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 نشرة االكتتاب 

 اإلسالمي  الخليجي  وفره صندوق 

 

 نوع الصندوق 

 صندوق االستثمار في األوراق املالية

 

 رأس مال الصندوق وشكله 

  دوالر مليون  عشر  ثمانية فقـط) أمريكي  دوالر مليون  18 من  الصندوق  مال   رأس حدود ويبلغ متغير،  الصندوق   مال رأس

 أقص ى  كحد ( أمريكي  دوالر مليون  وستون  ثالثمائة فقط) أمريكي  دوالر مليون  360 الى أدنى كحد ( أمريكي

 

 نوع الطرح 

 عام  اكتتاب 

 

 مـدير الصندوق 

 الدولي   لالستثمار وفره شركة

 

 

 أمين الحفظ 

 ش.م.ك )مقفلة(الشركة الخليجية لحفظ األوراق املالية 

 

 

 

اقب االستثمار   مر

 ش.م.ك )مقفلة(الشركة الخليجية لحفظ األوراق املالية 

 

 

 

 فترة االكتتاب 

 --------- إلى   ------من 

 

حول محتويات هذه النشرة ننصح املستثمرين بقراءة هذه النشرة وفهمها وفي حالة أي شك يرجى أخذ املشورة من  

 في تقديم املشورة حول اتخاذ قرار االستثمار باالشتراك في الصندوق.   ص ومتخص شخص مرخص له طبقا للقانون  
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 إخالء املسؤولية ب إقرار 

افقت هيئة أسواق املال على تأسيس الصندوق وطرح وحداته. وال تتحمل الهيئة أية مسؤولية عن محتويات   و

هذه، وال تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما    االكتتابنشرة  

تماد على أي جزء منها. وال تعطي هيئة أسواق  هذه أو عن االع  االكتتاب كانت عن أية خسارة تنتج عما ورد في نشرة  

 املال أي توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه.

 

 عمل الصندوق وفق أحكام الشريعة اإلسالمية 

ِقبل   من  اإلسالمية الشريعة أحكام وفق بالعمل  له مرخص صندوق  أنه  على   اإلسالمي   الخليجي   وفرة  صندوق اعتماد   تم

 .للصندوق  املعين الخارجي الشرعي التدقيق مكتب

 

 بيان املسؤولية  

من قبل مدير الصندوق ويتحمل مدير الصندوق كامل املسؤولية عن صحة ودقة املعلومات    االكتتابتم إعداد نشرة  

غير صحيحة أو مضللة أو أي إغفال لحقائق أخرى تجعل أي    بيانات. ويؤكد بأنه ال توجد أي  االكتتابالواردة في نشرة  

 زائفا أو مضلال.  االكتتاببيان في نشرة 

 

 ___/____/____ في _تمت املوافقة على نشرة االكتتاب هذه من قبل هيئة أسواق املال 



_________________________________________________________________________  
 صنـدوق وفـرة الخليجي اإلسالمي  

Page 3 of 36 
 

 

 قائمة المحتويات 

 5 .............................................................................................................. - : تمهيدال

 5 ........................................................................................... : التعريفات -  األول القسم

 7 .................................................................................. : الصندوق بيانات  -  الثاني القسم

 7 ..................................................................................................... : الصندوق اسم

 7 .................................................................................................... : الصندوق  شكل

 7 ..................................................................................................... : الصندوق  نوع

 7 .................................................................................................... : الصندوق  عملة

 7 .................................................................................... : ق الصندو وحدات   طرح نوع

 7 ................................................................................. : دفعه وآلية الصندوق  مال رأس

 7 ...................................................................................... : الصندوق  إنشاء من الهدف

 8 ...................................................................... : االستثمارات  ومخاطر  وسياسات  أساليب 

 9 ..................................................................................... : االستثمار  على   العامة القيود 

 10 .............................................................................. : الصندوق في االستثمار مخاطر

 11 ............................................................................... : االستثمار لوحدة االسمية القيمة

 11 .................................................................................................... : الصندوق  مدة

 11 ................................. : الصندوق في الوحدات  حملة  قبل من  لالشتراك واألقصى األدنى  الحد 

 11 ................................ : الصندوق  في الصندوق  مدير  قبل من  لالشتراك واألقصى األدنى  الحد 

 11 ...................................................................... : الصندوق  خدمات مقدمي - الثالث القسم

 11 ................................................................................................... الصندوق  مدير 

 15 ....................................................................................................... الحفظ أمين

 17 ................................................................................................ االستثمار  مراقب 

 18 ..................................................................................... الخارجي  الحسابات مراقب 

 19 ............................................................................. الخارجي  الشرعي التدقيق مكتب 

 21 ............................................................................................. : التعامل -الرابع القسم

 21 ......................................................................... :والتخصيص  االكتتاب -الخامس القسم

 22 ....................................................................... : الصندوق في االشتراك -السادس القسم

 23 ......................................................................................... : االسترداد -السابع القسم

 24 .................................................................................: والتسعير التقويم  -الثامن القسم



_________________________________________________________________________  
 صنـدوق وفـرة الخليجي اإلسالمي  

Page 4 of 36 
 

 

 25 ............................................................................ :الوحدات حملة  سجل -التاسع قسمال

 26 ......................................................................... : األرباح توزيع سياسة  - العاشر القسم

 26 ....................................................... : واالتعاب والمصاريف  الرسوم - عشر الحادي القسم

 28 ..................................................................... : والتقارير  المحاسبة -  عشر  الثاني القسم

 29 ........................................................................... : أخرى معلومات  -عشر الثالث القسم

 

 

 

 

 

  



_________________________________________________________________________  
 صنـدوق وفـرة الخليجي اإلسالمي  

Page 5 of 36 
 

 

 - تمهيد: ال

بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق    2010لسنة    7تم إعداد نشرة االكتتاب طبقاً للقانون رقم  

 وتعديالتهما، وتم اعتمادها من قبل هيئة أسواق المال.والئحته التنفيذية المالية 

 

 

ـول حاملــي وحــدات وســوف ينــص مديــر الصنــدوق فــي طلبــات االشــتراك علــى شــرط يفيــد حصـ

وقبولهــم لجميــع أحكامــه التــي تعتبــر   ونشرة االكتتاب   الصنــدوق علــى نســخة مــن النظــام األساسي

ونشرة   بعد االطالع على النظام األساسي  -توقيع المشترك  ويعد االشــتراك، جــزءا ال يتجــزأ مــن طلــب 

 .ونشرة االكتتاب  على طلب االشتراك بمثابة موافقة على النظام األساسي  -للصندوق  االكتتاب 

 

   التعريفات: -القسم األول  
 يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كال منهما: 

 

 الخليجي اإلسالمي. صندوق وفرة الصندوق:

 قد تطرأ عليه مستقبال. أية تعديالت أو النظام هذا  النظام:

 شركة وفرة لالستثمار الدولي. مدير الصندوق:

 .الكويت  – هيئة أسواق المال جهة اإلشراف /الهيئة:

شخخخاعتباريخخخخص تهخخخزاعتةخخخات البرةخخخ تاإلخخخخ تبةازب يخخخ ترب شخخخزب تا خخخ ت مراقب االستثمار:

 .بةجاخايأاظا تبالسرثاخصت

تبةعاخخ  أهخخلب تشخخاعتباريخخخص تهزاخخخخخعتةخخاتهخخمتبةلة خخ تةالبرةخخ ت  خخ ت أمين الحفظ:

رأصخخخلةلمت اخخخخت خخخيتلةخخخةتأل خخخةتبةاثلاخخخ تماظاخخخ تبالسخخخرثاخصتبةجاخخخخايتر  خخخخ ت

  .م ثخمتبة خالنتربة ئح تبةرن ةذي 

ــواطني دول  ك:المال ــويتيين ومـ ــواطنين الكـ ــدات مـــن الشـــركات والمـ ــو مالـــك الوحـ هـ

مجلـــل التعـــاون الخليجـــي واألجانـــب الـــذين يجـــو  لهـــم االشـــتراك فـــي 

 الصندوق وفقا ألحكام هذا النظام.

ً   يبيع  أو  يعرض   الذي  الشخص  :(البيعاالكتتاب )وكيل    يحصل   أو  حليفه،  أو  مصدرها  لصالح  مالية  أوراقا

  اصدار   عملية  إدارة  أو  تسويق  إعادة  بغرض   حليفه  أو  المصدر  من   مالية   أوراق   على

 المالية.  األوراق

ــذي  : الخارجي مراقب الحسابات  ــابات ال ــي الحس ــجل مراقب ــي س ــة ف ــد  الهيئ ــجل ل ــي المس ــخص الطبيع الش

يبــدي الــرأي الفنــي المحايــد والمســتقل حــول مــد  عدالــة وو ــو  القــوائم 

ــة  ــة ألنظم ــة المالي ــبة الدولي ــايير المحاس ــاً لمع ــدة وفق ــاعي المع ــتثمار الجم االس

 .المعتمدة لد  الهيئة

 

       التدقيق الشرعي مكتب 

 الخارجي 

 المعامالت  جميع على بالرقابة   تختص  ،شركة أو فردية رخصةمستقلة  مؤسسة

ــة التجاريــة ــه المــرخص  للشــخص  والمالي  للتأكــد  الجمــاعي االســتثمار نظــام أو ل

 .الصلة ذات  الهيئة وقرارات  الشرعية للمعايير مطابقتها مد  من
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أصــول قابلــة للتجزئــة تمثــل حصــة فــي غيــر وحــدة االســتثمار هــي ورقــة ماليــة  وحدات االستثمار:

 تعــدد  وإذا صــندوق وتخــول حاملهــا مباشــرة كامــل الحقــوق الناشــئة عنهــا.ال

ً  بيــنهم مــن يختــاروا أن علــيهم تعــين الواحــدة الوحــدة مــالكو  واحــداً  شخصــا

ــثلهم ــا  يمـ ــندوق تجـ ــو  .الصـ ــر ويجـ ــويتيين لغيـ ــاب  الكـ ــي االكتتـ ــدات  فـ  وحـ

 .تملكها أو االستثمار

ــتم تحديــد   سعر وحدة االستثمار: ــعر الــذي ي ــو الس ــوم التقــويم ه ــي ي ــيم موجــودات ف ــاء علــى تقي بن

 المعتمدة من الهيئة.الدولية الصندوق وفقاً للمعايير المحاسبية 

 الصافية للصندوق: القيمة 

 

 

 

 

 

هي قيمة اســــتثمارات الصــــندوق في نهاية الفترة المالية مقومة طبقا ألحكام نظام  

الـصندوق األساسي ماافا إليها بنود الموجودات األخر  من نقدية وأرصدة مدينة  

ــندوق قبل الغير في ذات التاري) )دون األخذ  وأخر  مطروحا منها التزامات الص

لى مسـاهمي الصـندوق إن وجدت( وفقاً  في االعتبار التو يعات النقدية المقترحة ع

 المعتمدة من الهيئة.الدولية للمعايير المحاسبية 

 :مجال االستثمار

 

    S&P GCC composite shariah largemidcap Indexمكونات مؤشر 

 المعتمد من قبل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي. 

 :التقويم يوم

 

فيــه تقــويم األصــول وفقــاً  مــن كــل شــهر والــذي يــتمعمــل هــو تــاري) يخــر يــوم 

 لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة.

 12لقبــول طلبــات االشــتراك واالســترداد بحــد أقصــى الســاعة يــوم يخــر تــاري)  يوم التعامل:

 . قبل يوم التقويم ظهراً من اخر يوم عمل

 يوم عمل رسمي للهيئة. :العمل يوم

 ةواالسواق الخليجي الكويت لألوراق الماليةبورصة  البورصة أو السوق:

ــم ) القانون: ــانون رقـ ــنة 7قـ ــأن 2010( لسـ ــاط  بشـ ــيم نشـ ــال وتنظـ ــواق المـ ــة أسـ هيئـ

 .وتعديالته األوراق المالية

هيئـــة أســـواق المـــال  بشـــأن 2010( لســـنة 7قـــانون )للهـــي الالئحـــة التنفيذيـــة  الالئحة التنفيذية:

 . ماتهوتعديال وتنظيم نشاط األوراق المالية

 صندوق االستثمار في األوراق المالية. نوع الصندوق:

 اكتتاب عام. الصندوق:  نوع طر  وحدات 

يزيــد رأ  مالــه برصــدار  مــال متغيــر صــندوق اســتثماري مفتــو ، ذو رأ  شكل الصندوق:

ــرة  ــه خــالل الفت ــترداد بعــا وحدات ــنخفا باس ــدة أو ي ــتثمارية جدي وحــدات اس

 .المحددة في النظام األساسي

 دوالر أمريكي عملة الصندوق:

  S&P GCC composite shariah largemidcap Index مؤشر القيا :
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 بيانات الصندوق:  -  القسم الثاني
 اسم الصندوق: 

 "  اإلسالمي الخليجي وفـرة صنـدوق" اسم الصندوق هذا  على يطلق

 

 شكل الصندوق: 

يزيد رأ  ماله برصدار وحدات استثمارية جديدة أو ينخفا    مال متغير  صندوق استثماري مفتو ، ذو رأ 

 . باسترداد بعا وحداته خالل الفترة المحددة في النظام األساسي

 

 نوع الصندوق: 

 صندوق االستثمار في األوراق المالية.

