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 مـدير الصندوق 

 الدو��   لالستثمار وفره شركة

 

 

 أم�ن ا�حفظ 

 ش.م.ك (مقفلة) الشركة ا�خليجية �حفظ األوراق املالية 
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 ش.م.ك (مقفلة) الشركة ا�خليجية �حفظ األوراق املالية 

 

 

 

 ف��ة االكتتاب 

  23/9/2021إ�� 25/6/2021 من 

 أشهر إضافيةد لثالثة مديتقابلة لل

 

حول محتو�ات هذه النشرة نن�ح املستثمر�ن بقراءة هذه النشرة وفهمها و�� حالة أي شك ير�� أخذ املشورة من  

 �� تقديم املشورة حول اتخاذ قرار االستثمار باالش��اك �� الصندوق. ص ومتخص�خص مرخص لھ طبقا للقانون 
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 إخالء املسؤولية ب إقرار 

افقت هيئة أسواق املال ع�� تأسيس الصندوق وطرح وحداتھ. وال تتحمل الهيئة أية مسؤولية عن محتو�ات   و

هذه، وال �عطي أي تأكيد يتعلق بدق��ا أو اكتمالها، وتخ�� نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما    االكتتاب �شرة  

تماد ع�� أي جزء م��ا. وال �عطي هيئة أسواق  هذه أو عن االع  االكتتاب�انت عن أية خسارة تنتج عما ورد �� �شرة  

 املال أي توصية �شأن جدوى االستثمار �� الصندوق من عدمھ.

 

 عمل الصندوق وفق أح�ام الشريعة اإلسالمية 

ِقبل   من  اإلسالمية الشريعة أح�ام وفق بالعمل  لھ مرخص صندوق  أنھ  ع��   اإلسالمي   ا�خلي��   وفرة  صندوق اعتماد   تم

 .للصندوق  املع�ن ا�خار�� الشر�� التدقيق مكتب

 

 بيان املسؤولية  

من قبل مدير الصندوق و�تحمل مدير الصندوق �امل املسؤولية عن �حة ودقة املعلومات    االكتتاب تم إعداد �شرة  

غ�� �حيحة أو مضللة أو أي إغفال �حقائق أخرى تجعل أي    بيانات. و�ؤكد بأنھ ال توجد أي  االكتتابالواردة �� �شرة  

 زائفا أو مضلال.  االكتتاببيان �� �شرة 

 

 24/6/2021�� تمت املوافقة ع�� �شرة االكتتاب هذه من قبل هيئة أسواق املال 
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 - تمھید: ال
بشأن إنشاء ھیئة أسواق المال وتنظیم نشاط األوراق    2010لسنة    7تم إعداد نشرة االكتتاب طبقاً للقانون رقم  

 وتعدیالتھما، وتم اعتمادھا من قبل ھیئة أسواق المال.والئحتھ التنفیذیة المالیة 
 
 

ـول حاملــي وحــدات وســوف ینــص مدیــر الصنــدوق فــي طلبــات االشــتراك علــى شــرط یفیــد حصـ
وقبولھــم لجمیــع أحكامــھ التــي تعتبــر   ونشرة االكتتاب   الصنــدوق علــى نســخة مــن النظــام األساسي

ونشرة   بعد االطالع على النظام األساسي  -توقیع المشترك  ویعد االشــتراك، جــزءا ال یتجــزأ مــن طلــب 
 .ونشرة االكتتاب  على طلب االشتراك بمثابة موافقة على النظام األساسي  -للصندوق  االكتتاب 

 

   التعریفات: -القسم األول  
 یكون للمصطلحات التالیة المعنى المبین قرین كال منھما: 

 
 الخلیجي اإلسالمي. صندوق وفرة الصندوق:

 قد تطرأ علیھ مستقبال. أیة تعدیالت أو النظام ھذا  النظام:
 شركة وفرة لالستثمار الدولي. 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  ك:المال ــویتیین ومـ ــواطنین الكـ ــدات مـــن الشـــركات والمـ ــو مالـــك الوحـ ھـ
مجلـــس التعـــاون الخلیجـــي واألجانـــب الـــذین یجـــوز لھـــم االشـــتراك فـــي 

 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 مراقب الحسابات  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  ــة ألنظم ــة المالی ــبة الدولی ــاییر المحاس ــاً لمع ــدة وفق ــاعي المع ــتثمار الجم االس
 .المعتمدة لدى الھیئة

 
       التدقیق الشرعي 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
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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 
 الصافیة للصندوق: القیمة 

 
 
 
 
 

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:
 . ماوتعدیالتھ 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
 دوالر أمریكي عملة الصندوق:

  S&P GCC composite shariah largemidcap Index مؤشر القیاس:
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 بیانات الصندوق:  -  القسم الثاني
 اسم الصندوق: 

 "  اإلسالمي الخلیجي وفـرة صنـدوق" اسم الصندوق ھذا  على یطلق
 

 شكل الصندوق: 
یزید رأس مالھ بإصدار وحدات استثماریة جدیدة أو ینخفض    مال متغیر  صندوق استثماري مفتوح، ذو رأس

 . باسترداد بعض وحداتھ خالل الفترة المحددة في النظام األساسي
 

 نوع الصندوق: 
 صندوق االستثمار في األوراق المالیة.

 
 عملة الصندوق: 
 دوالر أمریكي. 

 
 وحدات الصندوق:  نوع طرح

 اكتتاب عام. 
 

 دفعھ: آلیة مال الصندوق و رأس
 ثمانیة  فقـط (  أمریكي  دوالر   ملیون   18  من  الصندوق  مال   رأس  حدود   ویبلغ   متغیر،   الصندوق  مال  رأس
  دوالر   ملیون  وستون  ثالثمائة  فقط(  أمریكي  دوالر ملیون  360 الى  أدنى  كحد )  أمریكي  دوالر  ملیون   عشر

  أن  - األدنى الحد  عن الصندوق  مال رأس  انخفاض  حالة  في - الصندوق مدیر وعلى . أقصى كحد ) أمریكي
ً   تراه  ما   اتخاذ   وللھیئة  المال،  رأس  انخفاض   تاریخ  من  عمل  أیام  خمسة  خالل  الھیئة  یخطر   كل   في  -  مناسبا

  حملة   عن  مستقلة   مالیة  وذمة   اعتباریة  شخصیة  للصندوق  ویكون.  الوحدات   حملة  مصلحة   یحقق بما -  حالة
  سجل   في  قیده  وقت   من  االعتباریة  شخصیتھ  الصندوق  ویكتسب   إدارتھ  على  القائمة  الجھة  أو  الوحدات 

 .الھیئة لدى الصنادیق
 یعادلھ   ما  وأ )  كویتي  دینار  ملیون  خمسة  فقط(  5,000,000  عن  المال  رأس  یقل  أال  یجب   األحوال  جمیع  وفي

 . األمریكي بالدوالر
 

 : الصندوق إنشاء من الھدف
ــة الصــندوق یســعى ــال رأس لتنمی ــك الم ــن وذل ــتثمار خــالل م ــي االس ــع  ف ــة م ــة المتوافق األوراق المالی
ــام ــة أحك ــركات المدرج ــالمیة للش ــریعة اإلس ــي الش ــة ف ــت  بورص ــواق الكوی ــال وأس ــدول الم ــس ل  مجل

ــد  لتحقیــق وذلــكضــمن مجــال االســتثمار   الخلیجــي التعــاون  مــن مقبــول مســتوى ضــمن تنافســیة عوائ
ــاطر، ــا المخ ــق كم ــدیر یح ــندوق لم ــتثما الص ــير االس ــادرة ف ــكوك ص ــن ص ــات  ع ــس دول حكوم  مجل

ــاون ــي التع ــمانتھا أو الخلیج ــي بض ــت  ف ــتثمار وق ــنادیق أو/و االس ــة أوراق ص ــرى مالی ــنادی أخ  قأو ص
كمــا یھـــدف ، اإلســـالمیة الشــریعةأحكـــام  مــع متوافقــة أخـــرى نقــد  أســـواق صــنادیق أو دیــن أدوات 

 على حملة الوحدات. في حالة الربح -سنویا  الصندوق الى المحافظة على توزیعات أرباح 
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 : أسالیب وسیاسات ومخاطر االستثمارات 
ــھ  .1 ــاز لــ ــالل جھــ ــن خــ ــندوق مــ ــوال الصــ ــتثمار أمــ ــندوق إدارة واســ ــدیر الصــ ــولى مــ یتــ

ــتقاللیة  ــن االسـ ــدر مـ ــأكبر قـ ــاز بـ ــذا الجھـ ــع ھـ ــدور ویتمتـ ــذا الـ ــام بھـ ــاءة للقیـ ــدرة والكفـ القـ
ــالحیات  ــة الصـــ ــندوق كافـــ ــدیر الصـــ ــون لمـــ ــندوق ویكـــ ــتثمارات الصـــ ــي إدارة اســـ فـــ

ض مــــع أحكــــام القــــانون الالزمــــة إلدارة الصــــندوق وتوجیــــھ اســــتثماراتھ بمــــا ال یتعــــار
 والنظام األساسي للصندوق.والالئحة التنفیذیة الواجب التطبیق 

ــندوق  .2 ــدیر الصــ ــوز لمــ ــة یجــ ــن جھــ ــم مــ ــرخص لھــ ــخاص المــ ــد األشــ ــتعانة بأحــ االســ
ــارج  ــودة خــ ــندوق الموجــ ــول الصــ ــأن أصــ ــھ بشــ ــبعض مھامــ ــام بــ ــة للقیــ ــة أجنبیــ رقابیــ

  .دولة الكویت 
ــد  .3 ــة تھـ ــتثماریة متوازنـ ــة اسـ ــندوق سیاسـ ــع الصـ ــى یتبـ ــب علـ ــد مناسـ ــق عائـ ــى تحقیـ ف إلـ

ــتثمارات  ــده إلدارة اســـ ــارى جھـــ ــذل قصـــ ــندوق ببـــ ــدیر الصـــ ــزم مـــ ــتثمار ، ویلتـــ االســـ
ــھ  ــندوق اال انــ ــتثمرین بالصــ ــالح المســ ــة لصــ ــد ممكنــ ــل عوائــ ــق أفضــ ــندوق وتحقیــ الصــ
ال یضــــمن أیــــة أربــــاح أو عوائــــد رأســــمالیة محــــددة نتیجــــة إدارتــــھ ألمــــوال الصــــندوق 

ــندوق أو  ــدیر الصــ ــون مــ ــئوال  يأ، وال یكــ ــھ مســ ــتخدمیھ أو وكالئــ ــھ أو مســ ــن موظفیــ مــ
شــــكل عــــن أیــــة خســــائر أو أضــــرار تلحــــق بمــــالكي وحــــدات االســــتثمار نتیجــــة  بــــأي

ــانون  ــوم بالقــ ــام المرســ ــة أحكــ ــن مخالفــ ــئة عــ ــت ناشــ ــندوق اال اذا كانــ ــتثمارھم بالصــ اســ
ــم  ــنة  7رقــــ ــھ التنفیذیــــــة 2010لســــ ــامیم   أو الئحتــــ ــدیالتھما والقــــــرارات والتعــــ وتعــــ

ــات  ــةوالتعلیمــ ــن الھیئــ ــادرة مــ ــد أو  الصــ ــأ المتعمــ ــة الخطــ ــندوق أو نتیجــ ــام الصــ أو نظــ
ــندوق أو  ــدیر الصــ ــن مــ ــیم مــ ــال الجســ ــي  أياإلھمــ ــاله فــ ــذكورین أعــ ــھ المــ ــن تابعیــ مــ

 إدارة أموال الصندوق.
تترتـــــب علـــــى االســـــتثمار بالصـــــندوق المخـــــاطر المرتبطـــــة عـــــادة باالســـــتثمار فـــــي  .4

 تقلبات األسعار في البورصة.
ــب  .5 ــتفظ أال یجــ ــدیر یحــ ــندوق مــ ــأموال الصــ ــة بــ ــا أو نقدیــ ــا مــ ــان إذا إال یعادلھــ ــك كــ  ذلــ

 :التالیة األمور أحد  تستدعیھا لضرورة
 .الوحدات  استرداد  طلبات  تلبیة -أ

 واألغــــراض  االســــتثماریة الصــــندوق ألھــــداف وفقــــا الصــــندوق إدارة حســــن  -ب 
 .األھداف لتلك المكملة

ــد وال یســــري حكــــم ھــــذه  -ت  خــــالل الســــنة األولــــى مــــن صــــدور التــــرخیص  البنــ
 النھائي للصندوق.

