 
 المناصب   قیود

ــات  اإلخــــالل عــــدم مــــع  مــــن) المصــــالح تعــــارض ( الثالــــث  الفصــــل بأحكــــام الصــــندوق مــــدیر بالتزامــ
ــامن الكتــــاب  ــدیر لمــــوظفي یجــــوز ،التنفیذیــــة الالئحــــة مــــن) العمــــل أخالقیــــات ( الثــ  مــــن الصــــندوق مــ

ــجلین غیــــر ــدیر كممثلــــي المســ ــام مــ ــتثمار نظــ ــغل جمــــاعي اســ ــویة شــ ــركة فــــي إدارة مجلــــس عضــ  شــ
 .الصندوق مدیر یدیره صندوق أصول من جزءاً  المالیة أوراقھا تشكل

 شــــغل جمــــاعي اســــتثمار نظــــام مــــدیر كممثلــــي المســــجلین مــــن الصــــندوق مــــدیر لمــــوظفي یجــــوز وال
  .السابقة الفقرة في إلیھا المشار الشركات  إدارة مجلس عضویة

 ینطبــــق ممــــن جمــــاعي اســــتثمار نظــــام لمــــدیر كممثــــل لشــــخص  الصــــندوق مــــدیر توظیــــف حــــال فــــي
ــیھم ــر علـ ــوارد  الحظـ ــي الـ ــذه  فـ ــادة؛ھـ ــب  المـ ــى فیجـ ــذا علـ ــخص  ھـ ــتقیل أن الشـ ــن یسـ ــویة مـ ــس عضـ  مجلـ

 .الصندوق مدیر یدیره صندوق أصول من جزءاً  المالیة أوراقھا تشكل التي الشركة  إدارة
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 والثالثون الثامنة  المادة
 تصفیة الصندوق و  حل حاالت 

 
 الصندوق انقضاء
 :التالیة األحوال في الصندوق ینقضي

ً  تجدد  لم ما األساسي النظام في المحددة المدة انقضاء. 1  .بالنظام الواردة للقواعد  طبقا
 .الھدف تحقیقھ استحالة حالة في أو الصندوق أجلھ من أنشئ الذي الغرض  انتھاء. 2
ــف. 3 ــالك أو تلــ ــع ھــ ــول جمیــ ــندوق أصــ ــا أو الصــ ــث  معظمھــ ــذر بحیــ ــتثمار یتعــ ــاقي اســ ــتثماراً  البــ  اســ

 ً  .مجدیا
 الوحـــدات  حملـــة جمعیـــة مـــن بالموافقـــة قـــرار صـــدور بشـــرط الصـــندوق مـــدیر طلـــب  علـــى بنـــاءً . 4

 .مدتھ انتھاء قبل بحلھ الصندوق مال رأس من%  50 من أكثر یملكون ممن
 .الصندوق ترخیص  بإلغاء الھیئة من قرار صدور. 5
 .وتصفیتھ الصندوق بحل قضائي حكم صدور. 6

 
 والثالثون  التاسعة المادة
 الصندوق  تصفیة  اتإجراء

 
في دور التصفیة، ویحتفظ خالل مدة التصفیة بالشخصیة    -  السابقةوفقاً ألحكام المادة    -یدخل الصندوق بمجرد حلھ  

االعتباریة بالقدر الالزم إلتمام التصفیة، ویجب أن یضاف إلى اسم الصندوق عبارة (تحت التصفیة) مكتوبة بطریقة  
 واضحة في المكاتبات الصادرة عن الجھة القائمة على التصفیة، ویجب أن یتم شھر تصفیة الصندوق. 