 

 عملة الصندوق: 

 دوالر أمريكي. 

 

 وحدات الصندوق:  نوع طر 

 اكتتاب عام. 

 

 دفعه: يلية مال الصندوق و رأ 

 ثمانية  فقـط )  أمريكي  دوالر   مليون   18  من  الصندوق  مال   رأ   حدود   ويبلغ   متغير،   الصندوق  مال  رأ 

  دوالر   مليون  وستون  ثالثمائة  فقط)  أمريكي  دوالر مليون  360 الى  أدنى  كحد (  أمريكي  دوالر  مليون   عشر

  أن  - األدنى الحد  عن الصندوق  مال رأ   انخفاض  حالة  في - الصندوق مدير وعلى . أقصى كحد ( أمريكي

ً   ترا   ما   اتخاذ   وللهيئة  المال،  رأ   انخفاض   تاري)  من  عمل  أيام  خمسة  خالل  الهيئة  يخطر   كل   في  -  مناسبا

  حملة   عن  مستقلة   مالية  وذمة   اعتبارية  شخصية  للصندوق  ويكون.  الوحدات   حملة  مصلحة   يحقق بما -  حالة

  سجل   في  قيد   وقت   من  االعتبارية  شخصيته  الصندوق  ويكتسب   إدارته  على  القائمة  الجهة  أو  الوحدات 

 .الهيئة لد  الصناديق

 يعادله   ما  وأ (  كويتي  دينار  مليون  خمسة  فقط)  5,000,000  عن  المال  رأ   يقل  أال  يجب   األحوال  جميع  وفي

 . األمريكي بالدوالر

 

 : الصندوق إنشاء من الهدف

ــعى ــة الصــندوق يس ــال رأ  لتنمي ــك الم ــن وذل ــتثمار خــالل م ــي االس ــع  ف ــة م ــة المتوافق األوراق المالي

ــام ــة أحك ــركات المدرج ــالمية للش ــريعة اإلس ــي الش ــت  بورصــة ف ــواق الكوي ــال وأس ــدول الم ــل ل  مجل

ــد  لتحقيــق وذلــك ــمن مجــال االســتثمار   الخليجــي التعــاون  مــن مقبــول مســتو   ــمن تنافســية عوائ

ــاطر، ــا المخ ــق كم ــدير يح ــتثما الصــندوق لم ــير االس ــن صــكوك صــادرة ف ــات  ع ــل دول حكوم  مجل

ــاون ــي التع ــي باــمانتها أو الخليج ــت  ف ــتثمار وق ــة أوراق صــناديق أو/و االس ــر  مالي  قأو صــنادي أخ

كمــا يهـــدف ، اإلســـالمية الشــريعةأحكـــام  مــع متوافقــة أخـــر  نقــد  أســـواق صــناديق أو ديــن أدوات 

 على حملة الوحدات. في حالة الربح -سنويا  الصندوق الى المحافظة على تو يعات أربا  
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 : أساليب وسياسات ومخاطر االستثمارات 

ــه  .1 ــا  لــ ــالل جهــ ــن خــ ــندوق مــ ــوال الصــ ــتثمار أمــ ــندوق إدارة واســ ــدير الصــ ــولى مــ يتــ

ــتقاللية  ــن االسـ ــدر مـ ــأكبر قـ ــا  بـ ــذا الجهـ ــع هـ ــدور ويتمتـ ــذا الـ ــام بهـ ــاءة للقيـ ــدرة والكفـ القـ

ــالحيات  ــة الصـــ ــندوق كافـــ ــدير الصـــ ــون لمـــ ــندوق ويكـــ ــتثمارات الصـــ ــي إدارة اســـ فـــ

ض مــــع أحكــــام القــــانون الال مــــة إلدارة الصــــندوق وتوجيــــه اســــتثماراته بمــــا ال يتعــــار

 والنظام األساسي للصندوق.والالئحة التنفيذية الواجب التطبيق 

ــندوق  .2 ــدير الصــ ــو  لمــ ــة يجــ ــن جهــ ــم مــ ــرخص لهــ ــخا  المــ ــد األشــ ــتعانة بأحــ االســ

ــار   ــودة خــ ــندوق الموجــ ــول الصــ ــأن أصــ ــه بشــ ــبعا مهامــ ــام بــ ــة للقيــ ــة أجنبيــ رقابيــ

  .دولة الكويت 

ــد  .3 ــة تهـ ــتثمارية متوا نـ ــة اسـ ــندوق سياسـ ــع الصـ ــى يتبـ ــب علـ ــد مناسـ ــق عائـ ــى تحقيـ ف إلـ

ــتثمارات  ــد  إلدارة اســـ ــار  جهـــ ــذل قصـــ ــندوق ببـــ ــدير الصـــ ــزم مـــ ــتثمار ، ويلتـــ االســـ

ــه  ــندوق اال انــ ــتثمرين بالصــ ــالح المســ ــة لصــ ــد ممكنــ ــل عوائــ ــق أفاــ ــندوق وتحقيــ الصــ

ال ياــــمن أيــــة أربــــا  أو عوائــــد رأســــمالية محــــددة نتيجــــة إدارتــــه ألمــــوال الصــــندوق 

ــندوق أو  ــدير الصــ ــون مــ ــئوال  يأ، وال يكــ ــه مســ ــتخدميه أو وكالئــ ــه أو مســ ــن موظفيــ مــ

شــــكل عــــن أيــــة خســــائر أو أ ــــرار تلحــــق بمــــالكي وحــــدات االســــتثمار نتيجــــة  بــــأي

ــانون  ــوم بالقــ ــام المرســ ــة أحكــ ــن مخالفــ ــئة عــ ــت ناشــ ــندوق اال اذا كانــ ــتثمارهم بالصــ اســ

ــم  ــنة  7رقــــ ــة 2010لســــ ــه التنفيذيــــ ــاميم   أو الئحتــــ ــديالتهما والقــــــرارات والتعــــ وتعــــ

ــات  ــةوالتعليمــ ــن الهيئــ ــادرة مــ ــد أو  الصــ ــأ المتعمــ ــة الخطــ ــندوق أو نتيجــ ــام الصــ أو نظــ

ــندوق أو  ــدير الصــ ــن مــ ــيم مــ ــال الجســ ــي  أياإلهمــ ــال  فــ ــذكورين أعــ ــه المــ ــن تابعيــ مــ

 إدارة أموال الصندوق.

تترتـــــب علـــــى االســـــتثمار بالصـــــندوق المخـــــاطر المرتبطـــــة عـــــادة باالســـــتثمار فـــــي  .4

 تقلبات األسعار في البورصة.

ــب  .5 ــتفظ أال يجــ ــدير يحــ ــندوق مــ ــأموال الصــ ــة بــ ــا أو نقديــ ــا مــ ــان إذا إال يعادلهــ ــك كــ  ذلــ

 :التالية األمور أحد  تستدعيها لارورة

 .الوحدات  استرداد  طلبات  تلبية -أ

 واألغــــراض  االســــتثمارية الصــــندوق ألهــــداف وفقــــا الصــــندوق إدارة حســــن  -ب 

 .األهداف لتلك المكملة

ــم هــــذ   -ت  ــد وال يســــري حكــ خــــالل الســــنة األولــــى مــــن صــــدور التــــرخيص  البنــ

 النهائي للصندوق.

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

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

 صندوق.المن صافي قيمة أصول 

)  دون .8 رقم  بالبند   كحد %  15  نسبته  ما  يستثمر  أن  االستثمار  صندوقلل  يجوزأعاله،    (6اإلخالل 

ي األوراق المالية أو    في  أصوله  قيمة  صافي  من  أقصى
و أأدوات الدين  صناديق  صناديق االستثمار ف 

 مرخص أو   مرخصة من الهيئة  اإلسالمية  الشريعةأحكام    مع  متوافقة  أخر   النقد أسواق    قصنادي
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  تطبقها   التي  لتلك   األقل  على  مماثلة  تنظيمية   وشروط   معايير  وفق  أجنبية  رقابية  جهة  قبل  من   لها

   . الصندوق   مدير   نفس   قبل   من   إدارته   يتم   فيها  المستثمر   الصناديق   تلك   من   أي   يكون   أال   بشرط .  الهيئة 

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

  ر. االستثما وقت  في بامانتها أو الخليجي التعاون مجلل دول حكومات  عن صادرة

% من صافي 10بأكثر من عند التعاقد أو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات  لالتمويعدم  .10

 صندوق. القيمة أصول 

 أسهم شركات غير مدرجة. % من صافي قيمة أصوله في  10لصندوق استثمار أكثر من  لال يجو    .11

ــن  .12 ــر مـ ــتثمار أكثـ ــندوق اسـ ــو  للصـ ــهم أي 15يجـ ــي أسـ ــوله فـ ــة أصـ ــافي قيمـ ــن صـ % مـ

وعلــــى أال  الصــــندوق، ســــتثمارشــــركة مدرجــــة، علــــى أن تكــــون مــــن  ــــمن مجــــال ا

لـــذلك المجـــال. تتجـــاو  نســـبة القيمـــة الســـوقية للشـــركة إلـــى إجمـــالي القيمـــة الســـوقية 

وأن يحــــتفظ مــــدير الصــــندوق بســــجل عــــن جميــــع الشــــركات المدرجــــة التــــي تســــتوفي 

معــــايير مجــــال االســــتثمار، ويــــتم إخطــــار الهيئــــة بشــــكل ربــــع ســــنوي بنســــبة القيمــــة 

 .المجالالسوقية لكل شركة إلى إجمالي القيمة السوقية لذلك 

 

 : القيود العامة على االستثمار 

 

 - التالية: يمتنع مدير الصندوق القيام لحساب الصندوق بأي من المعامالت 

 شراء األوراق المالية عن طريق الهامش. .1

 . والكفاالت منح القروض أو إعطاء الامانات  .2

 والعقار. التعامل بالسلع   .3

  مان اإلصدارات كامان رئيسي.  .4

 شكل من األشكال. وبأيمن أموال الصندوق  أيامتيا  لصالح الغير على  أيرهن أو منح  .5

 خصم شيكات. .6

شكل من األشكال اال في الحاالت المنصو  عليها صراحة في   بأياالقتراض لصالح الصندوق   .7

 النظام األساسي للصندوق. 

 منح االئتمان.  .8

يكون مدير الصندوق هو مدير االكتتاب أو وكيل البيع لها اال في   التيورقة مالية للجهة    أيشراء   .9

 في القانون والالئحة التنفيذية. قررة حدود القواعد الم

  أجل   من  للغير  أموال  تقديم  على  تنطوي  التي  العقود   من  غيرها   أو  االستثمار  وكاالت   وتعتبر .10

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

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

 . الثانوية  السوق أو األولية السوق في
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ً   إال  التابعة  شركاته  عن  أو  عنه  صادرة  مالية  ورقة  أي  شراء  الصندوق  لمدير  يجو   ال   للاوابط   وفقا

 : التالية 

 .الشراء قبل االستثمار مراقب  موافقة على الحصول .1

  يديرها   التي  األخر    الصناديق   وجميع  الصندوق  يستثمرها  التي   المالية  األوراق  إجمالي   يتجاو   أال .2

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

 . التابعة شركاتها  من أي أو الصندوق

  إدارة   أو  االكتتاب   وكيل  بمهمة  الصندوق  مدير  قيام  حالة  وفي  ،بما ذكر أعال   اإلخالل  عدم  مع

 . المهام بهذ  قيامه أثناء المصدر لهذا مالية ورقة أي شراء له يجو  ال ما، لمصدر االكتتاب 

  لورقة   الخا    أو  العام  االكتتاب   بتغطية  التابعة  شركاته  من  أي  أو   الصندوق  مدير  تعهد   حالة  وفي

 . الصندوق لصالح الورقة هذ  شراء يجو  فال مالية،

 

 : المعايير المطبقة لتتوافق أصول الصندوق مع المعايير الشرعية 

   .المال(من هيئة أسواق  )معتمد تعاقد الصندوق مع مدقق شرعي خارجي  -

  .مع مدقق شرعي داخلي الصندوق( )مديرتعاقد شركة وفر   -

الشرعي   - المدقق  من  كال  قبل  من  سنوي  ربع  بشكل  الصندوق  تداوالت  مراجعة  الخارجي  يتم 

والداخلي باإل افة الى قيامهم بزيارات ميدانية بشكل دوري للتأكد من توافق تعامالت الصندوق 

 مع احكام الشريعة اإلسالمية.