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

 صندوق.المن صافي قیمة أصول 
(  دون .8 رقم  بالبند   كحد %  15  نسبتھ  ما  یستثمر  أن  االستثمار  صندوقلل  یجوزأعالە،    )6اإلخالل 

ي األوراق المال�ة أو    في  أصولھ  قیمة  صافي  من  أقصى
و أأدوات الدین  صنادیق  صناديق االستثمار �ف

 مرخص أو   مرخصة من الھیئة  اإلسالمیة  الشریعةأحكام    مع  متوافقة  أخرى  النقد أسواق    قصنادی
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  تطبقھا   التي  لتلك   األقل  على  مماثلة  تنظیمیة   وشروط   معاییر  وفق  أجنبیة  رقابیة  جھة  قبل  من   لھا

   . الصندوق   مدیر   نفس   قبل   من   إدارتھ   یتم   فیھا  المستثمر   الصنادیق   تلك   من   أي   یكون   أال   بشرط .  الھیئة 

 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  عن صادرة

% من صافي 10بأكثر من عند التعاقد أو الدخول في عملیات یترتب علیھا التزامات  لالتمویعدم  .10
 صندوق. القیمة أصول 

 أسھم شركات غیر مدرجة. % من صافي قیمة أصولھ في  10لصندوق استثمار أكثر من  لال یجوز   .11
ــن  .12 ــر مـ ــتثمار أكثـ ــندوق اسـ ــوز للصـ ــھم أي 15یجـ ــي أسـ ــولھ فـ ــة أصـ ــافي قیمـ ــن صـ % مـ

وعلــــى أال  الصــــندوق، ســــتثمارشــــركة مدرجــــة، علــــى أن تكــــون مــــن ضــــمن مجــــال ا
لـــذلك المجـــال. تتجـــاوز نســـبة القیمـــة الســـوقیة للشـــركة إلـــى إجمـــالي القیمـــة الســـوقیة 

وأن یحــــتفظ مــــدیر الصــــندوق بســــجل عــــن جمیــــع الشــــركات المدرجــــة التــــي تســــتوفي 
معــــاییر مجــــال االســــتثمار، ویــــتم إخطــــار الھیئــــة بشــــكل ربــــع ســــنوي بنســــبة القیمــــة 

 .المجالالسوقیة لكل شركة إلى إجمالي القیمة السوقیة لذلك 

 

 : القیود العامة على االستثمار 
 

 - التالیة: یمتنع مدیر الصندوق القیام لحساب الصندوق بأي من المعامالت 
 شراء األوراق المالیة عن طریق الھامش. .1
 . والكفاالت منح القروض أو إعطاء الضمانات  .2
 والعقار. التعامل بالسلع   .3
 ضمان اإلصدارات كضمان رئیسي.  .4
 شكل من األشكال. وبأيمن أموال الصندوق  أيامتیاز لصالح الغیر على  أيرھن أو منح  .5
 خصم شیكات. .6
شكل من األشكال اال في الحاالت المنصوص علیھا صراحة في   بأياالقتراض لصالح الصندوق   .7

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

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

  الجماعي،  االستثمار  أنظمة  من  بھ  القیام  محظور   ائتمان   بمثابة  التجاریة،  أنشطتھ  في  استخدامھا
  للبیع   مطروحة  مالیة  أداة  أو  دین  أداة  عن  عبارة   كانت   إذا  أو  البنوك  لدى  اإلیداعات   عدا  فیما  وذلك

 . الثانویة  السوق أو األولیة السوق في
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ً   إال  التابعة  شركاتھ  عن  أو  عنھ  صادرة  مالیة  ورقة  أي  شراء  الصندوق  لمدیر  یجوز  ال   للضوابط   وفقا
 : التالیة 

 .الشراء قبل االستثمار مراقب  موافقة على الحصول .1
  یدیرھا   التي  األخرى   الصنادیق   وجمیع  الصندوق  یستثمرھا  التي   المالیة  األوراق  إجمالي   یتجاوز  أال .2

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

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

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

 
 : المعاییر المطبقة لتتوافق أصول الصندوق مع المعاییر الشرعیة 

   .المال)من ھیئة أسواق  (معتمد تعاقد الصندوق مع مدقق شرعي خارجي  -
  .مع مدقق شرعي داخلي الصندوق) (مدیرتعاقد شركة وفره  -
الخارجي   - الشرعي  المدقق  من  كال  قبل  من  سنوي  ربع  بشكل  الصندوق  تداوالت  مراجعة  یتم 

والداخلي باإلضافة الى قیامھم بزیارات میدانیة بشكل دوري للتأكد من توافق تعامالت الصندوق 
 مع احكام الشریعة اإلسالمیة.

   . للصندوق والمعتمد من قبل المدقق الشرعي الخارجي  یتم تزوید ھیئة أسواق المال بمجال االستثمار -
 

 مخاطر االستثمار في الصندوق: 

االستثمار بصندوق وفره الخلیجي اإلسالمي ھو استثمار بشكل غیر مباشر باألسھم المتوافقة مع  -
الشریعة اإلسالمیة والمدرجة باألسواق الخلیجیة ویسري علیھا المخاطر التي تمر بھا األسواق من  
 مخاطر جیوسیاسیة واقتصادیة بشكل عام (مثل انخفاض أسعار النفط) او مخاطر انخفاض أسعار

ما یمر بھ العالم    أحد األسھم بشكل خاص والذي ھو مرتبط بالطبع بحالة األسواق وال یخفى على  
قطاع   على  التأثیر  شأنھا  من  والتي  كورونا  فیروس  تطورات  بشأن  الیقین  عدم  حالة  من  االن 

   بالكامل.االستثمار 
على تقییم صافي قیمة عالوة على ذلك فقد یتعرض الصندوق لمخاطر تقلبات العملة مما سیؤثر   -

 أصول الصندوق وعائداتھ. 
 المخاطر المحتملة لخسارة األموال عند االستثمار في الصندوق:  -
على الرغم مما تم ذكره أعاله من مخاطر قد یتعرض لھا الصندوق اال ان إدارة الصندوق ستسعى   -

موضح في  لتخفیض حجم المخاطر قدر اإلمكان من خالل االستثمار في شركات جیده كما ھو  
أرباح   بتحقیق  للمستثمرین  تقدیم وعود  أو  التنبؤ  یمكن  انھ ال  اال  الصندوق  انشاء  من  الھدف 
محدده اذ ان ذلك یخضع لقواعد السوق ومنھا (العرض والطلب) وغیرھا من المتغیرات التي ال 

 یمكن التحكم فیھا بشكل مطلق.
ك یقوم بالضمان أو البیع أو مرتبط  أن االستثمار في الصندوق لیس بمثابة إیداع أموال لدى بن -

  .خرآبالصندوق بشكل 
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 القیمة االسمیة لوحدة االستثمار:  
 دوالر أمریكي.  10قیمة وحدات الصندوق االسمیة 

 
 مدة الصندوق: 

 لمدد  للتجدید  قابلة وھي  الھیئة لدى الصنادیق سجل في قیده تاریخ من تبدأ سنوات  عشرة الصندوق ھذا مدة
 .االشراف وجھة المصدر الصندوق مال  رأس من% 50  عن یزید  ما موافقة بعد   أخرى مماثلة

 
 في الصندوق:   حملة الوحدات من قبل  لالشتراكالحد األدنى واألقصى 

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

 
 من قبل مدیر الصندوق في الصندوق:   لالشتراكالحد األدنى واألقصى 

  یعادلھا   ما  وأ(  كویتي،  دینار  250,000  مبلغ  عن  الصندوق  وحدات   في  الصندوق  مدیر  مشاركة  تقل  أال  یجب 
 تلك   في  یتصرف  أن  یجوز   وال  الصندوق  وحدات   إجمالي  من%  90  أقصى  وبحد )  األمریكي  بالدوالر
 .للصندوق إدارتھ مدة طوال یستردھا أو الوحدات 

 

 : الصندوق مقدمي خدمات  - القسم الثالث 
 

 :یلي بما االلتزام الصندوق خدمات  مقدمي كافة على یجب 
 فــــي الھیئــــة لــــدى المســــجلین أو لھــــم المــــرخص  األشــــخاص  مــــن الخدمــــة مقــــدم یكــــون أن -1

ــدیم ــذه تقــ ــة، ھــ ــوفر وأن الخدمــ ــھ تتــ ــدرات  لدیــ ــات  القــ ــریة واإلمكانیــ ــة البشــ ــة والتقنیــ  والمالیــ
 .التزاماتھ لتنفیذ  یكفي الذي بالقدر

ــرام -2 ــد  إبـ ــع عقـ ــدم مـ ــة مقـ ــمن الخدمـ ــان یتضـ ــوق بیـ ــات  حقـ ــھ والتزامـ ــى أطرافـ ــص  وعلـ  األخـ
ــاب  ــدم أتعــ ــة مقــ ــابھا وأســــس الخدمــ ــد  احتســ ــدادھا، ومواعیــ ــراءات  ســ ــب  واإلجــ ــا الواجــ  اتباعھــ

ــد  ــاء عنـ ــخ أو إنھـ ــدابیر العقـــد، فسـ ــراءات  والتـ ــة واإلجـ ــاء علـــى المترتبـ ــة إنھـ ــع العالقـ  مقـــدم مـ
 .الخدمة

 والتعــــاون الخدمــــة بمقــــدم المنوطــــة بالمھــــام القیــــام فــــي الحــــریص  الشــــخص  عنایــــة بــــذل -3
ــع ــاقي مــ ــدمي بــ ــدمات  مقــ ــندوق، الخــ ــویض  للصــ ــل وتعــ ــخص  كــ ــھ شــ ــرر لحقــ ــة ضــ  أي نتیجــ
 .الخدمة مقدم یرتكبھ خطأ

 الصـــندوق، وحـــدات  علـــى غیـــره عـــن نیابـــة أو لصـــالحھ ســـواء الخدمـــة مقـــدم یتعامـــل أال -4
 .الصندوق مدیر عدا فیما

 
 مدیر الصندوق  

 "شركة وفره لالستثمار الدوليالصندوق “اسم مدیر   .1
 "AP / 2014 / 0006ترخیص ھیئة أسواق المال رقم"  -الترخیص  رقم  .2
 Aبرج   –ن تاور  ی برج تو  –شارع السور  –المرقاب   العنوان .3
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 :التأسیسنبذه عن مدیر الصندوق وتاریخ   .4
 
ــدولي - ــتثمار ال ــرة لالس ــركة وف ــت ش ــي  تأسس ــام ف ــدره  1994ع ــمال ق ــار  15برأس ــون دین ملی

 مدفوع بالكامل. كویتي

ــركة  - ــاھمین للش ــوق المس ــم حق ــغ حج ــربل ــن  أكث ــویتي  80م ــار ك ــون دین ــاً ملی ــاتقریب ــي  كم ف

31/12/2020. 

ــل وزارة التجــارة والصــناعة  - ــت المركــزي الشــركة مرخصــة مــن قب ــك الكوی ــة بن وتحــت رقاب

 وھیئة أسواق المال.

ــركة  - ــل الش ــن قب ــدارة م ــتثماریة الم ــنادیق االس ــافظ والص ــة المح ــغ قیم ــرتبل ــن أكث ــار  2 م ملی

  .31/12/2020دینار كویتي كما في 

ــة وال - ــواق الخلیجیـ ــي األسـ ــافظ فـ ــة إدارة المحـ ــركة خدمـ ــدم الشـ ــز تقـ ــة وتركـ ــة والدولیـ عربیـ

أنشــطتھا علــى االســتثمارات الواعــدة اقتصــادیاً والتــي مــن المتوقــع أن تشــھد نمــواً علــى المــدیین 

 المتوسط والطویل األجل.

 والخلیجي.في السوق المحلي  صنادیق استثماریةالشركة تدیر  -

ــا - ــن المخ ــد م ــالء للح ــوال العم ــولھا وأم ــي إدارة أص ــة متحفظــة ف ــرة سیاس ــركة وف ــع ش طر تتب

 قدر اإلمكان.