 التال�ة: البنود �ة الصندوق األحكام المنصوص علیها في و�ت�ع في تصف 

الــدائنین بافتتــاح  . تســقط آجــال جمیــع الــدیون التــي علــى الصــندوق مــن تــاریخ شــھر حــل الصــندوق وإخطــار1 

ــاتھم  ــدیم طلب ــاح التصــفیة مــع دعــوتھم لتق ــدائنین رســمیاً بافتت ــع ال ــى المصــفي أن یخطــر جمی التصــفیة، وعل
 یتضــمن أن یجــب  األحــوال جمیــع وفــي الن،إخطــار الــدائنین بطریــق اإلعــباقتضــاء دیــونھم، ویجــوز 

 تقل عن خمسة عشر یوم عمل لتقدیم طلباتھم.  ال للدائنین مھلة اإلعالن أو اإلخطار

ً ق المــدیر یظــل ذلــك ومــع الصــندوق، مــدیر ســلطة الصــندوق انقضــاء عنــد  نتھــي. ت2  الصــندوق إدارة علــى ائمــا
ــین حــین إلــى  إلــى المصــفي حكــم فــي الغیــر إلــى بالنســبة المــدیر عتبــروی لســلطاتھ، ارســتھومم مصــفٍّ  تعی

ــتم أن ــین ی ــم مصــفٍّ  تعی ــدیم خــدماتھم مــا ل ــدمو خــدمات الصــندوق خــالل مــدة التصــفیة فــي تق . ویســتمر مق
ــفي  ــرر المص ــة  -یق ــة الھیئ ــد موافق ــتبدالھم  -بع ــدمات أو اس ــذه الخ ــدیم ھ ــي تق ــتمرارھم ف ــة الس ــدم الحاج ع
 بعض المھام لدى مقدم خدمة واحد.بغیرھم أو دمج 

یجــوز تعیــین مــدیر أو مقــدمي الخــدمات للصــندوق مصــفیاً لــھ، كمــا یجــوز تعیــین المصــفي مــن بــین . 3
االســـتثمار أو مراقـــب  محفظـــة إدارة أو الجمـــاعي، االســـتثمار أنظمـــة إدارةاألشـــخاص المـــرخص لھـــم بـــ
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الھیئــة. وفــي جمیــع األحــوال ال یــتم تعیــین  لــدى المســجلین الحســابات  مراقبــي أو الحفــظ، یناســتثمار أو أمــ
 المصفى إال بعد موافقة الھیئة. وال یبدأ المصفى في مباشرة أعمالھ إال بعد شھر قرار تعیینھ.

ــة . 4 ــا الھیئ ــرر فیھ ــي تق ــي األحــوال الت ــة الوحــدات إال ف ــة حمل ــرار یصــدر عــن جمعی ــین المصــفى بق ــتم تعی ی
ــق  ــفي وف ــین المص ــةتعی ــال الالئح ــة. وف ــة يتنفیذی ــار حال ــفي اختی ــن المص ــل م ــة قب ــة جمعی ــد  حمل ات، الوح

ــى صــولیتوجــب الح ــع األحــوال، تحــدد  عل ــي جمی ــین المصــفي. وف ــى تعی ــة عل ــة المســبقة مــن الھیئ الموافق
 الجھة التي اختارت المصفي أتعابھ ومدة التصفیة، على أن یتحمل الصندوق أتعاب المصفي.

 طلــب  علــى بنــاء للھیئــة جــوزی األحــوال جمیــع وفــي بتعیینــھ، قامــت  لتــيا الجھــة مــن بقــرار المصــفي عــزلی. 5

ــد  ــة أح ــدات  حمل ــي أو الوح ــندوق دائن ــ أو الص ــاءت نم ــھا لق ــدر أن نفس ــراراً  تص ــزل ق ــفى بع  رأت  إذا المص
. وكــل قــرار بعــزل المصــفي یجــب أن یشــمل تعیــین مــن یحــل محلــھ، وال یبــدأ المصــفي لــذلك مقبــوالً  مبــرراً 

 مباشرة أعمالھ إال بعد شھر القرار المتضمن العزل وتعیینھ مصفیاً.الجدید في 

 الخصوص ما یلي:  وجھ  على  ولھ الصندوق، تصفیة  تقتضیھا  التي األعمال بجمیع المصفي قومی. 6

 . تمثیل الصندوق أمام القضاء والغیر. أ
 وحقوقھ. لقیام ببذل عنایة الشخص الحریص للمحافظة على أصول الصندوق  ا. ب 
 . سداد دیون الصندوق. ج
أخرى تكفل الحصول على    طریقة  بأي  أو  بالممارسة  أو  العلني  بالمزاد   منقوالً   أو  عقاراً   الصندوق  ول. بیع أص د 