   . يتم تزويد هيئة أسواق المال بمجال االستثمار للصندوق والمعتمد من قبل المدقق الشرعي الخارجي -

 

 مخاطر االستثمار في الصندوق: 

االستثمار بصندوق وفر  الخليجي اإلسالمي هو استثمار بشكل غير مباشر باألسهم المتوافقة مع  -

الشريعة اإلسالمية والمدرجة باألسواق الخليجية ويسري عليها المخاطر التي تمر بها األسواق من  

 مخاطر جيوسياسية واقتصادية بشكل عام )مثل انخفاض أسعار النفط( او مخاطر انخفاض أسعار

ما يمر به العالم    أحد األسهم بشكل خا  والذي هو مرتبط بالطبع بحالة األسواق وال يخفى على  

قطاع   على  التأثير  شأنها  من  والتي  كورونا  فيرو   تطورات  بشأن  اليقين  عدم  حالة  من  االن 

   بالكامل.االستثمار 

على تقييم صافي قيمة عالوة على ذلك فقد يتعرض الصندوق لمخاطر تقلبات العملة مما سيؤثر   -

 أصول الصندوق وعائداته. 

 المخاطر المحتملة لخسارة األموال عند االستثمار في الصندوق:  -

على الرغم مما تم ذكره أعاله من مخاطر قد يتعرض لها الصندوق اال ان إدارة الصندوق ستسعى   -

موضح في  لتخفيض حجم المخاطر قدر اإلمكان من خالل االستثمار في شركات جيده كما هو  

أرباح   بتحقيق  للمستثمرين  تقديم وعود  أو  التنبؤ  يمكن  انه ال  اال  الصندوق  انشاء  من  الهدف 

محدده اذ ان ذلك يخضع لقواعد السوق ومنها )العرض والطلب( وغيرها من المتغيرات التي ال 

 يمكن التحكم فيها بشكل مطلق.

ك يقوم بالضمان أو البيع أو مرتبط  أن االستثمار في الصندوق ليس بمثابة إيداع أموال لدى بن -

  .خرآبالصندوق بشكل 
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 القيمة االسمية لوحدة االستثمار:  

 دوالر أمريكي.  10قيمة وحدات الصندوق االسمية 

 

 مدة الصندوق: 

 لمدد  للتجديد  قابلة وهي  الهيئة لد  الصناديق سجل في قيد  تاري) من تبدأ سنوات  عشرة الصندوق هذا مدة

 .االشراف وجهة المصدر الصندوق مال  رأ  من% 50  عن يزيد  ما موافقة بعد   أخر  مماثلة

 

 في الصندوق:   حملة الوحدات من قبل  لالشتراكالحد األدنى واألقصى 

  الوحدات   عدد   يتعد   أن   يجو   ال  انه  كما  أمريكي  دوالر  5000  من  بأقل  الصندوق  في  االشتراك  يجو   ال

 . المصدرة الوحدات   من% 90 عن بها المشترك

 

 من قبل مدير الصندوق في الصندوق:   لالشتراكالحد األدنى واألقصى 

  يعادلها   ما  وأ)  كويتي،  دينار  250,000  مبلغ  عن  الصندوق  وحدات   في  الصندوق  مدير  مشاركة  تقل  أال  يجب 

 تلك   في  يتصرف  أن  يجو    وال  الصندوق  وحدات   إجمالي  من%  90  أقصى  وبحد (  األمريكي  بالدوالر

 .للصندوق إدارته مدة طوال يستردها أو الوحدات 
 

 : الصندوق مقدمي خدمات  - القسم الثالث 

 
 :يلي بما االلتزام الصندوق خدمات  مقدمي كافة على يجب 

 فــــي الهيئــــة لــــد  المســــجلين أو لهــــم المــــرخص  األشــــخا   مــــن الخدمــــة مقــــدم يكــــون أن -1

ــديم ــذ  تقــ ــة، هــ ــوفر وأن الخدمــ ــه تتــ ــدرات  لديــ ــات  القــ ــرية واإلمكانيــ ــة البشــ ــة والتقنيــ  والماليــ

 .التزاماته لتنفيذ  يكفي الذي بالقدر

ــرام -2 ــد  إبـ ــع عقـ ــدم مـ ــة مقـ ــمن الخدمـ ــان يتاـ ــوق بيـ ــات  حقـ ــه والتزامـ ــى أطرافـ ــص  وعلـ  األخـ

ــاب  ــدم أتعــ ــة مقــ ــل الخدمــ ــابها وأســ ــد  احتســ ــدادها، ومواعيــ ــراءات  ســ ــب  واإلجــ ــا الواجــ  اتباعهــ

ــد  ــاء عنـ ــ) أو إنهـ ــدابير العقـــد، فسـ ــراءات  والتـ ــة واإلجـ ــاء علـــى المترتبـ ــة إنهـ ــع العالقـ  مقـــدم مـ

 .الخدمة

 والتعــــاون الخدمــــة بمقــــدم المنوطــــة بالمهــــام القيــــام فــــي الحــــريص  الشــــخص  عنايــــة بــــذل -3

ــع ــاقي مــ ــدمي بــ ــدمات  مقــ ــندوق، الخــ ــويا  للصــ ــل وتعــ ــخص  كــ ــه شــ ــرر لحقــ ــة  ــ  أي نتيجــ

 .الخدمة مقدم يرتكبه خطأ

 الصـــندوق، وحـــدات  علـــى غيـــر  عـــن نيابـــة أو لصـــالحه ســـواء الخدمـــة مقـــدم يتعامـــل أال -4

 .الصندوق مدير عدا فيما

 

 مدير الصندوق  

 "شركة وفره لالستثمار الدوليالصندوق “اسم مدير   .1

 "AP / 2014 / 0006ترخيص هيئة أسواق المال رقم"  -الترخيص  رقم  .2

 Aبرج   –ن تاور  ي برج تو  –شارع السور  –المرقاب   العنوان .3
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 :التأسيسنبذه عن مدير الصندوق وتاريخ   .4

 
ــدولي - ــتثمار ال ــرة لالس ــركة وف ــت ش ــي  تأسس ــام ف ــدر   1994ع ــمال ق ــار  15برأس ــون دين ملي

 مدفوع بالكامل. كويتي

ــركة  - ــاهمين للش ــوق المس ــم حق ــغ حج ــربل ــن  أكث ــويتي  80م ــار ك ــون دين ــاً ملي ــاتقريب ــي  كم ف

31/12/2020. 

ــل و ارة التجــارة والصــناعة  - ــزي الشــركة مرخصــة مــن قب ــت المرك ــك الكوي ــة بن وتحــت رقاب

 وهيئة أسواق المال.

ــركة  - ــل الش ــن قب ــدارة م ــتثمارية الم ــافظ والصــناديق االس ــة المح ــغ قيم ــرتبل ــن أكث ــار  2 م ملي

  .31/12/2020دينار كويتي كما في 

ــة وال - ــواق الخليجيـ ــي األسـ ــافظ فـ ــة إدارة المحـ ــركة خدمـ ــدم الشـ ــز تقـ ــة وتركـ ــة والدوليـ عربيـ

أنشــطتها علــى االســتثمارات الواعــدة اقتصــادياً والتــي مــن المتوقــع أن تشــهد نمــواً علــى المــديين 

 المتوسط والطويل األجل.

 والخليجي.في السوق المحلي  صناديق استثماريةالشركة تدير  -

ــا - ــن المخ ــد م ــالء للح ــوال العم ــي إدارة أصــولها وأم ــة ف ــة متحفظ ــرة سياس ــركة وف ــع ش طر تتب

 قدر اإلمكان.

ــز  - ــركة تتمي ــي مش ــعة ف ــرات واس ــة ذات خب ــوادر متخصص ــرة بك ــال وف ــتثمار ج ــفة االس بص

 .، وإدارة األصول على وجه الخصو  عامة

 

  :الذاتيةونبذه عن سيرتهم    اإلدارية الهيئةأعضاء  .5

  مانع محمد الصانع

 قطاع االستثمارات المحلية واإلقليمية( –)نائب رئيل أول 

 

نائـــب رئـــيل أول قطـــاع يشـــغل حاليـــاً منصـــب و 2000شـــركة وفـــرة فـــي العـــام اناـــم إلـــى  -

 االستثمارات المحلية واإلقليمية.

ــة  - ــرة طويلـ ــك خبـ ــد يمتلـ ــي  تزيـ ــنة فـ ــرين سـ ــن عشـ ــافظ عـ ــتثمار وإدارة المحـ ــال االسـ مجـ

  .والصناديق

ــغل  - ــا يشـ ــة حاليـ ــايونير  القاباـ ــركة بـ ــل إدارة شـ ــوية مجلـ ــر  –عاـ ــدة مصـ ــغل عـ ــد شـ وقـ

ــش شــغل منصــبعاــويات ســابقه  ــة  حي ــل إدارة شــركة ســنام العقاري ــيل مجل ــل إدارة  -رئ ــيل مجل رئ

 ".عاو مجلل إدارة شركة السالم بنيان "قطر - شركة افاق التعليمية
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لماجســتير فــي الهندســة ا  الهندســة المدنيــة مــن جامعــة الكويــت وحاصــل علــى ويحمــل بكــالوري -

 المدنية.

 

 قتيبة يعقوب الخرافي 

 االستثمارات( –نائب رئيل )

 

منصــــب نائــــب رئــــيل إدارة يشــــغل حاليــــاً و 2001اناــــم إلــــى شــــركة وفــــرة فــــي العــــام  -

 االستثمارات.

فــي أســواق المنطقــة والســوق المحلــي وقــد شــارك فــي تأســيل العديــد مــن تلــك خبــرة طويلــة يم -

 والمنتجات في سوق الكويت لألوراق المالية.الخدمات  

 .شركة ديار العقارية –شركة ابيار  –يشغل حاليا عاوية في كل من شركة مبرد  -

   .من جامعة الكويتومنشئات ماليه تمويل  -اإلدارية   العلوم ويحمل بكالوري -

 

 سعود حمد الجويعد 

 االستثمار( –نائب رئيل  مساعد)

 

منصــب مســاعد نائــب رئــيل إدارة يشــغل حاليــاً و 2004فــي العــام اناــم إلــى شــركة وفــرة  -

 االستثمارات.

  .المحافظ والصناديق ةمجال االستثمار وإدارفي  عاما 16عن  تزيد خبرة  -

 شــركة ســما التعليميــةمجلــل إدارة وقــد شــغل عــدة عاــويات ســابقه حيــش شــغل منصــب رئــيل  -

ورئـــيل لجنـــة التـــدقيق بشـــركة عاـــو مجلـــل إدارة - مجلـــل إدارة شـــركة الرتـــا  القاباـــةعاـــو  -

 الفرعونية.

 .تمويل من جامعة الكويت -  العلوم اإلدارية وحمل بكالوريي -
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 احمد محمد العثمان

 االستثمار( – متداول اول)

 

 .2012انام الى شركة وفرة لالستثمار الدولي في عام  -

 سنة. 13تزيد عن يملك خبرة كبيرة في األسواق اإلقليمية وسوق الكويت  -

 عدة.شارك في تأسيل منتجات استثمارية  -

 لالستثمار.حاصل على دورة الهيئة العامة  -

ــل  - ــة تخصــص تموي ــو اإلداري ــالوريو  العل ــى بك ــن  –حاصــل عل ــرف م ــة الش ــع مرتب ــا  م امتي

 جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.

 

   :الماليةملخص المعلومات  .6
 

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

) د.ك (  المبلغ  الوصف 

 اجمالي األصول  90,366,774

 اجمالي حقوق المساهمين  86,354,089

الدخلإجمالي   10,940,004  

 صافي الدخل   7,298,116

السهم  ربحية  48.65  

 رأس المال المدفوع   15,000,000

  للتأمينات االجتماعيةالمؤسسة العامة 
% 99.9بنسبة   كبار المساهمين   

 

 .اإلدارةأعضاء مجلس  .7

 
 اإلدارة مجلل رئيل النصف  محمد  رائد  •

 اإلدارة مجلل رئيل نائب  الكندري عبدهللا بدر •

 إدارة مجلل عاو القصار عبداللطيف محمد  •

 إدارة مجلل عاو المتروك يوسف محمد  •

 إدارة مجلل عاو الصانع عبدالرحمن غا ي •

 إدارة مجلل عاو الزعابي نجيب   رسا •

 

   .والمهام لمدير الصندوقاالدوار  .8
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يكــــون مــــدير الصــــندوق مســــئول عــــن إدارة واســــتثمار أمــــوال الصــــندوق وهــــو الــــذي يمثــــل 

ــالغير  ــه بـ ــي عالقتـ ــا فـ ــندوق قانونـ ــدير والصـ ــزم مـ ــاء ويلتـ ــام القاـ ــص أمـ ــى األخـ ــندوق علـ الصـ

 :بما يلي

ــول إدارة .1 ــندوق أصـــ ــا الصـــ ــق بمـــ ــه يحقـــ ــتثمارية أهدافـــ ــددة االســـ ــي المحـــ ــه فـــ  نظامـــ

 .األساسي

 مصـــلحة يحقـــق بمـــا القـــرارات  مـــن وغيرهـــا االســـتثمارية القـــرارات  جميـــع اتخـــاذ  .2

 .برنصاف الوحدات  حملة معاملة ويامن الوحدات  وحملة الصندوق

 التــــي الخاطئــــة الممارســــات  مــــن الحــــد  أو لمنــــع مناســــبة وإجــــراءات  سياســــات  تطبيــــق .3

 .ونزاهته السوق استقرار على تؤثر أن المتوقع من

 لكــــل وشــــفافة وصــــحيحة عادلــــة تقيــــيم وأنظمــــة تســــعير نمــــاذ  اســــتخدام مــــن التأكــــد  .4