ــز  - ــركة تتمی ــي مش ــعة ف ــرات واس ــة ذات خب ــوادر متخصص ــرة بك ــال وف ــتثمار ج ــفة االس بص
 .، وإدارة األصول على وجھ الخصوص عامة

 
  :الذاتیةونبذه عن سیرتھم    اإلداریة الھیئةأعضاء  .5

  مانع محمد الصانع
 قطاع االستثمارات المحلیة واإلقلیمیة) –(نائب رئیس أول 

 
نائـــب رئـــیس أول قطـــاع یشـــغل حالیـــاً منصـــب و 2000شـــركة وفـــرة فـــي العـــام انضـــم إلـــى  -

 االستثمارات المحلیة واإلقلیمیة.
ــة  - ــرة طویلـ ــك خبـ ــد یمتلـ ــي  تزیـ ــنة فـ ــرین سـ ــن عشـ ــافظ عـ ــتثمار وإدارة المحـ ــال االسـ مجـ

  .والصنادیق
ــغل  - ــا یشـ ــة حالیـ ــایونیرز القابضـ ــركة بـ ــس إدارة شـ ــویة مجلـ ــر  –عضـ ــدة مصـ ــغل عـ ــد شـ وقـ

ــث شــغل منصــبعضــویات ســابقھ  ــة  حی ــس إدارة شــركة ســنام العقاری ــیس مجل ــس إدارة  -رئ ــیس مجل رئ
 ".عضو مجلس إدارة شركة السالم بنیان "قطر - شركة افاق التعلیمیة
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لماجســتیر فــي الھندســة اس الھندســة المدنیــة مــن جامعــة الكویــت وحاصــل علــى ویحمــل بكــالوری -
 المدنیة.

 
 قتیبة یعقوب الخرافي 

 االستثمارات) –نائب رئیس (
 
منصــــب نائــــب رئــــیس إدارة یشــــغل حالیــــاً و 2001انضــــم إلــــى شــــركة وفــــرة فــــي العــــام  -

 االستثمارات.
فــي أســواق المنطقــة والســوق المحلــي وقــد شــارك فــي تأســیس العدیــد مــن تلــك خبــرة طویلــة یم -

 والمنتجات في سوق الكویت لألوراق المالیة.الخدمات  
 .شركة دیار العقاریة –شركة ابیار  –یشغل حالیا عضویة في كل من شركة مبرد  -
   .من جامعة الكویتومنشئات مالیھ تمویل  -اإلداریة س العلوم ویحمل بكالوری -
 

 سعود حمد الجویعد 
 االستثمار) –نائب رئیس  مساعد(

 
منصــب مســاعد نائــب رئــیس إدارة یشــغل حالیــاً و 2004فــي العــام انضــم إلــى شــركة وفــرة  -

 االستثمارات.
  .المحافظ والصنادیق ةمجال االستثمار وإدارفي  عاما 16عن  تزید خبرة  -
 شــركة ســما التعلیمیــةمجلــس إدارة وقــد شــغل عــدة عضــویات ســابقھ حیــث شــغل منصــب رئــیس  -
ورئـــیس لجنـــة التـــدقیق بشـــركة عضـــو مجلـــس إدارة - مجلـــس إدارة شـــركة الرتـــاج القابضـــةعضـــو  -

 الفرعونیة.
 .تمویل من جامعة الكویت -س العلوم اإلداریة وحمل بكالوریی -
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 یعقوب مساعد البعیجان 

 االستثمار) – متداول اول(
 
 .2007انضم الى شركة وفرة لالستثمار الدولي في عام  -
 المحافظ والصنادیق المحلیة واإلقلیمیة.عام في مجال االستثمار وإدارة  13خبرة تزید عن  -
 عمل في إدارة محافظ االجل والبیوع، كما عمل في إدارة محافظ الشركة. -
 ساھم في تطویر األنظمة والبرامج الداخلیة للشركة المتعلقة بمحافظ العمالء. -
 شارك في تأسیس منتجات استثماریة. -
 شغل عضویة شركة یونیكاب لالستثمار. -
 یوس العلوم االداریة تخصص تمویل.حاصل على بكالور -
 

 احمد محمد العثمان
 االستثمار) – متداول اول(
 
 .2012انضم الى شركة وفرة لالستثمار الدولي في عام  -
 سنة. 13یملك خبرة كبیرة في األسواق اإلقلیمیة وسوق الكویت تزید عن  -
 عدة.شارك في تأسیس منتجات استثماریة  -
 لالستثمار.حاصل على دورة الھیئة العامة  -
ــل  - ــص تموی ــة تخص ــو اإلداری ــالوریوس العل ــى بك ــل عل ــن  –حاص ــرف م ــة الش ــع مرتب ــاز م امتی

 جامعة الخلیج للعلوم والتكنولوجیا.
 

   :المالیةملخص المعلومات  .6
 

 2020/ 31/12ملخص المعلومات المالیة الخاصة بشركة وفرة لالستثمار الدولي كما في 

( د.ك )  المبلغ  الوصف 
 اجمالي األصول  90,366,774
 اجمالي حقوق المساھمین  86,354,089
الدخلإجمالي   10,940,004  
 صافي الدخل   7,298,116

السھم  ربحیة  48.65  
 رأس المال المدفوع   15,000,000

  المؤسسة العامة للتأمینات االجتماعیة
% 99.9بنسبة   كبار المساھمین   
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 .اإلدارةأعضاء مجلس  .7
 

 اإلدارة مجلس رئیس النصف  محمد  رائد  •
 اإلدارة مجلس رئیس نائب  الكندري عبدهللا بدر •
 إدارة مجلس عضو القصار عبداللطیف محمد  •
 إدارة مجلس عضو المتروك یوسف محمد  •
 إدارة مجلس عضو الصانع عبدالرحمن غازي •
 إدارة مجلس عضو الزعابي نجیب  هرسا •

 
   .والمھام لمدیر الصندوقاالدوار  .8

یكــــون مــــدیر الصــــندوق مســــئول عــــن إدارة واســــتثمار أمــــوال الصــــندوق وھــــو الــــذي یمثــــل 
ــالغیر  ــھ بـ ــي عالقتـ ــا فـ ــندوق قانونـ ــدیر والصـ ــزم مـ ــاء ویلتـ ــام القضـ ــص أمـ ــى األخـ ــندوق علـ الصـ

 :بما یلي
ــول إدارة .1 ــندوق أصـــ ــا الصـــ ــھ یحقـــــق بمـــ ــتثماریة أھدافـــ ــددة االســـ ــھ فـــــي المحـــ  نظامـــ

 .األساسي
 مصـــلحة یحقـــق بمـــا القـــرارات  مـــن وغیرھـــا االســـتثماریة القـــرارات  جمیـــع اتخـــاذ  .2

 .بإنصاف الوحدات  حملة معاملة ویضمن الوحدات  وحملة الصندوق
 التــــي الخاطئــــة الممارســــات  مــــن الحــــد  أو لمنــــع مناســــبة وإجــــراءات  سیاســــات  تطبیــــق .3

 .ونزاھتھ السوق استقرار على تؤثر أن المتوقع من
 لكــــل وشــــفافة وصــــحیحة عادلــــة تقیــــیم وأنظمــــة تســــعیر نمــــاذج اســــتخدام مــــن التأكــــد  .4

 .یدیره صندوق
 .الصندوق أصول وحفظ لحمایة المناسبة التدابیر اتخاذ  .5
ً  دقیــــق بشــــكل الصــــندوق لصــــالح تــــتم التــــي والبیــــع الشــــراء عملیــــات  تســــجیل .6  ووفقــــا

 .وتوقیتھا الزمني لتسلسلھا
 .عنھ التوقیع حق لھ ویكون القضاء وأمام بالغیر عالقتھ في الصندوق تمثیل .7
 .للصندوق المالیة التعامالت  لقید  محاسبي نظام توفیر .8
ــد  .9 ــن التأكــ ــام وجــــود  مــ ــم نظــ ــامالت  لتســــویة مالئــ ــي التعــ ــا تــــم التــ  بالنظــــام إدخالھــ

 أمــــین لــــدى الصــــندوق باســــم المفتوحــــة المالیــــة واألوراق النقدیــــة الحســــابات  مــــع المحاســــبي
 .الحفظ

 .علیھ تترتب  قد  التزامات  بأیة للوفاء للصندوق الكافیة السیولة توفیر .10
 أغــــراض  وفــــق ضــــروریة غیــــر اســــتثماریة مخــــاطر ألیــــة الصــــندوق تعــــریض  عــــدم .11

 .االستثماریة وسیاستھ الصندوق
ــوفیر .12 ــع تــ ــات  جمیــ ــة المعلومــ ــن الالزمــ ــندوق عــ ــى الصــ ــب  إلــ ــتثمار مراقــ ــي االســ  فــ

 .وفاعلیة بكفاءة بواجباتھ القیام من تمكنھ التي الحدود 
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 حملـــــة مصـــــالح لتعـــــرض  تـــــؤدي جوھریـــــة أحـــــداث  وقـــــوع فـــــور الھیئـــــة إخطـــــار .13
 .للخطر الوحدات 

 العملیـــات  بـــین یفصـــل أن علیـــھ یجـــب  صـــندوق، مـــن ألكثـــر المـــدیر إدارة حـــال فـــي .14
 .الصنادیق بھذه المرتبطة

َ   إخالالَ   أخل  قد   أنھ   رأت   إذا  الصندوق  مدیر  استبدال  للھیئة   یجوز   في   علیھا  المنصوص   بالتزاماتھ  جوھریا
 .الالئحة التنفیذیة

 
 مین الحفظ  أ
 

 اسم أمین الحفظ:  -1

 (ش.م.ك.م)الشركة الخلیجیة لحفظ األوراق المالیة 

 رقم التسجیل الصادر عن ھیئة أسواق المال:  -2
AP/2019/0009 

 العنوان المسجل ألمین الحفظ: -3

 مبنى مجموعة یونایتد انفستمنت    –شارع مبارك الكبیر  –  الشرق -مدینة الكویت  

 .) 6 – 5 – 4 – 3(الدور 

 نبذة عن أمین الحفظ وتاریخ التأسیس: -4

 فـــي 2001فبرایـــر  فـــي (ش.م.ك.م)تأسســـت الشـــركة الخلیجیـــة لحفـــظ األوراق المالیـــة 
الكویتیــة. وتعتبــر الشــركة  االســتثماردولــة الكویــت بواســطة بعــض البنــوك وشــركات 

تقــدم خــدمات ومھمــا حفــظ  وھــيدولــة الكویــت والخلــیج  فــيدة مــن الشــركات الرائــدة واحــ 
ــة.  ــا المختلفــ ــتثماریة بأنواعھــ ــنادیق االســ ــتثمار للصــ ــة االســ ــة ومراقبــ األوراق المالیــ

ــال  ــواق الم ــة أس ــة ھیئ ــركة لرقاب ــيوتخضــع الش ــال  ف ــع أعم ــرا لتوس ــت. ونظ ــة الكوی دول
 2003عــام  فــيمملكــة البحــرین  فــيالشــركة بــرزت الحاجــة إلــى تأســیس شــركات تابعــة 

ــان  ــلطنة عم ــى س ــيوف ــ  ف ــل 2010ام ع ــدمات بفض ــل الخ ــا أفض ــركة لعمالئھ ــدم الش . وتق
ــة  ــدث األنظم ــتخدام أح ــا واس ــاءة موظفیھ ــيكف ــن  ف ــال ع ــال. وفض ــذا المج ــك،ھ ــدم  ذل تق
 صنادیق االستثمار.  فيالشركة خدمات حفظ سجالت حملة الوحدات 

 
 مسؤولیات أمین الحفظ:  -5
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مدیر الصندوق بعد  یجب حفظ أصول الصندوق لدى أمین حفظ مرخص لھ یعین من قبل  
الحصول على موافقة الھیئة، ویجوز لھ تعیین أمین حفظ فرعي یكون مرخصاً لھ أو مسجال  
التعاقد مع   الكویت وال یؤدي  لدى جھة رقابیة أجنبیة، وذلك لحفظ األصول خارج دولة 

 أمین حفظ فرعى إلى إعفاء أمین حفظ األصلي من مسؤولیاتھ. 
 