 بطریقة معینة.   أعلى سعر، ما لم ینص في قرار تعیینھ على إجراء البیع
 . قسمة صافي أصول الصندوق بین حملة الوحدات.ـھ

 

للمصفي أن یبدأ أعماالً جدیدة إال إذا كانت الزمة إلتمام أعمال سابقة، كما ال یجوز لھ بیع أصول وال یجوز  .  7

الصندوق جملة واحدة أو أن یتصالح على حقوقھ أو یقبل التحكیم في المنازعات المتعلقة بأعمال التصفیة أو  
 بموافقة جمعیة حملة الوحدات. إال الصلة، ذات  أطراف مع تعامالت  راءإج

 

 تقتضیھ  مما  كانت   إذا  الغیر  أو  وحدات ال  حملة   أو  الصندوق  مواجھة   في  المصفي  یجریھا  التي   األعمال  سريت.  8
. فإذا تعدد المصفون فال تكون تصرفاتھم ملزمة للصندوق إال إذا اتخذ القرار سلطتھ  حدود   وفي  ةیالتصف  أعمال

 ذلك. باألغلبیة المطلقة، ما لم ینص قرار تعیینھم على خالف 

. على مدیر الصندوق تقدیم حسابات الصندوق وتسلیم دفاتره ومستنداتھ وأصولھ إلى المصفي، كما یلتزم مقدمو 9

ال أو معلومات تخص  بیانات  بأي  المصفى  بتزوید    من   أشھر  ثالثة  خالل  -  المصفي  ویقوم  صندوق،الخدمات 
ضمن حقوقھ والتزاماتھ، ولھ أن یستعین في الصندوق وتحدید مركزه المالي بما یت   أصول  بجرد   -  لعملھ  مباشرتھ

ذلك بمقدمي الخدمات، ویمسك المصفي الدفاتر الالزمة لقید التصفیة، مع إخطار الھیئة بتقریر المركز المالي  
 للصندوق. 
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تحدد المدة تولت الھیئة    لم  فإذا  تعیینھ،  قرار   في  ددة على المصفي االنتھاء من أعمال التصفیة في المدة المح.  10
تحدیدھا بناء على طلب ذوي الشأن. ویجوز مد المدة بقرار یصدر من الجھة التي اختارت المصفي بعد االطالع  
على تقریره الذي یتضمن األسباب التي حالت دون إتمام التصفیة في المدة المحددة، ولكل ذي شأن أن یطلب من  

 الھیئة تقصیر ھذه المدة.

ي الصــندوق أن یقــوم بــدعوة جمعیــة حملــة الوحــدات لالجتمــاع خــالل ثالثــة أشــھر مــن علــى مصــف. 11

انتھــاء الســنة المالیــة، وذلــك لمناقشــة البیانــات المالیــة عــن الســنة المنتھیــة وتقریــر مراقــب الحســابات 
والتقریـــر الســـنوي عـــن أعمـــال التصـــفیة والمصـــادقة، ولـــھ دعـــوة الجمعیـــة لالجتمـــاع فـــي أي وقـــت إذا 

 أعمال التصفیة.  اقتضت ذلك

ــدى مــدیر ال12 ــر أو ل ــدى الغی ــوق ل ــا یكــون للصــندوق مــن حق ــى المصــفي أن یســتوفي م  صــندوق. یتعــین عل

 التصفیة. دور في الصندوق لحساب  البنوك أحد  في یحصلھا تيلغ الالمبا وإیداع

ــا، ــازع علیھ ــدیون المتن ــداد ال ــة لس ــالغ الالزم ــب المب ــندوق وتجنی ــون الص ــداد دی ــفي س ــى المص ــ وعل تم وی
 سداد دیون الصندوق وفقاً للترتیب التالي:

 . االلتزامات المال�ة الناتجة عن عمل�ات التصف�ة.أ
 . جم�ع الم�الغ المستحقة لمقدمي الخدمات.ب 
 . الدیون الممتازة حسب ترتیب امت�ازها.ج
 . الدیون المضمونة بتأمینات عین�ة، وذلك في حدود ناتج الشيء الضامن للدین.د 

ــا  ــي ومــ ــم �كــــف المت�قــ ــإن لــ ــادیین، فــ ــدائنین العــ ــا یــــؤدي للــ ــابق ب�انهــ ــدیون الســ ــداد الــ ــد ســ ــال �عــ یت�قــــى مــــن مــ

 .من ناتج التصف�ة لسداد �ل هذه الدیون یتم قسمة المال علیهم قسمة الغرماء

یقــوم المصــفي بقســمة مــا تبقــى مــن أصــول الصــندوق بعــد ســداد دیونــھ بــین حملــة الوحــدات، ویحصــل كــل .13
 یب یتناسب مع عدد وحداتھ في رأس مال الصندوق.مشترك على نص

. یقــدم المصــفي إلــى جمعیــة حملــة الوحــدات حســاباً ختامیــاً عــن تصــفیة الصــندوق وقســمة أصــولھ، وتنتھــي 14
 قیــد  غــاءأعمــال التصــفیة بالتصــدیق علــى الحســاب الختــامي مــن تلــك الجمعیــة. وعلــى المصــفي أن یطلــب إل

ــدى الصــنادیق ســجل مــن الصــندوق ــة ل ــوم المصــفي بشــھر انتھــاء التصــفیة،  بعــد  الھیئ انتھــاء التصــفیة. ویق
 وال یحتج على الغیر بانتھاء التصفیة إال من تاریخ الشھر.

یلتــزم المصــفي بتقــدیم تقریــر ربــع ســنوي للھیئــة عــن أعمــال التصــفیة وفقــاً للنمــاذج الصــادرة مــن الھیئــة . 15

اجعـــة والســـنویة المدققـــة وتقریـــر مراقـــب الحســـابات فضـــالً عـــن تقـــدیم البیانـــات المالیـــة المرحلیـــة المر
ــن  ــر ع ــا التقری ــد عنھ ــرة المع ــة الفت ــن نھای ــاً م ــون یوم ــاھا ثالث ــدة أقص ــالل م ــفیة خ ــت التص ــندوق تح للص
ــات أو  ــأي معلوم ــدھا ب ــن المصــفي تزوی ــب م ــة أن تطل ــا یجــوز للھیئ ــة. كم ــات المالی ــال التصــفیة والبیان أعم

 تقاریر كلما رأت ضرورة لذلك.
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ــ. 16 ظ الـــدفاتر والمســـتندات المتعلقـــة بتصـــفیة الصـــندوق لمـــدة خمـــس ســـنوات مـــن تـــاریخ إلغـــاء قیـــد تحفـ

 الصندوق من سجل الھیئة في المكان الذي تحدده الجھة التي عینت المصفي.

بســبب تجــاوزه  الغیــر أو الوحــدات  حملــة أو الصــندوق تلحــق التــي رار. یســأل المصــفي عــن تعــویض األضــ17
ــون  ــإنھم یكون ــدد المصــفین ف ــة تع ــي حال ــھ، وف ــي أداء عمل ــا ف ــي یرتكبھ حــدود ســلطتھ أو نتیجــة األخطــاء الت

 مسئولین على وجھ التضامن.

 
 المادة االربعون 
 إلغاء الترخیص 

 للھیئة أن تلغي ترخیص أي صندوق في أي من األحوال التالیة: 
 الشروط الخاصة بمنح الترخیص. إذا تبین أنھ لم یتم الوفاء بأي من  .1
 إذا كان في ذلك حمایة لمصلحة حملة الوحدات في الصندوق.  .2
أیاً من أحكام القانون أو اللوائح، أو قدم للھیئة  أو أمین الحفظ  إذا خالف مدیر الصندوق أو مراقب االستثمار   .3

 و مضللة. أمعلومات غیر صحیحة أو غیر دقیقة 
إذا طلب مدیر الصندوق إلغاء الترخیص. وللھیئة أن ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري عن أمر   .4

 یتعلق بالصندوق أو بمصلحة حملة الوحدات.
 