 .يدير  صندوق

 .الصندوق أصول وحفظ لحماية المناسبة التدابير اتخاذ  .5

ً  دقيــــق بشــــكل الصــــندوق لصــــالح تــــتم التــــي والبيــــع الشــــراء عمليــــات  تســــجيل .6  ووفقــــا

 .وتوقيتها الزمني لتسلسلها

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

 .للصندوق المالية التعامالت  لقيد  محاسبي نظام توفير .8

ــد  .9 ــن التأكــ ــام وجــــود  مــ ــم نظــ ــامالت  لتســــوية مالئــ ــي التعــ ــا تــــم التــ  بالنظــــام إدخالهــ

ــابات  مــــع المحاســــبي ــين لــــد  الصــــندوق باســــم المفتوحــــة الماليــــة واألوراق النقديــــة الحســ  أمــ

 .الحفظ

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

 أغــــراض  وفــــق  ــــرورية غيــــر اســــتثمارية مخــــاطر أليــــة الصــــندوق تعــــريا  عــــدم .11

 .االستثمارية وسياسته الصندوق

ــوفير .12 ــع تــ ــات  جميــ ــة المعلومــ ــن الال مــ ــندوق عــ ــى الصــ ــب  إلــ ــتثمار مراقــ ــي االســ  فــ

 .وفاعلية بكفاءة بواجباته القيام من تمكنه التي الحدود 

 حملـــــة مصـــــالح لتعـــــرض  تـــــؤدي جوهريـــــة أحـــــدا   وقـــــوع فـــــور الهيئـــــة إخطـــــار .13

 .للخطر الوحدات 

 العمليـــات  بـــين يفصـــل أن عليـــه يجـــب  صـــندوق، مـــن ألكثـــر المـــدير إدارة حـــال فـــي .14

 .الصناديق بهذ  المرتبطة

ا   إخالالا   أخل  قد   أنه   رأت   إذا  الصندوق  مدير  استبدال  للهيئة   يجو    في   عليها  المنصو    بالتزاماته  جوهريا

 .التنفيذيةالالئحة 

 

 مين الحفظ  أ

 

 اسم أمين الحفظ:  -1
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 )ش.م.ك.م(الشركة الخليجية لحفظ األوراق المالية 

 رقم التسجيل الصادر عن هيئة أسواق المال:  -2

AP/2019/0009 

 العنوان المسجل ألمين الحفظ: -3

 مبنى مجموعة يونايتد انفستمنت    –شارع مبارك الكبير  –  الشرق -مدينة الكويت  

 .( 6 – 5 – 4 – 3)الدور 

 نبذة عن أمين الحفظ وتاريخ التأسيس: -4

 فـــي 2001فبرايـــر  فـــي )ش.م.ك.م(تأسســـت الشـــركة الخليجيـــة لحفـــظ األوراق الماليـــة 

الكويتيــة. وتعتبــر الشــركة  االســتثماردولــة الكويــت بواســطة بعــا البنــوك وشــركات 

تقــدم خــدمات ومهمــا حفــظ  وهــيدولــة الكويــت والخلــيج  فــيدة مــن الشــركات الرائــدة واحــ 

ــة.  ــا المختلفــ ــتثمارية بأنواعهــ ــناديق االســ ــتثمار للصــ ــة االســ ــة ومراقبــ األوراق الماليــ

ــال  ــواق الم ــة أس ــة هيئ ــركة لرقاب ــيوتخاــع الش ــال  ف ــع أعم ــرا لتوس ــت. ونظ ــة الكوي دول

 2003عــام  فــيمملكــة البحــرين  فــيالشــركة بــر ت الحاجــة إلــى تأســيل شــركات تابعــة 

ــان  ــلطنة عم ــى س ــيوف ــدمات بفاــل 2010ام عــ  ف ــا أفاــل الخ ــركة لعمالئه ــدم الش . وتق

ــة  ــد  األنظم ــتخدام أح ــا واس ــاءة موظفيه ــيكف ــن  ف ــال. وفاــال ع ــذا المج ــك،ه ــدم  ذل تق

 صناديق االستثمار.  فيالشركة خدمات حفظ سجالت حملة الوحدات 

 

 مسؤوليات أمين الحفظ:  -5

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

الحصول على موافقة الهيئة، ويجو  له تعيين أمين حفظ فرعي يكون مرخصاً له أو مسجال  

التعاقد مع   الكويت وال يؤدي  لد  جهة رقابية أجنبية، وذلك لحفظ األصول خار  دولة 

 أمين حفظ فرعى إلى إعفاء أمين حفظ األصلي من مسؤولياته. 

 

 يلي: يجب على أمين الحفظ االلتزام على األخص بما  

الالئحة التنفيذية، يلتزم    وأصولهم( منالعمالء    )أموالحكام الكتاب السابع  أمع مراعاة   (1

الصندوق   بأصول  باالحتفاظ  الحفظ  بفتحها    فيأمين  يقوم  منفصلة    وإدارتها حسابات 

ذلك عناية الشخص    في على أن تكون مستقلة عن حساباته أو حسابات الغير، وأن يبذل  

 الحريص. 

 استالم وحفظ وإيداع األربا  النقدية وأية تو يعات أخر  ناشئة عن نشاط الصندوق.  (2
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وإرسال   (3 الصندوق  أصول  على  مترتبة  التزامات  بأية  الصندوق  مدير   أي إخطار 

 قررة لذلك.اخطارات يتسلمها وفى المدة الم

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

 إعداد وحفظ سجل حملة الوحدات مل لم يحتفظ لد  وكالة مقاصة. (5

يجب الحصول على موافقة كتابية من مدير الصندوق على جميع العقود المبرمة بين  

األصلي   الحفظ  الع   وأمينأمين  جميع  تتامن  أن  ويجب  الفرعي  المبرمة  الحفظ  قود 

 التالية:المسائل  الفرعي تنظيم سواء مع أمين الحفظ األصلي أو امين الحفظ 

يحتفظ   التيتمكن الصندوق من ممارسة الحقوق المتعلقة باألصول    التيالمتطلبات   -1

 بها مع أمين الحفظ. 

 المتطلبات الخاصة بمكان حفظ أصول الصندوق. -2

 دوق. حفظ وحماية أصول الصن   فيالطريقة المستخدمة  -3

 مستو  العناية المهنية الواجبة والمسؤولية عن التلف والهالك.  -4

 األتعاب وطريقة حسابها.  -5
 

 

 مراقب االستثمار  

 اسم مراقب االستثمار:  -1

 )ش.م.ك.م(الشركة الخليجية لحفظ األوراق المالية 

 رقم التسجيل الصادر عن هيئة أسواق المال:  -2

AP/2017/0011 

 االستثمار: العنوان المسجل لمراقب  -3

 مبنى مجموعة يونايتد انفستمنت    –شارع مبارك الكبير  –  الشرق -مدينة الكويت  

 .( 6 – 5 – 4 – 3)الدور 

 نبذة عن مراقب االستثمار وتاريخ التأسيس:  -4

دولة الكويت    في  2001فبراير    في  )ش.م.ك.م(تأسست الشركة الخليجية لحفظ األوراق المالية  

الكويتية. وتعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة   االستثماربواسطة بعا البنوك وشركات  

تقدم خدمات ومهما حفظ األوراق المالية ومراقبة االستثمار    وهيدولة الكويت والخليج    في

دولة    فيللصناديق االستثمارية بأنواعها المختلفة. وتخاع الشركة لرقابة هيئة أسواق المال  

تابعة   شركات  تأسيل  إلى  الحاجة  بر ت  الشركة  أعمال  لتوسع  ونظرا  مملكة    فيالكويت. 

عمان    2003عام    فيالبحرين   سلطنة  أفال  2010عام    فيوفى  لعمالئها  الشركة  وتقدم   .
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  ذلك، هذا المجال. وفاال عن    فيالخدمات بفال كفاءة موظفيها واستخدام أحد  األنظمة  

 صناديق االستثمار.  فيفظ سجالت حملة الوحدات تقدم الشركة خدمات ح 

 األدوار والمسؤوليات الرئيسية لمراقب االستثمار: -5
 

 صالحيات والتزامات مراقب االستثمار: 

يكون للصندوق مراقب استثمار يعين من قبل مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة  

   يلي: الهيئة على أن يلتزم مراقب االستثمار على األخص بما 

التأكد من التزام مدير الصندوق بالقانون والالئحة التنفيذية قرارات وتعليمات الهيئة   (1

   يصدرها مدير الصندوق. والنظام األساسي ونشرة االكتتاب وأية وثائق أخر 

 فيأن يقوم بتقويم حصص أو وحدات االستثمار بالطريقة وفى المواعيد المحددة لذلك  (2

 النظام األساسي.

التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة حملة الوحدات وفقا للنظام   (3

حدود األساليب والسياسات المحددة   فيوأحكام الالئحة التنفيذية، وأن أمواله تستثمر  

 األساسي. النظام  في

 

 إقرار أية تعامالت تنطوي على تعارض مصالح.  (4

اله (5 مع  األقل  على  سنويا  مرتين  االلتزام  االجتماع  لمراجعة  للصندوق  اإلدارية  يئة 

األساسي   والنظام  الهيئة  وتعليمات  وقرارات  التنفيذية  والالئحة  بالقانون  الصندوق 

 ونشرة االكتتاب وأية وثائق أخر  يصدرها مدير الصندوق. 

 . إخطار الهيئة بأية مخالفات تقع من مدير الصندوق (6

  الخارجيالحسابات مراقب 

 

 مراقب الحسابات الخارجي:  اسم .1

 وشركاه  النصف  BDO مكتب  - قيس محمد نصف النصف   

 رقم التسجيل الصادر عن هيئة أسواق المال:  .2

   EA/2013/0024 

 العنوان المسجل وعنوان العمل لمراقب الحسابات:   .3

 برج الشهيد الدور السادس.  – شارع خالد بن الوليد  –  5قطعة  – شرق  - الكويت 

 

   - األدوار: وصف  .4

 ؤوليات: سالم
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الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء المادية، سواء بسبب   

 الغش أو الخطأ، وكذلك إصدار تقرير مراقب حسابات يتضمن رأينا.  

الخطأ،   - أو  الغش  ناتجة عن  كانت  سواء  المالية  البيانات  في  المادية  األخطاء  مخاطر  وتقييم  تحديد 

وتنفي كافية  ووضع  تدقيق  أدلة  على  الحصول  وكذلك  المخاطر،  لتلك  المالئمة  التدقيق  إجراءات  ذ 

ومناسبة لتقديم أساس يمكننا من إبداء رأينا.  إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ مادي ناتج عن الغش تفوق  

مخاطر عدم اكتشاف ذلك الناتج عن الخطأ، حيث إن الغش قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو الحذف  

 تعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية. الم

فهم أدوات الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية التدقيق لوضع إجراءات التدقيق المالئمة للظروف ولكن   -

 فعالية الرقابة الداخلية للصندوق. ليس بهدف إبداء رأي حول  

فصاحات  يرات المحاسبية واالتقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقد  -

 ذات الصلة المقدمة من قبل مدير الصندوق. 

التوصل إلى مدى مالئمة استخدام مدير الصندوق ألساس مبدأ االستمرارية المحاسبي والقيام، استناداً   -

أو   باألحداث  متعلق  مادي  تأكد  هناك عدم  كان  إذا  ما  بتحديد  عليها،  التي حصلنا  التدقيق  أدلة  إلى 

الذي يمكن أن تثير شكوك جوهرية حول قدرة الصندوق على متابعة أعماله على أساس  الظروف و

مبدأ االستمرارية. وفي حالة التوصل إلى وجود شك مادي، يتوجب علينا أن نلفت االنتباه ضمن تقرير  

ة  مراقب الحسابات إلى اإليضاحات ذات الصلة في البيانات المالية أو تعديل رأينا في حالة عدم مالئم

إن   مراقب    استنتاجاتنا اإليضاحات.  تقرير  تاريخ  حتى  عليها  حصلنا  التي  التدقيق  أدلة  إلى  تستند 

الحسابات. على الرغم من ذلك، قد تتسبب األحداث أو الظروف المستقبلية في عدم قدرة الصندوق  

 . االستمراريةعلى تحقيق مبدأ 

ت المتضمنة فيها بما في ذلك اإلفصاحات وتقييم  تقييم العرض الشامل للبيانات المالية وهيكلها والبيانا -

نحو   الصلة على  ذات  واألحداث  األساسية  المعامالت  تعبر عن  المالية  البيانات  كانت  إذا  يحقق  ما 

 العادل.   العرض 

 

 مكتب التدقيق الشرعي الخارجي

 اسم مكتب التدقيق الشرعي الخارجي:  .1

 شركة شور  لالستشارات الشرعية 

 التسجيل الصادر عن هيئة أسواق المال: رقم  .2

        SA/2017/0006  

 العنوان المسجل لمكتب التدقيق الشرعي الخارجي:  .3

 2الدور  -بر  الحمام  - شارع عبد هللا المبارك  - 9القطعة  -القبلة  -مدينة الكويت         
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 نبذة عن مكتب التدقيق الشرعي الخارجي وتاريخ التأسيس:  .4