 یلي: على األخص بما  یجب على أمین الحفظ االلتزام 
الالئحة التنفیذیة، یلتزم    وأصولھم) منالعمالء    (أموالحكام الكتاب السابع  أمع مراعاة   )1

الصندوق   بأصول  باالحتفاظ  الحفظ  بفتحھا    فيأمین  یقوم  منفصلة    وإدارتھا حسابات 
ذلك عنایة الشخص    في على أن تكون مستقلة عن حساباتھ أو حسابات الغیر، وأن یبذل  

 الحریص. 
 استالم وحفظ وإیداع األرباح النقدیة وأیة توزیعات أخرى ناشئة عن نشاط الصندوق.  )2
وإرسال   )3 الصندوق  أصول  على  مترتبة  التزامات  بأیة  الصندوق  مدیر   أي إخطار 

 قررة لذلك.اخطارات یتسلمھا وفى المدة الم
 تنفیذ تعلیمات مدیر الصندوق الخاصة بنطاق عمل أمین الحفظ.  )4
 إعداد وحفظ سجل حملة الوحدات مل لم یحتفظ لدى وكالة مقاصة. )5

یجب الحصول على موافقة كتابیة من مدیر الصندوق على جمیع العقود المبرمة بین  
األصلي   الحفظ  الع   وأمینأمین  جمیع  تتضمن  أن  ویجب  الفرعي  المبرمة  الحفظ  قود 

 التالیة:المسائل  الفرعي تنظیم سواء مع أمین الحفظ األصلي أو امین الحفظ 
یحتفظ   التيتمكن الصندوق من ممارسة الحقوق المتعلقة باألصول    التيالمتطلبات   -1

 بھا مع أمین الحفظ. 
 المتطلبات الخاصة بمكان حفظ أصول الصندوق. -2
 دوق. حفظ وحمایة أصول الصن   فيالطریقة المستخدمة  -3
 مستوى العنایة المھنیة الواجبة والمسؤولیة عن التلف والھالك.  -4
 األتعاب وطریقة حسابھا.  -5

 

 

 مراقب االستثمار  
 اسم مراقب االستثمار:  -1

 (ش.م.ك.م)الشركة الخلیجیة لحفظ األوراق المالیة 

 رقم التسجیل الصادر عن ھیئة أسواق المال:  -2
AP/2017/0011 
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 االستثمار: العنوان المسجل لمراقب  -3

 مبنى مجموعة یونایتد انفستمنت    –شارع مبارك الكبیر  –  الشرق -مدینة الكویت  

 .) 6 – 5 – 4 – 3(الدور 

 نبذة عن مراقب االستثمار وتاریخ التأسیس:  -4

دولة الكویت    في  2001فبرایر    في  (ش.م.ك.م)تأسست الشركة الخلیجیة لحفظ األوراق المالیة  
الكویتیة. وتعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة   االستثماربواسطة بعض البنوك وشركات  

تقدم خدمات ومھما حفظ األوراق المالیة ومراقبة االستثمار    وھيدولة الكویت والخلیج    في
دولة    فيللصنادیق االستثماریة بأنواعھا المختلفة. وتخضع الشركة لرقابة ھیئة أسواق المال  
تابعة   شركات  تأسیس  إلى  الحاجة  برزت  الشركة  أعمال  لتوسع  ونظرا  مملكة    فيالكویت. 

عمان    2003عام    فيالبحرین   سلطنة  أفضل  2010عام    فيوفى  لعمالئھا  الشركة  وتقدم   .
  ذلك، ھذا المجال. وفضال عن    فيالخدمات بفضل كفاءة موظفیھا واستخدام أحدث األنظمة  

 صنادیق االستثمار.  فيفظ سجالت حملة الوحدات تقدم الشركة خدمات ح 
 األدوار والمسؤولیات الرئیسیة لمراقب االستثمار: -5

 

 صالحیات والتزامات مراقب االستثمار: 
یكون للصندوق مراقب استثمار یعین من قبل مدیر الصندوق بعد الحصول على موافقة  

   یلي: الھیئة على أن یلتزم مراقب االستثمار على األخص بما 
التنفیذیة قرارات وتعلیمات الھیئة   )1 التأكد من التزام مدیر الصندوق بالقانون والالئحة 

 وثائق أخرى یصدرھا مدیر الصندوق. والنظام األساسي ونشرة االكتتاب وأیة  
 فيأن یقوم بتقویم حصص أو وحدات االستثمار بالطریقة وفى المواعید المحددة لذلك  )2

 النظام األساسي.
التأكد من قیام مدیر الصندوق بمسؤولیاتھ بما یحقق مصلحة حملة الوحدات وفقا للنظام   )3

ألسالیب والسیاسات المحددة حدود ا  فيوأحكام الالئحة التنفیذیة، وأن أموالھ تستثمر  
 األساسي. النظام  في

 
 إقرار أیة تعامالت تنطوي على تعارض مصالح.  )4
االلتزام   )5 لمراجعة  للصندوق  اإلداریة  الھیئة  مع  األقل  على  سنویا  مرتین  االجتماع 

األساسي   والنظام  الھیئة  وتعلیمات  وقرارات  التنفیذیة  والالئحة  بالقانون  الصندوق 
 ة وثائق أخرى یصدرھا مدیر الصندوق. ونشرة االكتتاب وأی 

 . إخطار الھیئة بأیة مخالفات تقع من مدیر الصندوق )6
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  الخارجيالحسابات مراقب 
 

 مراقب الحسابات الخارجي:  اسم .1
 وشركاه  النصف  BDO مكتب  - قیس محمد نصف النصف   

 رقم التسجیل الصادر عن ھیئة أسواق المال:  .2
   EA/2013/0024 

 العنوان المسجل وعنوان العمل لمراقب الحسابات:   .3
 برج الشھید الدور السادس.  – شارع خالد بن الولید  –  5قطعة  – شرق  - الكویت 

 
   - األدوار: وصف  .4

 ؤولیات: سالم

الحصول على تأكید معقول حول ما إذا كانت البیانات المالیة ككل خالیة من األخطاء المادیة، سواء بسبب   
 الغش أو الخطأ، وكذلك إصدار تقریر مراقب حسابات یتضمن رأینا.  

الخطأ،   - أو  الغش  ناتجة عن  كانت  سواء  المالیة  البیانات  في  المادیة  األخطاء  مخاطر  وتقییم  تحدید 
وتنفی كافیة  ووضع  تدقیق  أدلة  على  الحصول  وكذلك  المخاطر،  لتلك  المالئمة  التدقیق  إجراءات  ذ 

ومناسبة لتقدیم أساس یمكننا من إبداء رأینا.  إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق  
مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ، حیث إن الغش قد یتضمن التواطؤ أو التزویر أو الحذف  

 تعمد أو التضلیل أو تجاوز الرقابة الداخلیة. الم

فھم أدوات الرقابة الداخلیة المتعلقة بعملیة التدقیق لوضع إجراءات التدقیق المالئمة للظروف ولكن   -
 فعالیة الرقابة الداخلیة للصندوق. لیس بھدف إبداء رأي حول  

فصاحات  یرات المحاسبیة واالتقییم مدى مالئمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومدى معقولیة التقد  -
 ذات الصلة المقدمة من قبل مدیر الصندوق. 

التوصل إلى مدى مالئمة استخدام مدیر الصندوق ألساس مبدأ االستمراریة المحاسبي والقیام، استناداً   -
أو   باألحداث  متعلق  مادي  تأكد  عدم  ھناك  كان  إذا  ما  بتحدید  علیھا،  التي حصلنا  التدقیق  أدلة  إلى 

الذي یمكن أن تثیر شكوك جوھریة حول قدرة الصندوق على متابعة أعمالھ على أساس  الظروف و
مبدأ االستمراریة. وفي حالة التوصل إلى وجود شك مادي، یتوجب علینا أن نلفت االنتباه ضمن تقریر  

ة  مراقب الحسابات إلى اإلیضاحات ذات الصلة في البیانات المالیة أو تعدیل رأینا في حالة عدم مالئم
إن   مراقب    استنتاجاتنا اإلیضاحات.  تقریر  تاریخ  حتى  علیھا  حصلنا  التي  التدقیق  أدلة  إلى  تستند 

الحسابات. على الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلیة في عدم قدرة الصندوق  
 . االستمراریةعلى تحقیق مبدأ 

ت المتضمنة فیھا بما في ذلك اإلفصاحات وتقییم  تقییم العرض الشامل للبیانات المالیة وھیكلھا والبیانا -
نحو   الصلة على  ذات  واألحداث  األساسیة  المعامالت  تعبر عن  المالیة  البیانات  كانت  إذا  یحقق  ما 

 العادل.   العرض 
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 مكتب التدقیق الشرعي الخارجي
 اسم مكتب التدقیق الشرعي الخارجي:  .1

 شركة شورى لالستشارات الشرعیة 

 التسجیل الصادر عن ھیئة أسواق المال: رقم  .2
        SA/2017/0006  

 العنوان المسجل لمكتب التدقیق الشرعي الخارجي:  .3

 2الدور  -برج الحمام  - شارع عبد هللا المبارك  - 9القطعة  -القبلة  -مدینة الكویت         

 

 نبذة عن مكتب التدقیق الشرعي الخارجي وتاریخ التأسیس:  .4

 سطور: شورى في 
 .م2007تأسست شركة شورى لالستشارات الشرعیة في دولة الكویت عام  •
تقدم الشــركة خدمات االســتشــارات الشــرعیة والتدقیق الشــرعي الخارجي والداخلي  •

ــات الـمالـیة التي تزاول أعـمالـھا أو تـقدم ـخدـماتـھا بـما ال یتـعارض مع أحـكام  ــســ للمؤســ
 .الشریعة اإلسالمیة

للســــوق الكویتي والخلیجي بشــــكل عام، وتمتد قائمة خدماتھا  تقدم شــــورى خدماتھا   •
 .لتشمل العدید من دول الشرق األوسط

تعتمد ـشورى في تقدیم خدماتھا على خبرات فریق عملھا الذي یـضم أعـضاء متمیزین   •
ــیخ عبد   ــالمیة حول العالم كالدكتور محمد أنس الزرقا والش ــناعة المالیة اإلس في الص

 .إلى تعاقدھا مع كبار الخبراء والعلماء حول العالمالستار القطان، إضافة 
ارتبطت ـشورى باتفاقیات تعاون مع كبرى مؤـسـسات دعم الصـناعة المالیة اإلـسالمیة   •

حول الـعالم ونظـمت ـبالتـعاون معـھا ـعددا من الفـعالـیات اـلدولـیة داـخل الكوـیت وـخارجـھا  
)، والمعھد  AAOIFIمثل ھیئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسـسـات المالیة اإلسـالمیة (

ــالمي للبحوث والتدریب ( ــالمي للتنمیة، والمجلس العام  IRTIاإلس ) التابع للبنك اإلس
ــالمیة ( ــات المالیة اإلسـ ــسـ )، واألكادیمیة العالمیة للبحوث  CIBAFIللبنوك والمؤسـ

 ).ISRAالشرعیة (
ــات الـمالـیة  • ــســ ــورى وكـیل معتـمد في دوـلة الكوـیت للمجلس الـعام للبنوك والمؤســ شــ

 )،  CIBAFIمیة (اإلسال
 
 

 :الرؤیة
شــورى شــركة رائدة تبني الجســور بین الفقھ واالقتصــاد، والشــریعة والتمویل، بمھنیة عالیة 

 .وفق مقاصد الشریعة اإلسالمیة
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 :الرسالة
أن تقدم شـورى أجود الخدمات االسـتشـاریة الشـرعیة المالیة، وأحسـن نظم الرقابة الشـرعیة  

ــرعي اـلداخلي  ــرعي، والـتدقیق الشــ والـخارجي لنحقق لعمالئـنا أعلى درـجات االطمئـنان الشــ
ونســاھم في تطویر التمویل اإلســالمي ونشــر مفاھیمھ، ونؤھل العناصــر البشــریة بالخبرات  

 .والمھارات واألخالقیات الالزمة لممارسة العمل
 :القیم

 تلتزم شورى بتقدیم خدماتھا وتنظیم فعالیتھا بالقیم التالیة: 
 .المسؤولیة •
 تقاناإل •
 .المھنیة •
 .االلتزام •
 .التفھم •

 

 وصف األدوار األساسیة والمسؤولیات فیما یتعلق بالصندوق:  .5

ــــام الشریعة اإلسالمیة بھدف  ــ ــ ــ ــ ــ ــــــدى االلتزام بأحكــ ــ ــ ــ ــ ــــارجي لقیاس مــ ــ تدقیــق شــرعي خــ
الوصـــول إلى تأكد معقول بأن تنفیذ عملیات وانشـــطة العمیل قد تمت وفق أحكام الشـــریعة  

 سالمیة حسب قرارات وفتاوى ھیئة الرقابة الشرعیة للعمیل.اإل

القیام بأعمال المراجعة والفحص للمبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعامالت والتطبیقات  
التي تنفذھا إدارة العمیل خالل الســنة المالیة، وذلك وفقا لتعلیمات ھیئة أســواق المال في دولة 

ــات المالیة  الكویت ومعاییر   ــســ ــبة والمراجعة للمؤســ ــادرة عن ھیئة المحاســ الحوكمة الصــ
 ) والفتاوى والقرارات الصـــادرة عن ھیئة الرقابة الشـــرعیة للعمیل. AAOIFIاإلســـالمیة (

وذلك إلبداء الرأي حول مدى التزام الصندوق بأحكام ومبادئ الشریعة اإلسالمیة كما تقررھا 
 استنادا ألعمال الفحص والمراجعة التي سنقوم بھا.ھیئة الرقابة الشرعیة للعمیل، وذلك  

الخارجي   الشرعي  التدقیق  تقریر  تتمثل في  الخارجي  الشرعي  التدقیق  أعمال  إن مخرجات 
 الذي یتضمن الرأي النھائي نتیجة اعمال التدقیق التي قمنا بھا. 