 

 األربعون و الحادیة المادة 
 األموال  غسل 

ــب  ــى یج ــدیر عل ــندوق م ــزام الص ــرارات  اإللت ــات  بق ــة وتعلیم ــواق ھیئ ــال أس ــوانین الم ــة وق ــت  دول ــأن الكوی  بش
 قـــرارات  وأیـــة الشـــأن، ھـــذا فـــي الصـــادرة الدولیـــة الشـــرعیة وقـــرارات  اإلرھـــاب  وتمویـــل األمـــوال غســـل

 .اإلرھاب  وتمویل األموال غسل بشأن تصدر الحقة وتعلیمات 
 

 األربعــون و الثانیةالمادة 
 المراسالت

 یتم توجیھ كافة المراسالت:
 الصندوق.ألي مالك على أخر عنوان مقید في سجالت  .1
 -التالي: إلى المدیر على العنوان  .2

 شركة وفرة لالستثمار الدولي
 الكویت. 13137البریدي  الصفاة الرمز 27635ص ب  

 البرید االلكتروني:  
.kwinvwww.wafra  

 A.tanago@wafrainv.com     
 

http://www.wafra-kuwait.com.kw/
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 22969500ھاتف: 
ــوان ــاب : العنــ ــارع – المرقــ ــور شــ ــیمة –1 ق – الســ ــف-7 قســ ــر خلــ ــي المقــ ــة الرئیســ ــة للمؤسســ  العامــ
 .12 الدور – أ برج – تاور توین – االجتماعیة للتأمینات 

 
 واألربعـون  الثالثة المادة

 القانون والمحاكم 
 

ــة  ــده بكافـ ــویتي وحـ ــاء الكـ ــتص القضـ ــویتي ویخـ ــانون الكـ ــام القـ ــا ألحكـ ــر وفقـ ــام ویفسـ ــذا النظـ ــع ھـ یخضـ
ــات  ــيالمنازعــ ــھ أو التــ ــق بــ ــأ تتعلــ ــھ  تنشــ ــم وعنــ ــانون رقــ ــام القــ ــق أحكــ ــنة  7تطبــ ــھ  2010لســ والئحتــ

ــیم  ــال وتنظــ ــواق المــ ــة أســ ــاء ھیئــ ــأن إنشــ ــة بشــ ــدیالتھما والتنفیذیــ ــة وتعــ ــاط األوراق المالیــ ــامیم نشــ التعــ
ــرارات و ــة القـ ــدرھا الھیئـ ــي تصـ ــص التـ ــھ نـ ــرد بـ ــم یـ ــا لـ ــة فیمـ ــات الرقابیـ ــن الجھـ ــة مـ ــروط المنظمـ والشـ

 .في ھذا النظام
 

 واألربعـون   الرابعةالمادة 
 الشكاوى إجراءات

ــي حــال  ــبة ف ــاع االجــراءات المناس ــبیل اتب ــي س ــلة اجــراءات ف ــن اي اتخــذت الشــركة سلس ــي اي شــكوى م تلق
 یلي: عمیل بما یتالءم مع تعلیمات ھیئة اسواق المال ومنھا ما

 
 العمالء.  شكاوى وجود سیاسات واجراءات معتمده من مجلس االدارة للتعامل مع  -

یلزم تتكون من المدراء   انشاء وحدة مختصة للتعامل مع شكاوى العمالء والبت فیھا واتخاذ ما  -

  التنفیذیین.  

 تعیین موظف محدد لمتابعة كل ما یتعلق بشكوى العمیل.  -

 في: وضع نموذج الشكوى في االماكن التالیة بحیث تكون متوفرة  -

 الموقع الرسمي للشركة على االنترنت.  •

 مكان واضح في مقر الشركة.  •

البرید االلكتروني   أو ادراج طریقة مراسلة الوحدة في حال وجود شكوى سواء عن طریق الھاتف  -

 عنوان مراسالت الشركة وذلك في جمیع مراسالت الشركة الصادرة.   أو ة للوحد 
 