 سطور: شور  في 

 .م2007تأسست شركة شور  لالستشارات الشرعية في دولة الكويت عام  •

تقدم الشــركة خدمات االســتشــارات الشــرعية والتدقيق الشــرعي الخارجي والداخلي  •

ــات الـمالـية التي تزاول أعـمالـها أو تـقدم ـخدـماتـها بـما ال يتـعارض مع أحـكام  ــســ للمؤســ

 .الشريعة اإلسالمية

للســــوق الكويتي والخليجي بشــــكل عام، وتمتد قائمة خدماتها  تقدم شــــور  خدماتها   •

 .لتشمل العديد من دول الشرق األوسط

تعتمد ـشور  في تقديم خدماتها على خبرات فريق عملها الذي يـام أعـااء متميزين   •

ــي) عبد   ــالمية حول العالم كالدكتور محمد أنل الزرقا والش ــناعة المالية اإلس في الص

 .إلى تعاقدها مع كبار الخبراء والعلماء حول العالمالستار القطان، إ افة 

ارتبطت ـشور  باتفاقيات تعاون مع كبر  مؤـسـسات دعم الصـناعة المالية اإلـسالمية   •

حول الـعالم ونظـمت ـبالتـعاون معـها ـعددا من الفـعالـيات اـلدولـية داـخل الكوـيت وـخارجـها  

(، والمعهد  AAOIFIمثل هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسـسـات المالية اإلسـالمية )

ــالمي للبحو  والتدريب ) ــالمي للتنمية، والمجلل العام  IRTIاإلس ( التابع للبنك اإلس

ــالمية ) ــات المالية اإلسـ ــسـ (، واألكاديمية العالمية للبحو   CIBAFIللبنوك والمؤسـ

 (.ISRAالشرعية )

ــات الـمالـية  • ــســ ــور  وكـيل معتـمد في دوـلة الكوـيت للمجلل الـعام للبنوك والمؤســ شــ

 (،  CIBAFIمية )اإلسال

 

 

 :الرؤية

شــور  شــركة رائدة تبني الجســور بين الفقه واالقتصــاد، والشــريعة والتمويل، بمهنية عالية 

 .وفق مقاصد الشريعة اإلسالمية

 :الرسالة

أن تقدم شـور  أجود الخدمات االسـتشـارية الشـرعية المالية، وأحسـن نظم الرقابة الشـرعية  

ــرعي اـلداخلي  ــرعي، والـتدقيق الشــ والـخارجي لنحقق لعمالئـنا أعلى درـجات االطمئـنان الشــ

ونســاهم في تطوير التمويل اإلســالمي ونشــر مفاهيمه، ونؤهل العناصــر البشــرية بالخبرات  

 .والمهارات واألخالقيات الال مة لممارسة العمل

 :القيم

 تلتزم شور  بتقديم خدماتها وتنظيم فعاليتها بالقيم التالية: 

 .المسؤولية •

 تقاناإل •

 .المهنية •

 .االلتزام •
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 .التفهم •
 

 وصف األدوار األساسية والمسؤوليات فيما يتعلق بالصندوق:  .5

ــــام الشريعة اإلسالمية بهدف  ــ ــ ــ ــ ــ ــــــد  االلتزام بأحكــ ــ ــ ــ ــ ــــارجي لقيا  مــ ــ تدقيــق شــرعي خــ

الوصـــول إلى تأكد معقول بأن تنفيذ عمليات وانشـــطة العميل قد تمت وفق أحكام الشـــريعة  

 سالمية حسب قرارات وفتاو  هيئة الرقابة الشرعية للعميل.اإل

القيام بأعمال المراجعة والفحص للمبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعامالت والتطبيقات  

التي تنفذها إدارة العميل خالل الســنة المالية، وذلك وفقا لتعليمات هيئة أســواق المال في دولة 

ــات المالية  الكويت ومعايير   ــســ ــبة والمراجعة للمؤســ ــادرة عن هيئة المحاســ الحوكمة الصــ

 ( والفتاو  والقرارات الصـــادرة عن هيئة الرقابة الشـــرعية للعميل. AAOIFIاإلســـالمية )

وذلك إلبداء الرأي حول مد  التزام الصندوق بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية كما تقررها 

 استنادا ألعمال الفحص والمراجعة التي سنقوم بها.هيئة الرقابة الشرعية للعميل، وذلك  

الخارجي   الشرعي  التدقيق  تقرير  تتمثل في  الخارجي  الشرعي  التدقيق  إن مخرجات أعمال 

 الذي يتامن الرأي النهائي نتيجة اعمال التدقيق التي قمنا بها. 

 

 : التعامل  -القسم الرابع 

ً فراد وشركات ومؤسسات محليا أتشمل جميع الفئات  -  . وخارجيا

 

  :االكتتاب والتخصيص  -القسم الخامس 

 شركة وفره لالستثمار الدولي   اسم وعنوان الشركة المسئولة عن استالم مبلغ االكتتاب :  -1

 Aبرج   –ن تاور  ي برج تو  –شارع السور  –العنوان المرقاب 

 ً  (. نه ال يجوز قبول مبالغ نقديهأ ب  )علما

 :االكتتاب  فترة -2

  الحد   تغطية  يتم  أن   دون   الفترة  هذه  انتهت   وإذا   --------------   إلى   ------------  من   االكتتاب   فترة

  يجوز   كما  مماثلة  مهلة  المال  أسواق  هيئة  من  يطلب   أن  الصندوق  لمدير  جاز   المال  لرأس   األدنى

  حققته   وما  دفعوها  التي  المبالغ  المشتركين  الى  يرد   الحالة  هذه  وفي  الصندوق،  إنشاء  عن   العدول

 . االكتتاب  فترة  انتهاء  من  عمل   أيام عشرة   تتجاوز ال  فترة  خالل  وذلك ئد،عوا   من
إجراءات التخصيص وإعادة المبالغ التي لم يتم تخصيص وحدات مقابلها علما بانه في حالة تجاوز   -3

حجم االكتتاب راس مال الصندوق يتم توزيع الوحدات على المشتركين كل بنسبة ما اشترك به  

 األدنى لالكتتاب على جميع المكتتبين. بعد توزيع الحد 
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يام عمل من  أ  عشرةيقوم مدير الصندوق بفر  طلبات االشتراك وإجراء عملية التخصيص خالل   •

 . الق باب االكتتاب غتاري) ا

ترد إلى المشترك المبالغ الزائدة عن قيمة ما يتم تخصيصه له من وحدات خالل عشرة أيام عمل   •

 ية فوائد. أمن تاري) التخصيص وال يستحق عنها 

 

 : االشتراك في الصندوق  - السادسالقسم 
 

 ال يجو  االشتراك في الصندوق بحصص عينية أيا كان نوعها. .1

الكويتيــــون ومواطنــــو دول مجلــــل  نالمــــواطنييكــــون االشــــتراك فــــي الصــــندوق علــــى  .2

ــة داخــــل او  ــة المقيمــ ــات األجنبيــ ــركات والمؤسســ ــب والشــ ــي واألجانــ ــاون الخليجــ التعــ

 خار  دولة الكويت. 

ــحيفتين  .3 ــي صــ ــندوق فــ ــي الصــ ــتراك فــ ــدعوة لالشــ ــه الــ ــندوق بتوجيــ ــدير الصــ ــوم مــ يقــ

يــــوميتين وذلــــك بعــــد موافقــــة جهــــة اإلشــــراف علــــى البيانــــات التــــي تتاــــمنها نشــــرة 

 .االكتتاب 

ويحــــق للمــــدير يعمــــل كوكيــــل  (البيــــعاالكتتــــاب )يــــتم االشــــتراك عــــن طريــــق وكــــالء  .4

ولــــه نفــــل الحقــــوق وعليــــه نفــــل االلتزامــــات المترتبــــة علــــى وكــــالء  (بيــــعاكتتــــاب )

ــاب ) ــعاالكتتــ ــرين بح (البيــ ــاآلخــ ــل يــ ــى وكيــ ــترك إلــ ــلم المشــ ــاب )ش يســ ــعاالكتتــ  (البيــ

ــتند  ــه المســ ــا بــ ــذلك مرفقــ ــد لــ ــتراك المعــ ــوذ  االشــ ــدات نمــ ــة الوحــ ــة وقيمــ ات المطلوبــ

 باإل افة إلى عمولة البيع.

ــل  .5 ــن وكيـ ــترك مـ ــتلم المشـ ــاب )يسـ ــعاالكتتـ ــترك  (البيـ ــم المشـ ــمن اسـ ــا يتاـ ــاال موقعـ إيصـ

 وجنسيته وعنوانه وتاري) االشتراك وعدد الوحدات المشترك بها وقيمتها.

يظـــل بــــاب االشـــتراك مفتوحــــا طـــوال المــــدة المحـــددة بالــــدعوة وال يجـــو  قفــــل بــــاب  .6

ــرة االكتتـــاب علـــى االنتهـــاء دون  ــذ  المـــدة واذا قاربـــت فتـ ــتراك إال بعـــد انتهـــاء هـ االشـ

ــرة  ــدها لفتــ ــب مــ ــندوق أن يطلــ ــدير الصــ ــو  لمــ ــدات يجــ ــع الوحــ ــة جميــ ــتم تغطيــ ان يــ

ــن  ــه عـ ــبة ملكيتـ ــد نسـ ــى ان ال تزيـ ــدات علـ ــة الوحـ ــة قيمـ ــو بتغطيـ ــم هـ ــم يقـ ــا لـ ــة مـ مماثلـ

ــدير ال90 ــو  لمـــ ــدرة ، ويجـــ ــدات المصـــ ــالي الوحـــ ــن إجمـــ ــنقص % مـــ ــندوق ان يـــ صـــ

ــن  ــل عـ ــش ال يقـ ــه بحيـ ــتم تغطيتـ ــذي يـ ــد الـ ــى الحـ ــال إلـ ــة 50رأ  المـ ــالي قيمـ ــن إجمـ % مـ

ــاب او   ــة لالكتتــ ــدات المطروحــ ــون دوالر  18 الوحــ ــي أمليــ ــك مريكــ ــر وذلــ ــا أكثــ أيهمــ

ــندوق وفـــي  ــن إنشـــاء الصـ ــه العـــدول عـ ــو  لـ ــراف ، كمـــا يجـ ــة جهـــة اإلشـ ــد موافقـ بعـ

ــي د  ــالغ التـ ــتركين المبـ ــرد للمشـ ــة يـ ــذ  الحالـ ــن هـ ــك مـ ــد وذلـ ــن عوائـ ــه مـ ــا حققـ ــا ومـ فعوهـ

 خالل فترة ال تتجاو  عشرة أيام من تاري) قرار  المذكور.

يجـــــب أال تقـــــل مشـــــاركة مـــــدير الصـــــندوق فـــــي وحـــــدات الصـــــندوق عـــــن مبلـــــغ  .7

ــار  250,000 ــويتي،دينـــ ــا  وأ) كـــ ــدوالرمـــ ــا بالـــ ــي(  يعادلهـــ ــد األمريكـــ ــى  وبحـــ اقصـــ

ــندوق 90 ــدات الصــ ــالي وحــ ــن اجمــ ــدات % مــ ــك الوحــ ــي تلــ ــو  أن يتصــــرف فــ وال يجــ

 أو يستردها طوال مدة إدارته للصندوق.  
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ويحق للعميل بعد ذلك االشتراك    أمريكي  دوالر  5000  من  بأقل  الصندوق  في   االشتراك  يجو   ال .8

  من %  90  عن  بها  المشترك  الوحدات   عدد   يتعد   أن  يجو   ال  انه  كما  الوحدات.في أي عدد من  

 . المصدرة الوحدات 

ومكتــــب وأمــــين الحفــــظ ومراقــــب االســــتثمار الحســــابات الخــــارجي ال يجــــو  لمراقــــب  .9

 ان يشترك لحسابه الخا  بوحدات الصندوق.التدقيق الشرعي الخارجي 

 طلبه. لصندوق مكتوباً باللغة العربية وأن يتم توفير  دون مقابل عند  ليجب أن يكون النظام األساسي   .10

ــندوق  .11 ــدير الصــ ــى مــ ــب علــ ــع( يجــ ــاب )البيــ ــل االكتتــ ــاركات ووكيــ ــول المشــ ــدم قبــ عــ

  النقدية في الصندوق.

ــهر .12 ــالل الشـ ــدير خـ ــتراك للمـ ــديم طلـــب االشـ ــر  يجـــب تقـ ــة عشـ ــاعة الثانيـ ــى السـ ــد أقصـ بحـ

وإال ســـقط الطلـــب لتلـــك الفتـــرة وعليــــه عمـــل قبـــل يــــوم التقـــويم ولغايـــة يـــوم ظهـــرا 

 تجديد طلبه للفترة التالية. 

 يتم تنفيذ عملية االشتراك على القيمة الصافية للصندوق في نهاية كل شهر. .13

ــتم  .14 ــه يــ ــر  بــ ــال المصــ ــرأ  المــ ــى لــ ــد األعلــ ــن الحــ ــتراك عــ ــات االشــ إذا  ادت طلبــ

 تخصيص الوحدات للمشتركين الجدد بطريقة النسبة والتناسب.