 

 : التعامل  -القسم الرابع 
ً فراد وشركات ومؤسسات محلیا أتشمل جمیع الفئات  -  . وخارجیا

 

  :االكتتاب والتخصیص  -القسم الخامس 
 شركة وفره لالستثمار الدولي   اسم وعنوان الشركة المسئولة عن استالم مبلغ االكتتاب :  -1
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 Aبرج   –ن تاور  ی برج تو  –شارع السور  –العنوان المرقاب 

 ً  ). نھ ال یجوز قبول مبالغ نقدیھأ ب  (علما

 :االكتتاب  فترة -2
  الحد   تغطیة  یتم  أن   دون   الفترة  ھذه  انتھت   وإذا   --------------   إلى   ------------  من   االكتتاب   فترة

  یجوز   كما  مماثلة  مھلة  المال  أسواق  ھیئة  من  یطلب   أن  الصندوق  لمدیر  جاز   المال  لرأس   األدنى
  حققتھ   وما  دفعوھا  التي  المبالغ  المشتركین  الى  یرد   الحالة  ھذه  وفي  الصندوق،  إنشاء  عن   العدول

 . االكتتاب  فترة  انتھاء  من  عمل   أیام عشرة   تتجاوز ال  فترة  خالل  وذلك ئد،عوا   من
إجراءات التخصیص وإعادة المبالغ التي لم یتم تخصیص وحدات مقابلھا علما بانھ في حالة تجاوز   -3

حجم االكتتاب راس مال الصندوق یتم توزیع الوحدات على المشتركین كل بنسبة ما اشترك بھ  
 األدنى لالكتتاب على جمیع المكتتبین. بعد توزیع الحد 

 
یام عمل من  أ  عشرةیقوم مدیر الصندوق بفرز طلبات االشتراك وإجراء عملیة التخصیص خالل   •

 . الق باب االكتتاب غتاریخ ا
ترد إلى المشترك المبالغ الزائدة عن قیمة ما یتم تخصیصھ لھ من وحدات خالل عشرة أیام عمل   •

 یة فوائد. أمن تاریخ التخصیص وال یستحق عنھا 

 

 : االشتراك في الصندوق  - السادسالقسم 
 

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

ــة داخــــل او  ــة المقیمــ ــات األجنبیــ ــركات والمؤسســ ــب والشــ ــي واألجانــ ــاون الخلیجــ التعــ
 خارج دولة الكویت. 

ــحیفتین  .3 ــي صــ ــندوق فــ ــي الصــ ــتراك فــ ــدعوة لالشــ ــھ الــ ــندوق بتوجیــ ــدیر الصــ ــوم مــ یقــ
یــــومیتین وذلــــك بعــــد موافقــــة جھــــة اإلشــــراف علــــى البیانــــات التــــي تتضــــمنھا نشــــرة 

 .االكتتاب 
ویحــــق للمــــدیر یعمــــل كوكیــــل  )البیــــعاالكتتــــاب (یــــتم االشــــتراك عــــن طریــــق وكــــالء  .4

ولــــھ نفــــس الحقــــوق وعلیــــھ نفــــس االلتزامــــات المترتبــــة علــــى وكــــالء  )بیــــعاكتتــــاب (
ــاب ( ــعاالكتتــ ــرین بح )البیــ ــاآلخــ ــل یــ ــى وكیــ ــترك إلــ ــلم المشــ ــاب (ث یســ ــعاالكتتــ  )البیــ

ــتند  ــھ المســ ــا بــ ــذلك مرفقــ ــد لــ ــتراك المعــ ــوذج االشــ ــدات نمــ ــة الوحــ ــة وقیمــ ات المطلوبــ
 باإلضافة إلى عمولة البیع.

ــل  .5 ــن وكیـ ــترك مـ ــتلم المشـ ــاب (یسـ ــعاالكتتـ ــترك  )البیـ ــم المشـ ــمن اسـ ــا یتضـ ــاال موقعـ إیصـ
 وجنسیتھ وعنوانھ وتاریخ االشتراك وعدد الوحدات المشترك بھا وقیمتھا.

یظـــل بــــاب االشـــتراك مفتوحــــا طـــوال المــــدة المحـــددة بالــــدعوة وال یجـــوز قفــــل بــــاب  .6
ــرة االكتتـــاب علـــى االنتھـــاء دون  ــذه المـــدة واذا قاربـــت فتـ ــتراك إال بعـــد انتھـــاء ھـ االشـ
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ــرة  ــدھا لفتــ ــب مــ ــندوق أن یطلــ ــدیر الصــ ــوز لمــ ــدات یجــ ــع الوحــ ــة جمیــ ــتم تغطیــ ان یــ
ــن  ــھ عـ ــبة ملكیتـ ــد نسـ ــى ان ال تزیـ ــدات علـ ــة الوحـ ــة قیمـ ــو بتغطیـ ــم ھـ ــم یقـ ــا لـ ــة مـ مماثلـ

ــدیر ال90 ــوز لمـــ ــدرة ، ویجـــ ــدات المصـــ ــالي الوحـــ ــن إجمـــ ــنقص % مـــ ــندوق ان یـــ صـــ
ــن  ــل عـ ــث ال یقـ ــھ بحیـ ــتم تغطیتـ ــذي یـ ــد الـ ــى الحـ ــال إلـ ــة 50رأس المـ ــالي قیمـ ــن إجمـ % مـ

ــاب او   ــة لالكتتــ ــدات المطروحــ ــون دوالر  18 الوحــ ــي أملیــ ــك مریكــ ــر وذلــ ــا أكثــ أیھمــ
ــندوق وفـــي  ــن إنشـــاء الصـ ــھ العـــدول عـ ــوز لـ ــراف ، كمـــا یجـ ــة جھـــة اإلشـ ــد موافقـ بعـ

ــي د  ــالغ التـ ــتركین المبـ ــرد للمشـ ــة یـ ــذه الحالـ ــن ھـ ــك مـ ــد وذلـ ــن عوائـ ــھ مـ ــا حققـ ــا ومـ فعوھـ
 خالل فترة ال تتجاوز عشرة أیام من تاریخ قراره المذكور.

یجـــــب أال تقـــــل مشـــــاركة مـــــدیر الصـــــندوق فـــــي وحـــــدات الصـــــندوق عـــــن مبلـــــغ  .7
ــار  250,000 ــویتي،دینـــ ــا  وأ( كـــ ــدوالرمـــ ــا بالـــ ــي)  یعادلھـــ ــد األمریكـــ ــى  وبحـــ اقصـــ

ــندوق 90 ــدات الصــ ــالي وحــ ــن اجمــ ــدات % مــ ــك الوحــ ــي تلــ ــوز أن یتصــــرف فــ وال یجــ
 أو یستردھا طوال مدة إدارتھ للصندوق.  

ویحق للعمیل بعد ذلك االشتراك    أمریكي  دوالر  5000  من  بأقل  الصندوق  في   االشتراك  یجوز  ال .8
  من %  90  عن  بھا  المشترك  الوحدات   عدد   یتعدى  أن  یجوز  ال  انھ  كما  الوحدات.في أي عدد من  

 . المصدرة الوحدات 
ومكتــــب وأمــــین الحفــــظ ومراقــــب االســــتثمار الحســــابات الخــــارجي ال یجــــوز لمراقــــب  .9

 ان یشترك لحسابھ الخاص بوحدات الصندوق.التدقیق الشرعي الخارجي 
 طلبھ. لصندوق مكتوباً باللغة العربیة وأن یتم توفیره دون مقابل عند  لیجب أن یكون النظام األساسي   .10
ــندوق  .11 ــدیر الصــ ــى مــ ــب علــ ــع) یجــ ــاب (البیــ ــل االكتتــ ــاركات ووكیــ ــول المشــ ــدم قبــ عــ

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

وإال ســـقط الطلـــب لتلـــك الفتـــرة وعلیــــھ عمـــل قبـــل یــــوم التقـــویم ولغایـــة یـــوم ظھـــرا 
 تجدید طلبھ للفترة التالیة. 

 یتم تنفیذ عملیة االشتراك على القیمة الصافیة للصندوق في نھایة كل شھر. .13
ــتم  .14 ــھ یــ ــرح بــ ــال المصــ ــرأس المــ ــى لــ ــد األعلــ ــن الحــ ــتراك عــ ــات االشــ إذا زادت طلبــ

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

ــام  ــي النظــ ــا ورد فــ ــع مــ ــى جمیــ ــراره علــ ــھ وإقــ ــد باطالعــ ــا یفیــ ــى مــ ــترك علــ المشــ
 األساسي الصندوق.

إمكانیـــــة تنفیـــــذ طلبـــــات االشـــــتراك واالســـــترداد عـــــن طریـــــق الموقـــــع االلكترونـــــي  .16
ــدولي   ــتثمار الــــــ ــرة لالســــــ ــركة وفــــــ ــدیر  www.wafra-kuwait.comلشــــــ "مــــــ

ــندوق،  ــدیر الصـــ ــر مـــ ــیاً لمقـــ ــتثمر شخصـــ ــور المســـ ــة لحضـــ ــندوق" دون الحاجـــ الصـــ
ــي  ــام األساسـ ــى النظـ ــھ علـ ــك اطالعـ ــي ذلـ ــا فـ ــتثمر بمـ ــوق المسـ ــالل بحقـ ــن دون االخـ ومـ

 للصندوق.
 

http://www.wafra-kuwait.com/
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   االسترداد: -القسم السابع 
 

یحق لحملة الوحدات استرداد وحداتھم كما یحق آلخرین االشتراك في الصندوق من خالل تقدیمھم طلبا  
بذلك إلى مدیر الصندوق ویتم تقویم الوحدات بغرض االسترداد واالشتراك وفقا للتقییم المعلن في حینھ كما 

 - یلي: 
  

ــدده  .1 ــذي یحـ ــاریخ الـ ــي التـ ــترداد فـ ــة االسـ ــدأ عملیـ ــدیر تبـ ــندوق مـ ــد الصـ ــھور  بعـ ــتة شـ سـ
 من تاریخ إنشاء الصندوق.

ــي  .2 ــھ فــ ــة لــ ــتثمار المملوكــ ــدات االســ ــض وحــ ــل أو بعــ ــترداد كــ ــترك اســ ــوز للمشــ یجــ
ــعر ــا لسـ ــندوق وفقـ ــدة الصـ ــة الوحـ ــافي قیمـ ــي  صـ ــتثمار فـ ــب االسـ ــل مراقـ ــن قبـ ــیم مـ المقـ

ــھر ــل شـ ــة كـ ــى لال نھایـ ــد أدنـ ــد حـ ــة وال یوجـ ــترداد كافـ ــل اسـ ــق للعمیـ ــث یحـ ــترداد حیـ سـ
 .وحداتھ

 یتم تنفیذ عملیة االسترداد على القیمة الصافیة للصندوق في نھایة كل شھر. .3
بحــــد أقصــــى الســــاعة الثانیــــة  یجــــب تقــــدیم طلــــب االســــترداد للمــــدیر خــــالل الشــــھر .4

وإال ســـقط الطلـــب لتلـــك الفتـــرة عمـــل قبـــل یـــوم التقـــویم ولغایـــة یـــوم عشـــر ظھـــرا 
 وعلیھ تجدید طلبھ للفترة التالیة. 

ــوز .5 ــدیر یجـ ــندوق لمـ ــل الصـ ــة تأجیـ ــب  أي تلبیـ ــترداد  طلـ ــى اسـ ــوم حتـ ــل یـ ــالي التعامـ  التـ
ــد  حتـــــى أو ــترداد  موعـــ ــالي االســـ ً  التـــ ــا ــا وفقـــ ــنص  لمـــ ــھ یـــ ــام علیـــ ــي النظـــ  األساســـ

 :اآلتیتین الحالتین من أي في وذلك للصندوق،
 والمطلــــوب  الوحــــدات  لحملــــة االســــترداد  طلبـــات  جمیــــع نســــبة إجمــــالي بلـــغ إذا -أ

 صــــافي مــــن أكثــــر أو%  10 االســــترداد  موعـــد  أو تعامــــل یــــوم أي فــــي تلبیتھـــا
ــندوق، أصــــول قیمــــة  الحالــــة ھــــذه فــــي المــــدیر یلتــــزم أن بشــــرط وذلــــك الصــ

 أصــــول قیمــــة صــــافي مــــن%  10 عــــن تقــــل التــــي االســــترداد  طلبــــات  بتلبیــــة
ــندوق، ــذ  أن وعلـــــى الصـــ ــع تؤخـــ ــات  جمیـــ ــترداد  طلبـــ ــار االســـ  علـــــى باالعتبـــ

 التــــي االســـترداد  طلبــــات  مـــن النســـبة تأجیــــل ویـــتم والتناســــب، النســـبة أســـاس
ــن زادت  ــبة عــ ــن%  10 نســ ــافي مــ ــة صــ ــول قیمــ ــندوق أصــ ــى الصــ ــوم حتــ  یــ

 .القادم االسترداد  موعد  أو التالي التعامل
 یــــتم التـــي المنظمــــة المالیـــة األســـواق أو البورصــــة فـــي التــــداول وقـــف تـــم إذا -ب 

ــا ــل فیھـــ ــي التعامـــ ــة األوراق فـــ ــول أو المالیـــ ــرى األصـــ ــي األخـــ ــا التـــ  یملكھـــ
 . أصولھ في مؤثرة قیمة تمثل مالیة أوراق تداول وقف أو الصندوق،

 
المعلـــــن بتاریخـــــھ كمـــــا یحـــــدده مراقـــــب التقـــــویم یكـــــون االســـــترداد وفقـــــا لســـــعر  .6

ــترداد  ــات االسـ ــھ نفقـ ــوما منـ ــام مخصـ ــذا النظـ ــام ھـ ــب أحكـ ــتثمار بموجـ ــغ االسـ ــي تبلـ التـ
المعلــــن التقـــویم مـــن القیمـــة الصـــافیة للوحـــدة ویكـــون االشـــتراك وفقـــا لســـعر % 0.5

 في المادة السادسة عشر.بتاریخھ مضافا الیھ عمولة البیع الموضحة 
ــى .7 ــدیر علـ ــندوق مـ ــدفع أن الصـ ــل یـ ــدات  لحامـ ــة الوحـ ــترداد  قیمـ ــالل االسـ ــة خـ ــام أربعـ  أیـ

 . الوحدة سعر تحدید  فیھ تم الذي التقویم لیوم التالیة عمل
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 یكون االسترداد من الصندوق على النموذج المعتمد لھذا الغرض.  .8
ــة، .9 ــین إذا للھیئــ ــا تبــ ــدم لھــ ــزام عــ ــدیر التــ ــب  أو مــ ــتثمار مراقــ ــین أو االســ ــظ أمــ  الحفــ

 النظـــــام لمـــــدیر تعلیماتھـــــا تصـــــدر أن الالئحـــــة، أو القـــــانون بأحكـــــام للصـــــندوق
ــالتوقف ــرة بــ ــة لفتــ ــن مؤقتــ ــة عــ ــترداد  عملیــ ــتراك أو االســ ــا أو – االشــ ــي – كالھمــ  فــ

 .التعلیمات  بتلك المحدد  التاریخ في الصندوق وحدات 
ــاة یــــتم نقــــل الملكیــــة بنــــاء علــــى حصــــر إرث یقــــدم  فــــي .10 الحفــــظ  ألمــــینحالــــة الوفــ

 .ومراقب االستثمار
 

 : التقویم والتسعیر - ثامنالقسم ال
وفقا للمعاییر المحاسبیة الدولیة المعتمدة من الھیئة    )NAV( یتم احتساب القیمة السوقیة الصافیة لألصول  

كل یوم تعامل وبما ال یتجاوز مدة یوم بعد الموعد النھائي لتقدیم الطلبات الخاصة بعملیات   شھري فيبشكل  
 ً طریقة احتساب صافي القیمة السوقیة  ن  أ ب  االشتراك واالسترداد عن طریق تقویم مراقب االستثمار علما

 - التالي: (العادلة) لألصول سوف تكون على النحو 

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

الصندوق  لمدیر  المستحقة  بعد خصم األتعاب  الحسابات   وذلك  الحفظ    ومراقب  ومراقب االستثمار وأمین 
 ×××××××××            المطلوبات)من إجمالي الخصوم ( ومكتب التدقیق الشرعي الخارجي 

 صافي القیمة السوقیة لألصول ویتم اإلعالن عن ھذه القیمة في الموقع االلكتروني للشركة.
التقو بسعر  االسترداد  أو  االشتراك  طلبات  تنفیذ  الصندوق  مدیر  على  أو  یجب  االشتراك  لطلب  التالي  یم 

االسترداد. ویجوز أن تشمل أسعار االشتراك أو االسترداد أیة عموالت أخرى بشرط أن یكون منصوصاً  
 علیھا في النظام األساسي للصندوق.  

یجوز تأخیر تقویم أصول الصندوق لمدة ال تتجاوز یومي عمل من یوم التعامل في حالة عدم إمكانیة تقویم  
ن أصول الصندوق على أن یقدم مدیر الصندوق للھیئة أسباب ومبررات ھذا التأخیر. جزء كبیر م  

یجب أن تنعكس عملیة اشتراك أو استرداد الوحدات عند إجراء أول حساب لصافي قیمة أصول الصندوق  
 بعد عملیة االشتراك أو االسترداد.  

حساب سعر الوحدة، یجب على  في حال تقویم أصل من أصول الصندوق بشكل غیر صحیح أو الخطأ في  
 من تسبب في ذلك بخطئھ أن یعّوض المضرور من ھذا الخطأ.

السنویة   المالیة  البیانات  أو  المراجعة  المرحلیة  المالیة  البیانات  مع  یرفق  أن  الصندوق  مدیر  ویجب على 
 المدققة تقریراً یبین كل أخطاء التقویم والتسعیر التي تمت خالل تلك الفترة.

   : سجل حملة الوحدات -تاسع الالقسم 
 

 األوراق لحفـــــظ الخلیجیـــــة الشـــــركة یحفـــــظ ســـــجل حملـــــة وحـــــدات الصـــــندوق لـــــدى .1
، وذلـــــك وفقـــــاً لألحكـــــام الـــــواردة فـــــي الكتـــــاب الرابـــــع (بورصـــــات األوراق المالیـــــة

ــي  ــة التــ ــاب الجھــ ــدفع أتعــ ــة، وتــ ــة التنفیذیــ ــن الالئحــ ــة) مــ ــاالت المقاصــ ــة ووكــ المالیــ
  تحتفظ بالسجل من أموال الصندوق.
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ــدات  .2 ــید الوحــ ــح رصــ ــان یوضــ ــاظ ببیــ ــظ االحتفــ ــین الحفــ ــة أو أمــ ــة المقاصــ ــى وكالــ علــ
المتبقیـــــة والوحـــــدات التـــــي تـــــم إصـــــدارھا أو اســـــتردادھا أو اســـــتحداثھا أو إلغاؤھـــــا، 

 وتزوید مراقب االستثمار بنسخة من البیان. 
 :الوحدات  حملة سجل حفظھا في الواجب  المعلومات  .3

 المشترك.اسم   •
 المشترك.رقم   •
   .جنسیتھ  •
  .عدد الوحدات المملوكة •
 المشاركة.نسبة  •

 :بیانتھم بتحدیث  الوحدات  حملة مسؤولیة .4
ــرأ  • ــر یطـ ــدیث او تغییـ ـــكل تحـ ــندوق بـ ــدیر الصـ ــد مـ ــدات تزویـ ــة الوحـ ــى حملـ علـ

أیــــام عمــــل مــــن  3علــــى البیانــــات المقدمــــة مــــن قبلــــھ عنــــد االكتتــــاب خــــالل 
 التغیر.حدوثھ وتقع علیھ مسئولیة عدم اإلبالغ عن 

 .الصندوق في نفسھا الفئة من الوحدات  حملة جمیع على تطبق أن یجب  .5
 

 
 

   :سیاسة توزیع األرباح - عاشر القسم ال
 

یراه   ما  (بشكل ربع سنوي/ نصف سنوي/ سنوي) ووفق  المالیة  الفترة  انتھاء  بعد  الصندوق  مدیر  یقرر 
توزیعھ (سواء حقق الصندوق أرباح أو لم  مناسبا لصالح الصندوق والمشتركین فیھ الجزء الذي یجري  

یحقق)، ویعلن عن التوزیع وموعده وقیمتھ من خالل الموقع االلكتروني للشركة، ویجوز للمدیر التوزیع  
بشكل نقدي أو عن طریق توزیع وحدات مجانیة في الصندوق (بواقع القیمة االسمیة للوحدات) او بالطریقتین  

 .معا، مع اخطار جھة اإلشراف بذلك
 
 

 : الرسوم والمصاریف واالتعاب -  حادي عشرالقسم ال
 

 أتعـاب المدیـر والمصروفـات
  -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  أقل من إلى  $100,000من 



_________________________________________________________________________  
 صنـدوق وفـرة الخلیجي اإلسالمي  

Page 27 of 36 
 

 

ــن % 1                             وما فوق ملیون $ من          ــغ مـــــــــــــــ  المبلـــــــــــــــ
 المستثمر

 
 

ــا:  ــاب  -ثانیـــ ــع  أتعـــ ــة % 1إدارة بواقـــ ــن القیمـــ ــندوقمـــ ــول الصـــ ــافیة ألصـــ ــوقیة الصـــ  الســـ
 تحتسب بشكل شھري وتسدد بشكل ربع سنوي.

 
ــا:  ــاب  -ثالثـ ــجیعیھ أتعـ ــبة تشـ ــدا % 15 بنسـ ــندوق عائـ ــق الصـ ــال حقـ ــي حـ ــر فـ ــن مؤشـ ــى مـ أعلـ
 .(S&P GCC composite shariah largemidcap Index)القیاس 

 
الصـــندوق ومراقـــب یـــتم احتســـاب المصـــاریف المباشـــرة والتـــي تشـــمل أتعـــاب مـــدیر  .1

والمصــــاریف الغیــــر  ومكتــــب التــــدقیق الشــــرعي الخــــارجي االســــتثمار وأمــــین الحفــــظ
 مباشرة والتي تشمل أتعاب مدققي الحسابات.

یتحمــــل الصــــندوق كافــــة مصــــروفات التأســــیس التــــي یتكبــــدھا مــــدیر الصــــندوق بحــــد  .2
ویــــتم اســــتھالك مصــــاریف التأســــیس خــــالل ألــــف دوالر أمریكــــي  180قــــدره أقصــــى 

 المیالدیة األولى من تاریخ تأسیس الصندوق. السنة

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

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

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

اإلعالنات   .4 الالئحة  رسوم  عن طریق  كانت  سواء  الھیئة  قبل  من  فرضھا  یتم  التي  والمصاریف 
التنفیذیة أو القرارات والتعلیمات الصادرة عن الھیئة یتم دفعھا من أصول الصندوق، أما أیة رسوم  

 .إعالنات أخرى أو مصاریف لم یتم فرضھا من قبل الھیئة فیتحملھا مدیر الصندوق
 

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

 

 قیمة الرسوم والمصاریف واألتعاب  مستحقة على  الرسوم والمصاریف واالتعاب 

 أتعاب مدیر الصندوق 
السوقیة  %  1بواقع  إدارة:  أتعاب   الصندوق  القیمة  الصافیة من 

الصندوق بشكل   ألصول  وتسدد  شھري  بشكل  تحتسب 
 ربع سنوي. 
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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   الخارجي  الحسابات مراقبأتعاب     سنویا

ً دینار كویتي  500 الصندوق  أتعاب مكتب التدقیق الشرعي الخارجي   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

 

 : المحاسبة والتقاریر -  ثاني عشرالقسم ال
 

 السنة المالیة للصندوق   -1
 

تبدأ السنة المالیة للصندوق في األول من ینایر وتنتھي في نھایة دیسمبر من كل سنة واستثناء من ذلك تبدأ 
وتنتھي في نھایة دیسمبر من  من تاریخ قیده في سجل الصنادیق لدى الھیئة  السنة المالیة األولى للصندوق  

 السنة المیالدیة التالیة. 
 