ــون اال .15 ــع يكــ ــرض وتوقيــ ــذا الغــ ــد لهــ ــوذ  المعتمــ ــى النمــ ــندوق علــ ــي الصــ ــتراك فــ شــ

ــام  ــي النظــ ــا ورد فــ ــع مــ ــى جميــ ــرار  علــ ــه وإقــ ــد باطالعــ ــا يفيــ ــى مــ ــترك علــ المشــ

 األساسي الصندوق.

إمكانيـــــة تنفيـــــذ طلبـــــات االشـــــتراك واالســـــترداد عـــــن طريـــــق الموقـــــع االلكترونـــــي  .16

ــدولي   ــتثمار الــــــ ــرة لالســــــ ــركة وفــــــ ــدير  www.wafra-kuwait.comلشــــــ "مــــــ

ــندوق،  ــدير الصـــ ــر مـــ ــياً لمقـــ ــتثمر شخصـــ ــور المســـ ــة لحاـــ ــندوق" دون الحاجـــ الصـــ

ــي  ــام األساسـ ــى النظـ ــه علـ ــك اطالعـ ــي ذلـ ــا فـ ــتثمر بمـ ــوق المسـ ــالل بحقـ ــن دون االخـ ومـ

 للصندوق.

 

   االسترداد: -القسم السابع 
 

يحق لحملة الوحدات استرداد وحداتهم كما يحق آلخرين االشتراك في الصندوق من خالل تقديمهم طلبا  

بذلك إلى مدير الصندوق ويتم تقويم الوحدات بغرض االسترداد واالشتراك وفقا للتقييم المعلن في حينه كما 

 - يلي: 
  

ــدد   .1 ــذي يحـ ــاري) الـ ــي التـ ــترداد فـ ــة االسـ ــدأ عمليـ ــدير تبـ ــندوق مـ ــد الصـ ــهور  بعـ ــتة شـ سـ

 من تاري) إنشاء الصندوق.

ــي  .2 ــه فــ ــة لــ ــتثمار المملوكــ ــدات االســ ــا وحــ ــل أو بعــ ــترداد كــ ــترك اســ ــو  للمشــ يجــ

ــعر ــا لسـ ــندوق وفقـ ــدة الصـ ــة الوحـ ــافي قيمـ ــي  صـ ــتثمار فـ ــب االسـ ــل مراقـ ــن قبـ ــيم مـ المقـ

ــهر ــل شـ ــة كـ ــى لال نهايـ ــد أدنـ ــد حـ ــة وال يوجـ ــترداد كافـ ــل اسـ ــق للعميـ ــش يحـ ــترداد حيـ سـ

 .وحداته

 يتم تنفيذ عملية االسترداد على القيمة الصافية للصندوق في نهاية كل شهر. .3

http://www.wafra-kuwait.com/
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بحــــد أقصــــى الســــاعة الثانيــــة  يجــــب تقــــديم طلــــب االســــترداد للمــــدير خــــالل الشــــهر .4

وإال ســـقط الطلـــب لتلـــك الفتـــرة عمـــل قبـــل يـــوم التقـــويم ولغايـــة يـــوم عشـــر ظهـــرا 

 وعليه تجديد طلبه للفترة التالية. 

ــو  .5 ــدير يجـ ــندوق لمـ ــل الصـ ــة تأجيـ ــب  أي تلبيـ ــترداد  طلـ ــى اسـ ــوم حتـ ــل يـ ــالي التعامـ  التـ

ــى أو ــد  حتـــ ــترداد  موعـــ ــالي االســـ ً  التـــ ــا ــا وفقـــ ــنص  لمـــ ــه يـــ ــام عليـــ ــي النظـــ  األساســـ

 :اآلتيتين الحالتين من أي في وذلك للصندوق،

 والمطلــــوب  الوحــــدات  لحملــــة االســــترداد  طلبـــات  جميــــع نســــبة إجمــــالي بلـــغ إذا -أ

 صــــافي مــــن أكثــــر أو%  10 االســــترداد  موعـــد  أو تعامــــل يــــوم أي فــــي تلبيتهـــا

ــندوق، أصــــول قيمــــة ــي المــــدير يلتــــزم أن بشــــرط وذلــــك الصــ ــة هــــذ  فــ  الحالــ

 أصــــول قيمــــة صــــافي مــــن%  10 عــــن تقــــل التــــي االســــترداد  طلبــــات  بتلبيــــة

ــندوق، ــى الصـــ ــذ  أن وعلـــ ــع تؤخـــ ــات  جميـــ ــترداد  طلبـــ ــار االســـ ــى باالعتبـــ  علـــ

 التــــي االســـترداد  طلبــــات  مـــن النســـبة تأجيــــل ويـــتم والتناســــب، النســـبة أســـا 

ــن  ادت  ــبة عــ ــن%  10 نســ ــافي مــ ــة صــ ــول قيمــ ــندوق أصــ ــى الصــ ــوم حتــ  يــ

 .القادم االسترداد  موعد  أو التالي التعامل

 يــــتم التـــي المنظمــــة الماليـــة األســـواق أو البورصــــة فـــي التــــداول وقـــف تـــم إذا -ب 

ــا ــل فيهـــ ــي التعامـــ ــة األوراق فـــ ــول أو الماليـــ ــر  األصـــ ــي األخـــ ــا التـــ  يملكهـــ

 . أصوله في مؤثرة قيمة تمثل مالية أوراق تداول وقف أو الصندوق،

 

المعلـــــن بتاريخـــــه كمـــــا يحـــــدد  مراقـــــب التقـــــويم يكـــــون االســـــترداد وفقـــــا لســـــعر  .6

ــترداد  ــات االسـ ــه نفقـ ــوما منـ ــام مخصـ ــذا النظـ ــام هـ ــب أحكـ ــتثمار بموجـ ــغ االسـ ــي تبلـ التـ

المعلــــن التقـــويم مـــن القيمـــة الصـــافية للوحـــدة ويكـــون االشـــتراك وفقـــا لســـعر % 0.5

 في المادة السادسة عشر.بتاريخه ماافا اليه عمولة البيع المو حة 

ــى .7 ــدير علـ ــندوق مـ ــدفع أن الصـ ــل يـ ــدات  لحامـ ــة الوحـ ــترداد  قيمـ ــالل االسـ ــة خـ ــام أربعـ  أيـ

 . الوحدة سعر تحديد  فيه تم الذي التقويم ليوم التالية عمل

 يكون االسترداد من الصندوق على النموذ  المعتمد لهذا الغرض.  .8

ــة، .9 ــين إذا للهيئــ ــا تبــ ــدم لهــ ــزام عــ ــدير التــ ــب  أو مــ ــتثمار مراقــ ــين أو االســ ــظ أمــ  الحفــ

 النظـــــام لمـــــدير تعليماتهـــــا تصـــــدر أن الالئحـــــة، أو القـــــانون بأحكـــــام للصـــــندوق

ــالتوقف ــرة بــ ــة لفتــ ــن مؤقتــ ــة عــ ــترداد  عمليــ ــتراك أو االســ ــا أو – االشــ ــي – كالهمــ  فــ

 .التعليمات  بتلك المحدد  التاري) في الصندوق وحدات 

ــاة يــــتم نقــــل الملكيــــة بنــــاء علــــى حصــــر إر  يقــــدم  فــــي .10 الحفــــظ  ألمــــينحالــــة الوفــ

 .ومراقب االستثمار

 

 : التقويم والتسعير - ثامنالقسم ال
وفقا للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئة    (NAV) يتم احتساب القيمة السوقية الصافية لألصول  

كل يوم تعامل وبما ال يتجاو  مدة يوم بعد الموعد النهائي لتقديم الطلبات الخاصة بعمليات   شهري فيبشكل  
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 ً طريقة احتساب صافي القيمة السوقية  ن  أ ب  االشتراك واالسترداد عن طريق تقويم مراقب االستثمار علما

 - التالي: )العادلة( لألصول سوف تكون على النحو 

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

 ناقص / الخصوم )المطلوبات( 

لمدير الصندوق  المستحقة  بعد خصم األتعاب  الحسابات   وذلك  الحفظ    ومراقب  ومراقب االستثمار وأمين 

 ×××××××××            المطلوبات(من إجمالي الخصوم ) ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي 

 صافي القيمة السوقية لألصول ويتم اإلعالن عن هذ  القيمة في الموقع االلكتروني للشركة.

التقو بسعر  االسترداد  أو  االشتراك  طلبات  تنفيذ  الصندوق  مدير  على  أو  يجب  االشتراك  لطلب  التالي  يم 

االسترداد. ويجو  أن تشمل أسعار االشتراك أو االسترداد أية عموالت أخر  بشرط أن يكون منصوصاً  

 عليها في النظام األساسي للصندوق.  

يجو  تأخير تقويم أصول الصندوق لمدة ال تتجاو  يومي عمل من يوم التعامل في حالة عدم إمكانية تقويم  

ن أصول الصندوق على أن يقدم مدير الصندوق للهيئة أسباب ومبررات هذا التأخير. جزء كبير م  

يجب أن تنعكل عملية اشتراك أو استرداد الوحدات عند إجراء أول حساب لصافي قيمة أصول الصندوق  

 بعد عملية االشتراك أو االسترداد.  

حساب سعر الوحدة، يجب على  في حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل غير صحيح أو الخطأ في  

 من تسبب في ذلك بخطئه أن يعّوض المارور من هذا الخطأ.

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

 المدققة تقريراً يبين كل أخطاء التقويم والتسعير التي تمت خالل تلك الفترة.

   : سجل حملة الوحدات -تاسع الالقسم 

 

 األوراق لحفـــــظ الخليجيـــــة الشـــــركة يحفـــــظ ســـــجل حملـــــة وحـــــدات الصـــــندوق لـــــد  .1

، وذلـــــك وفقـــــاً لألحكـــــام الـــــواردة فـــــي الكتـــــاب الرابـــــع )بورصـــــات األوراق الماليـــــة

ــي  ــة التــ ــاب الجهــ ــدفع أتعــ ــة، وتــ ــة التنفيذيــ ــن الالئحــ ــة( مــ ــاالت المقاصــ ــة ووكــ الماليــ

  تحتفظ بالسجل من أموال الصندوق.

ــدات  .2 ــيد الوحــ ــح رصــ ــان يو ــ ــاظ ببيــ ــظ االحتفــ ــين الحفــ ــة أو أمــ ــة المقاصــ ــى وكالــ علــ

المتبقيـــــة والوحـــــدات التـــــي تـــــم إصـــــدارها أو اســـــتردادها أو اســـــتحداثها أو إلغا هـــــا، 

 وتزويد مراقب االستثمار بنسخة من البيان. 

 :الوحدات  حملة سجل حفظها في الواجب  المعلومات  .3

 المشترك.اسم   •

 المشترك.رقم   •

   .جنسيته  •

  .عدد الوحدات المملوكة •

 المشاركة.نسبة  •

 :بيانتهم بتحديش  الوحدات  حملة مسؤولية .4
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ــرأ  • ــر يطـ ــديش او تغييـ ـــكل تحـ ــندوق بـ ــدير الصـ ــد مـ ــدات تزويـ ــة الوحـ ــى حملـ علـ

أيــــام عمــــل مــــن  3علــــى البيانــــات المقدمــــة مــــن قبلــــه عنــــد االكتتــــاب خــــالل 

 التغير.حدوثه وتقع عليه مسئولية عدم اإلبالغ عن 

 .الصندوق في نفسها الفئة من الوحدات  حملة جميع على تطبق أن يجب  .5

 

 

 

   :سياسة توزيع األرباح - عاشر القسم ال

 

يرا    ما  )بشكل ربع سنوي/ نصف سنوي/ سنوي( ووفق  المالية  الفترة  انتهاء  بعد  الصندوق  مدير  يقرر 

تو يعه )سواء حقق الصندوق أربا  أو لم  مناسبا لصالح الصندوق والمشتركين فيه الجزء الذي يجري  

يحقق(، ويعلن عن التو يع وموعد  وقيمته من خالل الموقع االلكتروني للشركة، ويجو  للمدير التو يع  

بشكل نقدي أو عن طريق تو يع وحدات مجانية في الصندوق )بواقع القيمة االسمية للوحدات( او بالطريقتين  

 .معا، مع اخطار جهة اإلشراف بذلك

 

 

 : الرسوم والمصاريف واالتعاب -  حادي عشرالقسم ال

 

 أتعـاب المديـر والمصروفـات

  -كالتالي: يستحق مدير الصندوق عمولة بيع / اشتراك  -اوال: 

 العمولة )%(                                                      (  $المبلغ )             
 

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

 المستثمر المبلغ  من  %  1.5$                      مليون  أقل من إلى  $100,000من 

ــن % 1                             وما فوق مليون $ من          ــغ مـــــــــــــــ  المبلـــــــــــــــ

 المستثمر

 

 

ــا:  ــاب  -ثانيـــ ــع  أتعـــ ــة % 1إدارة بواقـــ ــن القيمـــ ــندوقمـــ ــول الصـــ ــافية ألصـــ ــوقية الصـــ  الســـ

 تحتسب بشكل شهري وتسدد بشكل ربع سنوي.

 

ــا:  ــاب  -ثالثـ ــجيعيه 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)القيا  
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الصـــندوق ومراقـــب يـــتم احتســـاب المصـــاريف المباشـــرة والتـــي تشـــمل أتعـــاب مـــدير  .1

ــتثمار وأمــــين الحفــــظ والمصــــاريف الغيــــر  ومكتــــب التــــدقيق الشــــرعي الخــــارجي االســ

 مباشرة والتي تشمل أتعاب مدققي الحسابات.

يتحمــــل الصــــندوق كافــــة مصــــروفات التأســــيل التــــي يتكبــــدها مــــدير الصــــندوق بحــــد  .2

ويــــتم اســــتهالك مصــــاريف التأســــيل خــــالل ألــــف دوالر أمريكــــي  180قــــدر  أقصــــى 

 الميالدية األولى من تاري) تأسيل الصندوق. السنة

عند إجراء أي إتصال أو إفصا  لترويج وحدات صندوق االستثمار يجب مراعاة كشف كل الحقائق  .3

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

 مستشار   أتعاب   مقابل  الصندوق  أصول  من  مبلغ  أي  دفع  يجو   وال  الهيئة.للاوابط التي تقررها  

  نس)   مصاريف  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  ذلك  ويشمل  بيعها،  أو  للوحدات   الترويج  أو  االستثمار

  ويتحمل   المصاريف،  هذ   الصندوق  مدير  يتحمل  أن  على  للصندوق،  األساسي  النظام  وتو يع

  .التأسيل مصاريف الصندوق

اإلعالنات   .4 الالئحة  رسوم  عن طريق  كانت  سواء  الهيئة  قبل  من  فر ها  يتم  التي  والمصاريف 

التنفيذية أو القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة يتم دفعها من أصول الصندوق، أما أية رسوم  

 .إعالنات أخر  أو مصاريف لم يتم فر ها من قبل الهيئة فيتحملها مدير الصندوق

 

سوم والمصاريف واالتعاب، سواء كانت مستحقة على حملة الوحدات أو يوضح الجدول أدناه كافة الر

 من أصول الصندوق أو التي تدفع من مدير الصندوق 

 

 قيمة الرسوم والمصاريف واألتعاب  مستحقة على  الرسوم والمصاريف واالتعاب 

 أتعاب مدير الصندوق 

السوقية  %  1بواقع  إدارة:  أتعاب   الصندوق  القيمة  الصافية من 

الصندوق بشكل   ألصول  وتسدد  شهري  بشكل  تحتسب 

 ربع سنوي. 

في حال حقق الصندوق  % 15  بنسبة أتعاب تشجيعية: 

 S&P GCC)أعلى من مؤشر القيا  عائدا 

composite shariah largemidcap Index) . 

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

 % 0.5 وحدات حملة  رسوم االسترداد

 أتعاب أمين الحفظ 

ً   الصندوق    األصول   قيمة  صافي  من 0.0625%  قدرها  سنوية  أتعابا

(NAV) األصول  قيمة يصاف  ادت  إذا% 0.05  ونسبة 

 دينار   3,125  أدنى  وبحد   كويتي  دينار  مليون  30  عن

ً  كويتي  . أشهر ثالثة كل وتسدد   شهريا تحتسب  سنويا
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 أتعاب مراقب االستثمار 

ً    الصندوق   األصول   قيمة  صافي   نم   0.0625%قدرها    سنوية  أتعابا

(NAV) األصول  قيمة صافي  ادت  إذا% 0.05  ونسبة 

 دينار   3,125  أدنى  وبحد   كويتي  دينار  مليون  30  عن

 . أشهر ثالثة كل وتسدد   شهرياتحتسب سنوياً  كويتي

ً  دينار كويتي 2000 الصندوق   الخارجي  الحسابات مراقبأتعاب     سنويا

ً دينار كويتي  500 الصندوق  أتعاب مكتب التدقيق الشرعي الخارجي   سنويا

 الصندوق  رسوم جهة حفظ السجل 

   مشترك 100 أقصى بحد  كويتي دينار -/750 مبلغ -

  100 عن العدد   اد إذا  كويتي دينار -/1000 مبلغ  -

  مشترك

ً  األتعاب  تدفع  أن على)  (سنويا

 

 : المحاسبة والتقارير -  ثاني عشرالقسم ال

 

 السنة المالية للصندوق   -1
 

تبدأ السنة المالية للصندوق في األول من يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل سنة واستثناء من ذلك تبدأ 

وتنتهي في نهاية ديسمبر من  من تاري) قيد  في سجل الصناديق لد  الهيئة  السنة المالية األولى للصندوق  

 السنة الميالدية التالية. 

 

 

 القوائم المالية   -2
 

ــزم  .1 ــة يلتـ ــنة ماليـ ــل سـ ــة كـ ــي نهايـ ــندوق فـ ــة للصـ ــنوية مدققـ ــات سـ ــدار ميزانيـ ــدير برصـ المـ

تعتمــــد مــــن قبــــل مراقــــب االســــتثمار كمــــا يلتــــزم المــــدير برصــــدار ميزانيــــات ســــنوية 

ســــنوية خــــالل الســــنة الماليــــة تتاــــمن تقريــــر نشــــاط الصــــندوق خــــالل فتــــرة  ربــــعو

ق وحســـــاب الميزانيـــــة ويجـــــب أن يســـــجل هـــــذا التقريـــــر البيانـــــات الماليـــــة للصـــــندو

 األربا  والخسائر وأية أتعاب أخر  يتحملها الصندوق.

 يقــــدم وأن المراجعــــة المرحليــــة الماليــــة البيانــــات  إعــــداد  الصــــندوق مــــدير علــــى يجــــب  .2

 مـــن عمـــل يـــوم عشـــر خمســـة أقصـــاها مـــدة خـــالل والهيئـــة للبورصـــة منهـــا نســـخة

   . الفترة نهاية
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ــب  .3 ــى يجــ ــدير علــ ــندوق مــ ــداد  الصــ ــات  إعــ ــة البيانــ ــنوية الماليــ ــة، الســ ــدم وأن المدققــ  يقــ

ــخة ــا نسـ ــة منهـ ــة للبورصـ ــالل والهيئـ ــدة خـ ــاها مـ ــة أقصـ ــين خمسـ ً  وأربعـ ــا ــن يومـ ــة مـ  نهايـ

 .للصندوق المالية السنة

ــع  .4 ــارير الربــ ــى التقــ ــالع علــ ــن االطــ ــتركين مــ ــن المشــ ــندوق أن يمكــ ــدير الصــ ــى مــ علــ

 العميل(.)ويتم تزويد  بها وفقا لرغبة  مجاناً عند طلبها والسنويةسنوية 

 

 التقارير الدورية لحملة الوحدات -3
 

مدير   .1 لحملة  اليجب على  تقارير  تقديم  قام  )  أشهر  ةثالث  كل  الوحدات صندوق  التي  للطريقة  وفقا 

تتامن المعلومات   العميل بتحديدها للمراسلة سواء بالبريد االلكتروني او اية وسيلة أخر  على ان

 اآلتية: 

a.  .صافي قيمة أصول وحدات الصندوق 

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

c.  ســــجالً بحركــــة حســــاب كــــل حامــــل وحــــدات علــــى حــــدة، بمــــا فــــي ذلــــك أي

 تقرير تم تقديمه لحملة الوحدات.د يخر بعتو يعات مدفوعة 

d. .بياناً عن أتعاب مدير الصندوق ومقدمي الخدمات 

ســـواء كـــان مـــدرجاً أم غيـــر مـــدر ، نشـــر معلومــــات  الصـــندوق،يجـــب علـــي مـــدير  .2

شــــهرية عــــن الصــــندوق للجمهــــور مــــن خــــالل البورصــــة، وذلــــك خــــالل ســــبعة أيــــام 

 عمل من نهاية كل شهر وفقاً للنموذ  الذي تحدد  الهيئة.

 

 

 

 

 

 :معلومات أخرى  -ثالث عشرالقسم ال

 

 حكام جمعية حملة الوحدات أ -1

 

  اجتماعات   حاور  مشترك  لكل  ويحق  السنة،  في  -  األقل  على  -   واحدة  مرة  تعقد   الوحدات   حملة  جمعية   (1)

  استثمارية   وحدة  كل  مقابل  واحد   صوت   الوحدات   حملة  من  لكل  ويكون  قراراتها  على   والتصويت   الجمعية  هذ 

 . يمتلكها واحدة
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 : التالية  المسائل في قرار واتخاذ  بالنظر الوحدات  حملة جمعية تختص ( 2)

 .المالي ومركز   الصندوق نشاط عن الصندوق مدير تقرير •

 . للصندوق المدققة السنوية المالية البيانات   عن  الحسابات  مراقب  تقرير •

 . للصندوق المدققة السنوية المالية البيانات  •

 . تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي •

 . االستثمار مراقب  تقرير •

 . الوحدات  لحملة المكتسبة الحقوق تمل التي األساسي النظام تعديالت  •

 . الصندوق مدير عزل •

 .بديل  مدير تعيين •

 . أعماله ومراقبة الصندوق مصفي اختيار •

 .الهيئة  بموافقة إال الوحدات  حملة جمعية قرارات  تنفذ  وال

 في   تدخل  التي  المسائل  في  للنظر  الصندوق  مدير  من  دعوة  على  بناء  الوحدات   حملة  جمعية  تنعقد (  3)

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

  مراقب من طلب  على بناء أو المصدر، الصندوق مال رأ  من%  10 عن تقل ال نسبة يمثلون الذين

 . االجتماع إلى تدعو التي الجهة األعمال جدول وتعد . الحسابات  مراقب  أو االستثمار

  تعذر   إذا   أو  ذلك   فيها  يتوجب   التي  األحوال  في  الوحدات   حملة  جمعية  بدعوة  الصندوق  مدير  يقم  لم  إذا(  4)

 مراقب   أو  االستثمار  مراقب   تكلف  أن  للهيئة  يجو   األسباب،  من  سبب   ألي  الصندوق   مدير  من  دعوتها

 .لالنعقاد  الجمعية هذ  بدعوة الحسابات 

 انعقاد   ومكان  و مان  األعمال  جدول  متامنة  الوحدات   حملة  جمعية  اجتماع  حاور  إلى  الدعوة  توجه(  5)

 : التالية  الطرق بأحد  االجتماع

 على   عمل  أيام  بعشرة  االجتماع  انعقاد   قبل  والبورصة  محليتين  يوميتين  صحيفتين  في  اإلعالن.  1

 .األقل

 عمل  أيام  بعشرة  االجتماع  النعقاد   المحدد   الموعد   قبل  الوحدات  حملة  إلى  ترسل  مسجلة  خطابات .  2

 . األقل على

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

ً   عنهم  ينوب   من  أو  الوحدات   حملة  إلى  باليد   الدعوة  تسليم.  4  أيام   بثالثة  االجتماع  موعد   قبل  قانونا

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

  المشترك   يكون  أن  السابقة  الفقرة  من(  4) و(  3)  و(  2)  البنود   في  إليها  المشار  بالوسائل  اإلعالن  لصحة  يشترط

  ويوافق  به،  الخا    الفاكل  رقم  أو  اإللكتروني  بريد  عنوان  أو  موطنه  عن  ببيانات  الصندوق  مدير   ود   قد 

 .  السابقة الفقرة من( 4)و(  3) و( 2)  البنود  في المبينة الوسائل هذ  خالل من إعالنه على المستثمر

 الفاكل   رقم  أو   االلكتروني  بريد   عنوان  او  موطنه  عن   البيانات   من   ألي  المشترك  قبل  من  تغيير  بأي  يعتد   وال

 قبل   التغيير  بهذا  الوحدات   حملة  بسجل تحتفظ  التي  الجهة  أو  الصندوق  مدير  أخطر  قد   يكن  لم  ما  به  الخا  

 .األقل على عمل  أيام بخمسة  إعالنه

 

  حملة   جمعية  اجتماع   ومكان   وميعاد   األعمال  بجدول  إخطارات   توجيه   الصندوق  مدير  على   يجب (  6)

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

 . الهيئة. 1
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 . االستثمار مراقب . 2

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

  عرض   المقرر  من  كان   إذا  -  األحوال  حسب   - ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي  الحسابات   مراقب .  4

 .الوحدات  حملة  جمعية  على المالية البيانات 

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

  هذا   ويبطل.  الوحدات   حملة  جمعية  اجتماع  بطالن  -   إخطارها  بعد   -  الهيئة  ممثل  حاور  عدم  على  يترتب   ال

.  السابقة   الفقرة  من(  4)  و(  3)  و(  2)  البنود   في  إليها  المشار  الجهات   من  أّي    حاور  عدم  حالة  في  االجتماع

  أخر    جهة  من  موجهة  لالجتماع  الدعوة  تكن  لم  ما  الصندوق  حاور مدير  عدم  حالة  في  االجتماع  يبطل  كما

 .المدير بخالف

 

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

 

ً   الوحدات   حملة   جمعية اجتماع  انعقاد   يكون   ال( 8)  أكثر   يمثلون  الذين  الوحدات   حملة   حار   إذا  إال  صحيحا