 
 القوائم المالیة   -2
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ــزم  .1 ــة یلتـ ــنة مالیـ ــل سـ ــة كـ ــي نھایـ ــندوق فـ ــة للصـ ــنویة مدققـ ــات سـ ــدار میزانیـ ــدیر بإصـ المـ
تعتمــــد مــــن قبــــل مراقــــب االســــتثمار كمــــا یلتــــزم المــــدیر بإصــــدار میزانیــــات ســــنویة 

ســــنویة خــــالل الســــنة المالیــــة تتضــــمن تقریــــر نشــــاط الصــــندوق خــــالل فتــــرة  ربــــعو
ق وحســـــاب المیزانیـــــة ویجـــــب أن یســـــجل ھـــــذا التقریـــــر البیانـــــات المالیـــــة للصـــــندو

 األرباح والخسائر وأیة أتعاب أخرى یتحملھا الصندوق.
 یقــــدم وأن المراجعــــة المرحلیــــة المالیــــة البیانــــات  إعــــداد  الصــــندوق مــــدیر علــــى یجــــب  .2

 مـــن عمـــل یـــوم عشـــر خمســـة أقصـــاھا مـــدة خـــالل والھیئـــة للبورصـــة منھـــا نســـخة
   . الفترة نھایة

ــب  .3 ــى یجــ ــدیر علــ ــندوق مــ ــداد  الصــ ــات  إعــ ــة البیانــ ــنویة المالیــ ــة، الســ ــدم وأن المدققــ  یقــ
ــخة ــا نسـ ــة منھـ ــة للبورصـ ــالل والھیئـ ــدة خـ ــاھا مـ ــة أقصـ ــین خمسـ ً  وأربعـ ــا ــن یومـ ــة مـ  نھایـ

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

 العمیل).(ویتم تزویده بھا وفقا لرغبة  مجاناً عند طلبھا والسنویةسنویة 
 

 التقاریر الدوریة لحملة الوحدات -3
 

مدیر   .1 لحملة  الیجب على  تقاریر  تقدیم  قام  (  أشھر  ةثالث  كل  الوحدات صندوق  التي  للطریقة  وفقا 
تتضمن المعلومات   العمیل بتحدیدھا للمراسلة سواء بالبرید االلكتروني او ایة وسیلة أخرى على ان

 اآلتیة: 
a.  .صافي قیمة أصول وحدات الصندوق 
b.  .عدد وحدات الصندوق التي یملكھا حامل الوحدات وصافي قیمتھا 
c.  ســــجالً بحركــــة حســــاب كــــل حامــــل وحــــدات علــــى حــــدة، بمــــا فــــي ذلــــك أي

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

ســـواء كـــان مـــدرجاً أم غیـــر مـــدرج، نشـــر معلومــــات  الصـــندوق،یجـــب علـــي مـــدیر  .2
شــــھریة عــــن الصــــندوق للجمھــــور مــــن خــــالل البورصــــة، وذلــــك خــــالل ســــبعة أیــــام 

 عمل من نھایة كل شھر وفقاً للنموذج الذي تحدده الھیئة.
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 :معلومات أخرى  -ثالث عشرالقسم ال
 

 حكام جمعیة حملة الوحدات أ -1
 
  اجتماعات   حضور  مشترك  لكل  ویحق  السنة،  في  -  األقل  على  -   واحدة  مرة  تعقد   الوحدات   حملة  جمعیة   )1(

  استثماریة   وحدة  كل  مقابل  واحد   صوت   الوحدات   حملة  من  لكل  ویكون  قراراتھا  على   والتصویت   الجمعیة  ھذه
 . یمتلكھا واحدة

 
 : 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
 في   تدخل  التي  المسائل  في  للنظر  الصندوق  مدیر  من  دعوة  على  بناء  الوحدات   حملة  جمعیة  تنعقد )  3(

 الوحدات   حملة  من   مقدم   مسبب   طلب   على  بناء  لالجتماع  الدعوة  یوجھ   أن  علیھ   ویتوجب   اختصاصاتھا،
  مراقب من طلب  على بناء أو المصدر، الصندوق مال رأس من%  10 عن تقل ال نسبة یمثلون الذین

 . االجتماع إلى تدعو التي الجھة األعمال جدول وتعد . الحسابات  مراقب  أو االستثمار
  تعذر   إذا   أو  ذلك   فیھا  یتوجب   التي  األحوال  في  الوحدات   حملة  جمعیة  بدعوة  الصندوق  مدیر  یقم  لم  إذا)  4(

 مراقب   أو  االستثمار  مراقب   تكلف  أن  للھیئة  یجوز  األسباب،  من  سبب   ألي  الصندوق   مدیر  من  دعوتھا
 .لالنعقاد  الجمعیة ھذه بدعوة الحسابات 

 انعقاد   ومكان  وزمان  األعمال  جدول  متضمنة  الوحدات   حملة  جمعیة  اجتماع  حضور  إلى  الدعوة  توجھ)  5(
 : التالیة  الطرق بأحد  االجتماع

 على   عمل  أیام  بعشرة  االجتماع  انعقاد   قبل  والبورصة  محلیتین  یومیتین  صحیفتین  في  اإلعالن.  1
 .األقل

 عمل  أیام  بعشرة  االجتماع  النعقاد   المحدد   الموعد   قبل  الوحدات  حملة  إلى  ترسل  مسجلة  خطابات .  2
 . األقل على

 .األقل على عمل  أیام بسبعة  االجتماع انعقاد  قبل الفاكس أو اإللكتروني البرید . 3
ً   عنھم  ینوب   من  أو  الوحدات   حملة  إلى  بالید   الدعوة  تسلیم.  4  أیام   بثالثة  االجتماع  موعد   قبل  قانونا

 . االستالم یفید  بما الدعوة صورة على ویؤشر األقل، على عمل
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  المشترك   یكون  أن  السابقة  الفقرة  من)  4( و)  3(  و)  2(  البنود   في  إلیھا  المشار  بالوسائل  اإلعالن  لصحة  یشترط
  ویوافق  بھ،  الخاص   الفاكس  رقم  أو  اإللكتروني  بریده عنوان  أو  موطنھ  عن  ببیانات  الصندوق  مدیر  زود   قد 

 .  السابقة الفقرة من) 4(و)  3( و) 2(  البنود  في المبینة الوسائل ھذه خالل من إعالنھ على المستثمر
 الفاكس   رقم  أو   االلكتروني  بریده  عنوان  او  موطنھ  عن   البیانات   من   ألي  المشترك  قبل  من  تغییر  بأي  یعتد   وال

 قبل   التغییر  بھذا  الوحدات   حملة  بسجل تحتفظ  التي  الجھة  أو  الصندوق  مدیر  أخطر  قد   یكن  لم  ما  بھ  الخاص 
 .األقل على عمل  أیام بخمسة  إعالنھ

 
  حملة   جمعیة  اجتماع   ومكان   ومیعاد   األعمال  بجدول  إخطارات   توجیھ   الصندوق  مدیر  على   یجب )  6(

 : من كل إلى االجتماع انعقاد  من األقل على عمل   أیام سبعة قبل الوحدات 
 . الھیئة. 1
 . االستثمار مراقب . 2
 ). المقاصة وكالة أو حفظ أمین( الوحدات  حملة  بسجل  تحتفظ التي الجھة. 3
  عرض   المقرر  من  كان   إذا  -  األحوال  حسب   - ومكتب التدقیق الشرعي الخارجي  الحسابات   مراقب .  4

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

 

  ھذا   ویبطل.  الوحدات   حملة  جمعیة  اجتماع  بطالن  -   إخطارھا  بعد   -  الھیئة  ممثل  حضور  عدم  على  یترتب   ال
.  السابقة   الفقرة  من)  4(  و)  3(  و)  2(  البنود   في  إلیھا  المشار  الجھات   من  أّيٍ   حضور  عدم  حالة  في  االجتماع

  أخرى   جھة  من  موجھة  لالجتماع  الدعوة  تكن  لم  ما  الصندوق  حضور مدیر  عدم  حالة  في  االجتماع  یبطل  كما
 .المدیر بخالف

 
 .االجتماع ھذا إلى بالدعوة قامت  التي الجھة الوحدات  حملة  جمعیة اجتماع یترأس) 7(
 
ً   الوحدات   حملة   جمعیة اجتماع  انعقاد   یكون   ال) 8(  أكثر   یمثلون  الذین  الوحدات   حملة   حضره  إذا  إال  صحیحا

  إلى   الجمعیة  دعوة  وجب   النصاب؛  ھذا  یتوافر  لم  فإذا.  المصدر  الصندوق  مال  رأس  من%  50  من
ً   ثالثین   عن  تزید   ال  مدة  خالل  یعقد   األعمال  جدول  لذات   ثان  اجتماع    األول،   االجتماع  تاریخ   من  یوما
ً   الثاني  االجتماع  ویكون   جدیدة   دعوة  توجھ  أال  ویجوز.  المال  رأس  من  الحضور  نسبة  كان  أیا  صحیحا

 . األول االجتماع إلى الدعوة في تاریخھ حدد  قد  كان إذا الثاني لالجتماع
 

  بتعدیل   المتعلقة  القرارات   باستثناء  االجتماع  في   الممثلة  للوحدات   المطلقة  باألغلبیة  القرارات   وتصدر
 على بناءً  التصفیة حالة في أو الوحدات  لحملة المكتسبة الحقوق تمس والتي للصندوق األساسي النظام
 رأس  من%  50  من   أكثر  یملكون  الذین  الوحدات   حملة  بموافقة  تصدر  أن  فیجب  الصندوق،  مدیر  طلب 
 .المصدر الصندوق مال

 
 من   كانت   إذا  إال  األعمال  جدول  على  مدرجة  غیر  موضوعات   مناقشة  الوحدات   حملة  لجمعیة  یجوز  ال )9(

  أو   الھیئة  ذلك  طلبت   إذا  أو  االجتماع،  أثناء  تكشفت   أو  الجدول  إعداد   بعد   طرأت   التي  العاجلة  األمور
  تبین  وإذا  المصدر،  الصندوق  مال  رأس  من%  5  یملكون  الذین  الوحدات   حملة  أو  الحسابات   مراقب 

  ال  لمدة االجتماع  تأجیل  تعین  المعروضة، المسائل ببعض   المتعلقة المعلومات  كفایة عدم المناقشة أثناء
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 الصندوق   مال  رأس  من%    25  یملكون  الذین  الوحدات   حملة  ذلك  طلب   إذا  عمل أیام  عشرة  على  تزید 
 . للدعوة جدیدة إجراءات  إلى الحاجة دون المؤجل االجتماع وینعقد  المصدر،

 
  بنسخة   الھیئة  موافاة  –   األحوال  حسب   -  االجتماع  عقد   إلى  دعت   التي  الجھة  أو   الصندوق  مدیر  على      

  االجتماع،   الحاضرین  الخدمات   ومقدمي  االجتماع،  ترأس  ممن  توقیعھ  بعد   الجمعیة  اجتماع  محضر  من
ً   یكون  أن  على  انعقادھا،  تاریخ  من  أسبوعین  خالل  وذلك  .الحضور  توكیالت   من  نسخة  بالمحضر  مرفقا

 
  حملة   جمعیة  اجتماع   حضور  حق  بالصندوق  الخاص   بالسجل   المقیدین  الوحدات   حملة   من  لكل  یحق  )10(

 معد  تفویض  أو خاص  توكیل بموجب  تكون  أن الوكالة لصحة ویشترط الوكالة  أو باألصالة الوحدات 
  الوحدات   حملة  جمعیة  اجتماعات   من  أكثر  أو   واحد   اجتماع  لحضور  التوكیل  یكون  أن  ویجوز  لذلك،

ً   معین  اجتماع  لحضور  الصادر  التوكیل  ویكون  اكتمال   لعدم  إلیھ  یؤجل  الذي  االجتماع  لحضور  صالحا
 .النصاب 

 
  بمنفعة   المتعلقة  الوحدات   حملة  جمعیة  قرارات   على  التصویت   في  االشتراك  الصندوق  لمدیر  یجوز  ال)  11(

 . الصندوق مصالح مع مصالحھ تعارض   حالة في أو لھ خاصة
 
 
 
 اإلفصاح عن سیاسة تعارض المصالح.  -2

الثامن   الكتاب  الثالث (تعارض المصالح) من  بأحكام الفصل  بالتزامات مدیر الصندوق  مع عدم اإلخالل 
(أخالقیات العمل) من الالئحة التنفیذیة، یجوز لموظفي مدیر الصندوق من غیر المسجلین كممثلي مدیر  
نظام استثمار جماعي شغل عضویة مجلس إدارة في شركة تشكل أوراقھا المالیة جزءاً من أصول صندوق  

 یدیره مدیر الصندوق. 
ام استثمار جماعي شغل عضویة مجلس وال یجوز لموظفي مدیر الصندوق من المسجلین كممثلي مدیر نظ

 إدارة الشركات المشار إلیھا في الفقرة السابقة.  
نظام استثمار جماعي ممن ینطبق علیھم الحظر  في حال توظیف مدیر الصندوق لشخص كممثل لمدیر 
الوارد في ھذه المادة؛ فیجب على ھذا الشخص أن یستقیل من عضویة مجلس إدارة الشركة التي تشكل 

 .ھا المالیة جزءاً من أصول صندوق یدیره مدیر الصندوقأوراق
 انھاء وتصفیة الصندوق   -3

 انقضاء الصندوق 
 ینقضي الصندوق في األحوال التالیة: 

. انقضاء المدة المحددة في النظام األساسي ما لم تجدد طبقاً للقواعد الواردة بالنظام. 1  
الة استحالة تحقیقھ الھدف.. انتھاء الغرض الذي أنشئ من أجلھ الصندوق أو في ح2  
. تلف أو ھالك جمیع أصول الصندوق أو معظمھا بحیث یتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدیاً.3  
. بناًء على طلب مدیر الصندوق بشرط صدور قرار بالموافقة من جمعیة حملة الوحدات ممن یملكون  4

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

 
 إجراءات تصفیة الصندوق 

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

(تحت   عبارة  الصندوق  اسم  إلى  یضاف  أن  ویجب  التصفیة،  إلتمام  الالزم  بالقدر  االعتباریة  بالشخصیة 
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 

. تسقط آجال جمیع الدیون التي على الصندوق من تاریخ شھر حل الصندوق وإخطار الدائنین بافتتاح  1 
بافتتاح التصفیة مع دعوتھم لتقدیم طلباتھم   التصفیة، وعلى المصفي أن یخطر جمیع الدائنین رسمیاً 

ویجوز   دیونھم،  اإلع باقتضاء  بطریق  الدائنین    یتضمن   أن  یجب   األحوال  جمیع  وفي  الن،إخطار 
 تقل عن خمسة عشر یوم عمل لتقدیم طلباتھم.    ال للدائنین مھلة اإلعالن أو اإلخطار

ً ق  المدیر  یظل  ذلك  ومع  الصندوق،   مدیر  سلطة  الصندوق  انقضاء  عند   نتھي. ت 2   الصندوق  إدارة  على  ائما
 أن  إلى  المصفي  حكم   في  الغیر  إلى  بالنسبة  المدیر  عتبروی  لسلطاتھ،  ارستھومم  مصفٍّ   تعیین  حین   إلى
. ویستمر مقدمو خدمات الصندوق خالل مدة التصفیة في تقدیم خدماتھم ما لم یقرر  مصفٍّ   تعیین  یتم

عدم الحاجة الستمرارھم في تقدیم ھذه الخدمات أو استبدالھم بغیرھم أو   -بعد موافقة الھیئة    -المصفي  
 دمج بعض المھام لدى مقدم خدمة واحد.

یجوز تعیین مدیر أو مقدمي الخدمات للصندوق مصفیاً لھ، كما یجوز تعیین المصفي من بین األشخاص .  3
 ین االستثمار أو مراقب استثمار أو أم  محفظة  إدارة  أو  الجماعي،  االستثمار  أنظمة  إدارةالمرخص لھم ب

الھیئة. وفي جمیع األحوال ال یتم تعیین المصفى إال بعد    دىل  المسجلین  الحسابات   مراقبي  أو  الحفظ،
 موافقة الھیئة. وال یبدأ المصفى في مباشرة أعمالھ إال بعد شھر قرار تعیینھ. 

یتم تعیین المصفى بقرار یصدر عن جمعیة حملة الوحدات إال في األحوال التي تقرر فیھا الھیئة تعیین . 4
وفق   و  الالئحةالمصفي  یتوجب  الوحد   حملة  جمعیة  قبل  من  المصفي  اختیار  حالة  يفالتنفیذیة.  ات، 

الموافقة المسبقة من الھیئة على تعیین المصفي. وفي جمیع األحوال، تحدد الجھة التي   على  صولالح
 اختارت المصفي أتعابھ ومدة التصفیة، على أن یتحمل الصندوق أتعاب المصفي. 

 أحد   طلب   على  بناء  للھیئة  جوزی  األحوال  جمیع  وفي  بتعیینھ،  قامت   التي  الجھة  من   بقرار  المصفي  عزلی.  5
 مبرراً   رأت   إذا  المصفى  بعزل  قراراً   تصدر  أن  نفسھا  لقاءت  نم   أو  الصندوق  دائني  أو  الوحدات   حملة

. وكل قرار بعزل المصفي یجب أن یشمل تعیین من یحل محلھ، وال یبدأ المصفي الجدید لذلك  مقبوالً 
 إال بعد شھر القرار المتضمن العزل وتعیینھ مصفیاً. في مباشرة أعمالھ 

 الخصوص ما یلي:  وجھ  على  ولھ الصندوق، تصفیة  تقتضیھا  التي األعمال بجمیع المصفي قومی. 6
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 . تمثیل الصندوق أمام القضاء والغیر. أ
 لقیام ببذل عنایة الشخص الحریص للمحافظة على أصول الصندوق وحقوقھ. ا. ب 
 الصندوق. . سداد دیون ج
بیع أص د  أخرى تكفل    طریقة  بأي  أو  بالممارسة  أو  العلني   بالمزاد   منقوالً   أو  عقاراً   الصندوق  ول. 

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

 

أعماالً جدیدة إال إذا كانت الزمة إلتمام أعمال سابقة، كما ال یجوز لھ بیع  وال یجوز للمصفي أن یبدأ  .  7
أصول الصندوق جملة واحدة أو أن یتصالح على حقوقھ أو یقبل التحكیم في المنازعات المتعلقة بأعمال  

 بموافقة جمعیة حملة الوحدات.  إال الصلة، ذات  أطراف مع  تعامالت  راءالتصفیة أو إج
 

  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 سلطتھ  حدود   وفي   ةی التصف  أعمال  تقتضیھ

 إال إذا اتخذ القرار باألغلبیة المطلقة، ما لم ینص قرار تعیینھم على خالف ذلك.

مدیر الصندوق تقدیم حسابات الصندوق وتسلیم دفاتره ومستنداتھ وأصولھ إلى المصفي، كما یلتزم  . على  9
 خالل  -  المصفي  ویقوم  صندوق،مقدمو الخدمات بتزوید المصفى بأي بیانات أو معلومات تخص ال

یتضمن حقوقھ   أصول  بجرد   -  لعملھ  مباشرتھ  من  أشھر  ثالثة بما  المالي  مركزه  وتحدید  الصندوق 
لتزاماتھ، ولھ أن یستعین في ذلك بمقدمي الخدمات، ویمسك المصفي الدفاتر الالزمة لقید التصفیة،  وا

 مع إخطار الھیئة بتقریر المركز المالي للصندوق.

تحدد المدة تولت   لم  فإذا   تعیینھ،  قرار  في  ددةعلى المصفي االنتھاء من أعمال التصفیة في المدة المح. 10
عل بناء  تحدیدھا  اختارت الھیئة  التي  الجھة  بقرار یصدر من  المدة  مد  ویجوز  الشأن.  ذوي  ى طلب 

المدة  في  التصفیة  إتمام  دون  حالت  التي  األسباب  یتضمن  الذي  تقریره  على  االطالع  بعد  المصفي 
 المحددة، ولكل ذي شأن أن یطلب من الھیئة تقصیر ھذه المدة. 

دات لالجتماع خالل ثالثة أشھر من انتھاء  على مصفي الصندوق أن یقوم بدعوة جمعیة حملة الوح.  11
والتقریر   الحسابات  مراقب  وتقریر  المنتھیة  السنة  عن  المالیة  البیانات  لمناقشة  وذلك  المالیة،  السنة 
إذا اقتضت ذلك   السنوي عن أعمال التصفیة والمصادقة، ولھ دعوة الجمعیة لالجتماع في أي وقت 

 أعمال التصفیة. 

یتعین على المصفي أن12 ال  .  الغیر أو لدى مدیر   صندوق یستوفي ما یكون للصندوق من حقوق لدى 
 التصفیة.  دور في الصندوق لحساب  البنوك أحد  في  یحصلھا تيلغ الالمبا وإیداع

ویتم سداد   وعلى المصفي سداد دیون الصندوق وتجنیب المبالغ الالزمة لسداد الدیون المتنازع علیھا،
 للترتیب التالي: دیون الصندوق وفقاً 

 . االلتزامات المال�ة الناتجة عن عمل�ات التصف�ة. أ
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 . 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 

ق ب�انها یؤدي للدائنین العادیین، فإن لم �كف المت�قي من  وما یت�قى من مال �عد سداد الدیون الساب

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

یقوم المصفي بقسمة ما تبقى من أصول الصندوق بعد سداد دیونھ بین حملة الوحدات، ویحصل كل . 13
 مال الصندوق.مشترك على نصیب یتناسب مع عدد وحداتھ في رأس 

. یقدم المصفي إلى جمعیة حملة الوحدات حساباً ختامیاً عن تصفیة الصندوق وقسمة أصولھ، وتنتھي  14
  قید  غاءأعمال التصفیة بالتصدیق على الحساب الختامي من تلك الجمعیة. وعلى المصفي أن یطلب إل

صفي بشھر انتھاء التصفیة، وال  انتھاء التصفیة. ویقوم الم  بعد   الھیئة  لدى  الصنادیق  سجل  من  الصندوق
 یحتج على الغیر بانتھاء التصفیة إال من تاریخ الشھر.

الھیئة  .  15 للنماذج الصادرة من  للھیئة عن أعمال التصفیة وفقاً  بتقدیم تقریر ربع سنوي  یلتزم المصفي 
مراقب الحسابات للصندوق  فضالً عن تقدیم البیانات المالیة المرحلیة المراجعة والسنویة المدققة وتقریر  

تحت التصفیة خالل مدة أقصاھا ثالثون یوماً من نھایة الفترة المعد عنھا التقریر عن أعمال التصفیة  
والبیانات المالیة. كما یجوز للھیئة أن تطلب من المصفي تزویدھا بأي معلومات أو تقاریر كلما رأت 

 ضرورة لذلك.

بتصفیة الصندوق لمدة خمس سنوات من تاریخ إلغاء قید الصندوق  تحفظ الدفاتر والمستندات المتعلقة. 16
 من سجل الھیئة في المكان الذي تحدده الجھة التي عینت المصفي. 

بسبب تجاوزه    الغیر  أو  الوحدات   حملة  أو  الصندوق  تلحق  التي  رار. یسأل المصفي عن تعویض األض17
فإنھم یكونون   المصفین  أداء عملھ، وفي حالة تعدد  یرتكبھا في  التي  نتیجة األخطاء  أو  حدود سلطتھ 

 مسئولین على وجھ التضامن.

 

 إجراءات الشكاوى  
تتخــذ الشــركة سلســلة اجــراءات فــي ســبیل اتبــاع االجــراءات المناســبة فــي حــال تلقــي اي شــكوى مــن 

 ت ھیئة اسواق المال ومنھا ما یلي:اي عمیل بما یتالءم مع تعلیما

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

انشاء وحـدة مختصـة للتعامـل مـع شـكاوى العمـالء والبـت فیھـا واتخـاذ مـا یلـزم تتكـون مـن  -

  المدراء التنفیذیین. 
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 تعیین موظف محدد لمتابعة كل ما یتعلق بشكوى العمیل. -

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

 الموقع الرسمي للشركة على االنترنت. •

 مكان واضح في مقر الشركة. •

ــد  ــاتف او البریـ ــواء عـــن طریـــق الھـ ــدة فـــي حـــال وجـــود شـــكوى سـ ــلة الوحـ ادراج طریقـــة مراسـ

 الشركة الصادرة.االلكتروني للوحدة او عنوان مراسالت الشركة وذلك في جمیع مراسالت 

 والمحاكمالقانون  

ــة  ــویتي وحــده بكاف ــویتي ویخــتص القضــاء الك ــانون الك ــام الق ــا ألحك ــذا النظــام ویفســر وفق یخضــع ھ

والئحتــھ  2010لســنة  7تطبــق أحكــام القــانون رقــم والمنازعــات التــي تتعلــق بــھ أو تنشــأ عنــھ 

 التعــامیمالتنفیذیــة بشــأن إنشــاء ھیئــة أســواق المــال وتنظــیم نشــاط األوراق المالیــة وتعــدیالتھما و

تصــدرھا الھیئـة والشــروط المنظمــة مـن الجھــات الرقابیــة فیمـا لــم یــرد بـھ نــص فــي  التــيرات القـراو

 ھذا النظام.
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