  إلى   الجمعية  دعوة  وجب   النصاب؛  هذا  يتوافر  لم  فرذا.  المصدر  الصندوق  مال  رأ   من%  50  من

ً   ثالثين   عن  تزيد   ال  مدة  خالل  يعقد   األعمال  جدول  لذات   ثان  اجتماع    األول،   االجتماع  تاري)   من  يوما

ً   الثاني  االجتماع  ويكون   جديدة   دعوة  توجه  أال  ويجو .  المال  رأ   من  الحاور  نسبة  كان  أيا  صحيحا

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

 

  بتعديل   المتعلقة  القرارات   باستثناء  االجتماع  في   الممثلة  للوحدات   المطلقة  باألغلبية  القرارات   وتصدر

 على بناءً  التصفية حالة في أو الوحدات  لحملة المكتسبة الحقوق تمل والتي للصندوق األساسي النظام

 رأ   من%  50  من   أكثر  يملكون  الذين  الوحدات   حملة  بموافقة  تصدر  أن  فيجب  الصندوق،  مدير  طلب 

 .المصدر الصندوق مال

 

 من   كانت   إذا  إال  األعمال  جدول  على  مدرجة  غير  مو وعات   مناقشة  الوحدات   حملة  لجمعية  يجو   ال (9)

  أو   الهيئة  ذلك  طلبت   إذا  أو  االجتماع،  أثناء  تكشفت   أو  الجدول  إعداد   بعد   طرأت   التي  العاجلة  األمور

  تبين  وإذا  المصدر،  الصندوق  مال  رأ   من%  5  يملكون  الذين  الوحدات   حملة  أو  الحسابات   مراقب 

  ال  لمدة االجتماع  تأجيل  تعين  المعرو ة، المسائل ببعا   المتعلقة المعلومات  كفاية عدم المناقشة أثناء

 الصندوق   مال  رأ   من%    25  يملكون  الذين  الوحدات   حملة  ذلك  طلب   إذا  عمل أيام  عشرة  على  تزيد 

 . للدعوة جديدة إجراءات  إلى الحاجة دون المؤجل االجتماع وينعقد  المصدر،

 

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

  االجتماع،   الحا رين  الخدمات   ومقدمي  االجتماع،  ترأ   ممن  توقيعه  بعد   الجمعية  اجتماع  محار  من

ً   يكون  أن  على  انعقادها،  تاري)  من  أسبوعين  خالل  وذلك  .الحاور  توكيالت   من  نسخة  بالمحار  مرفقا

 

  حملة   جمعية  اجتماع   حاور  حق  بالصندوق  الخا    بالسجل   المقيدين  الوحدات   حملة   من  لكل  يحق  (10)

 معد  تفويا  أو خا   توكيل بموجب  تكون  أن الوكالة لصحة ويشترط الوكالة  أو باألصالة الوحدات 

  الوحدات   حملة  جمعية  اجتماعات   من  أكثر  أو   واحد   اجتماع  لحاور  التوكيل  يكون  أن  ويجو   لذلك،
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ً   معين  اجتماع  لحاور  الصادر  التوكيل  ويكون  اكتمال   لعدم  إليه  يؤجل  الذي  االجتماع  لحاور  صالحا

 .النصاب 

 

  بمنفعة   المتعلقة  الوحدات   حملة  جمعية  قرارات   على  التصويت   في  االشتراك  الصندوق  لمدير  يجو   ال(  11)

 . الصندوق مصالح مع مصالحه تعارض   حالة في أو له خاصة

 

 

 

 اإلفصاح عن سياسة تعارض المصالح.  -2

الثامن   الثالش )تعارض المصالح( من الكتاب  بأحكام الفصل  بالتزامات مدير الصندوق  مع عدم اإلخالل 

)أخالقيات العمل( من الالئحة التنفيذية، يجو  لموظفي مدير الصندوق من غير المسجلين كممثلي مدير  

نظام استثمار جماعي شغل عاوية مجلل إدارة في شركة تشكل أوراقها المالية جزءاً من أصول صندوق  

 يدير  مدير الصندوق. 

ام استثمار جماعي شغل عاوية مجلل وال يجو  لموظفي مدير الصندوق من المسجلين كممثلي مدير نظ

 إدارة الشركات المشار إليها في الفقرة السابقة.  

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

الوارد في هذ  المادة؛ فيجب على هذا الشخص أن يستقيل من عاوية مجلل إدارة الشركة التي تشكل 

 .ها المالية جزءاً من أصول صندوق يدير  مدير الصندوقأوراق

 انهاء وتصفية الصندوق   -3

 انقااء الصندوق 

 ينقاي الصندوق في األحوال التالية: 

. انقااء المدة المحددة في النظام األساسي ما لم تجدد طبقاً للقواعد الواردة بالنظام. 1  

الة استحالة تحقيقه الهدف.. انتهاء الغرض الذي أنشئ من أجله الصندوق أو في ح2  

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

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

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

. صدور قرار من الهيئة برلغاء ترخيص الصندوق.5  

 . صدور حكم قاائي بحل الصندوق وتصفيته 6

 

 إجراءات تصفية الصندوق 

 

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

)تحت   الصندوق عبارة  اسم  إلى  يااف  أن  ويجب  التصفية،  إلتمام  الال م  بالقدر  االعتبارية  بالشخصية 

التصفية( مكتوبة بطريقة وا حة في المكاتبات الصادرة عن الجهة القائمة على التصفية، ويجب أن يتم 

 شهر تصفية الصندوق. 
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 التالية:البنود ية الصندوق األحكام المنصوص عليها في ويتبع في تصف 

. تسقط يجال جميع الديون التي على الصندوق من تاري) شهر حل الصندوق وإخطار الدائنين بافتتا   1 

بافتتا  التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم   التصفية، وعلى المصفي أن يخطر جميع الدائنين رسمياً 

ويجو    ديونهم،  اإلع باقتااء  بطريق  الدائنين    يتامن   أن  يجب   األحوال  جميع  وفي  الن،إخطار 

 تقل عن خمسة عشر يوم عمل لتقديم طلباتهم.    ال للدائنين مهلة اإلعالن أو اإلخطار

ً ق  المدير  يظل  ذلك  ومع  الصندوق،   مدير  سلطة  الصندوق  انقااء  عند   نتهي. ت 2   الصندوق  إدارة  على  ائما

 أن  إلى  المصفي  حكم   في  الغير  إلى  بالنسبة  المدير  عتبروي  لسلطاته،  ارستهومم  مصّف    تعيين  حين   إلى

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

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

 دمج بعا المهام لد  مقدم خدمة واحد.
يجو  تعيين مدير أو مقدمي الخدمات للصندوق مصفياً له، كما يجو  تعيين المصفي من بين األشخا  .  3

 ين االستثمار أو مراقب استثمار أو أم  محفظة  إدارة  أو  الجماعي،  االستثمار  أنظمة  ردارةالمرخص لهم ب

الهيئة. وفي جميع األحوال ال يتم تعيين المصفى إال بعد    د ل  المسجلين  الحسابات   مراقبي  أو  الحفظ،

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

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

وفق   و  الالئحةالمصفي  يتوجب  الوحد   حملة  جمعية  قبل  من  المصفي  اختيار  حالة  يفالتنفيذية.  ات، 

الموافقة المسبقة من الهيئة على تعيين المصفي. وفي جميع األحوال، تحدد الجهة التي   على  صولالح

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

 أحد   طلب   على  بناء  للهيئة  جو ي  األحوال  جميع  وفي  بتعيينه،  قامت   التي  الجهة  من   بقرار  المصفي  عزلي.  5

 مبرراً   رأت   إذا  المصفى  بعزل  قراراً   تصدر  أن  نفسها  لقاءت  نم   أو  الصندوق  دائني  أو  الوحدات   حملة

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

 إال بعد شهر القرار المتامن العزل وتعيينه مصفياً. في مباشرة أعماله 

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

 . تمثيل الصندوق أمام القااء والغير. أ

 لقيام ببذل عناية الشخص الحريص للمحافظة على أصول الصندوق وحقوقه. ا. ب 

 الصندوق. . سداد ديون  

بيع أص د  أخر  تكفل    طريقة  بأي  أو  بالممارسة  أو  العلني   بالمزاد   منقوالً   أو  عقاراً   الصندوق  ول. 

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

 . قسمة صافي أصول الصندوق بين حملة الوحدات.ـه
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أعماالً جديدة إال إذا كانت ال مة إلتمام أعمال سابقة، كما ال يجو  له بيع  وال يجو  للمصفي أن يبدأ  .  7

أصول الصندوق جملة واحدة أو أن يتصالح على حقوقه أو يقبل التحكيم في المنا عات المتعلقة بأعمال  

 بموافقة جمعية حملة الوحدات.  إال الصلة، ذات  أطراف مع  تعامالت  راءالتصفية أو إج
 

  مما   كانت   إذا  الغير  أو  وحدات ال  حملة  أو  الصندوق  مواجهة  في  المصفي  يجريها  التي  األعمال  سريت.  8

. فرذا تعدد المصفون فال تكون تصرفاتهم ملزمة للصندوق سلطته  حدود   وفي   ةي التصف  أعمال  تقتايه

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

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

 خالل  -  المصفي  ويقوم  صندوق،مقدمو الخدمات بتزويد المصفى بأي بيانات أو معلومات تخص ال

يتامن حقوقه   أصول  بجرد   -  لعمله  مباشرته  من  أشهر  ثالثة بما  المالي  وتحديد مركز   الصندوق 

لتزاماته، وله أن يستعين في ذلك بمقدمي الخدمات، ويمسك المصفي الدفاتر الال مة لقيد التصفية،  وا

 مع إخطار الهيئة بتقرير المركز المالي للصندوق.

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

بناء عل تحديدها  اختارت الهيئة  التي  الجهة  بقرار يصدر من  المدة  مد  ويجو   الشأن.  ذوي  ى طلب 

المدة  في  التصفية  إتمام  دون  حالت  التي  األسباب  يتامن  الذي  تقرير   على  االطالع  بعد  المصفي 

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

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

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

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

 أعمال التصفية. 

يتعين على المصفي أن12 ال  .   صندوق يستوفي ما يكون للصندوق من حقوق لد  الغير أو لد  مدير 

 التصفية.  دور في الصندوق لحساب  البنوك أحد  في  يحصلها تيلغ الالمبا وإيداع

ويتم سداد   وعلى المصفي سداد ديون الصندوق وتجنيب المبالغ الال مة لسداد الديون المتنا ع عليها،

 للترتيب التالي: ديون الصندوق وفقاً 

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

ق بيانها يؤدي للدائنين العاديين، فإن لم يكف المتبقي من  وما يتبقى من مال بعد سداد الديون الساب
 .ناتج التصفية لسداد كل هذه الديون يتم قسمة المال عليهم قسمة الغرماء



_________________________________________________________________________  
 صنـدوق وفـرة الخليجي اإلسالمي  

Page 35 of 36 
 

 

يقوم المصفي بقسمة ما تبقى من أصول الصندوق بعد سداد ديونه بين حملة الوحدات، ويحصل كل . 13

 مال الصندوق.مشترك على نصيب يتناسب مع عدد وحداته في رأ  

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

  قيد  غاءأعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي من تلك الجمعية. وعلى المصفي أن يطلب إل

صفي بشهر انتهاء التصفية، وال  انتهاء التصفية. ويقوم الم  بعد   الهيئة  لد   الصناديق  سجل  من  الصندوق

 يحتج على الغير بانتهاء التصفية إال من تاري) الشهر.

الهيئة  .  15 للنماذ  الصادرة من  للهيئة عن أعمال التصفية وفقاً  بتقديم تقرير ربع سنوي  يلتزم المصفي 

مراقب الحسابات للصندوق  فاالً عن تقديم البيانات المالية المرحلية المراجعة والسنوية المدققة وتقرير  

تحت التصفية خالل مدة أقصاها ثالثون يوماً من نهاية الفترة المعد عنها التقرير عن أعمال التصفية  

والبيانات المالية. كما يجو  للهيئة أن تطلب من المصفي تزويدها بأي معلومات أو تقارير كلما رأت 

  رورة لذلك.
بتصفية الصندوق لمدة خمل سنوات من تاري) إلغاء قيد الصندوق  تحفظ الدفاتر والمستندات المتعلقة. 16

 من سجل الهيئة في المكان الذي تحدد  الجهة التي عينت المصفي. 

بسبب تجاو      الغير  أو  الوحدات   حملة  أو  الصندوق  تلحق  التي  رار. يسأل المصفي عن تعويا األ 17

فرنهم يكونون   المصفين  أداء عمله، وفي حالة تعدد  يرتكبها في  التي  نتيجة األخطاء  أو  حدود سلطته 

 مسئولين على وجه التاامن.

 

 إجراءات الشكاوى  

تتخــذ الشــركة سلســلة اجــراءات فــي ســبيل اتبــاع االجــراءات المناســبة فــي حــال تلقــي اي شــكوى مــن 

 ت هيئة اسواق المال ومنها ما يلي:اي عميل بما يتالءم مع تعليما

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

انشاء وحـدة مختصـة للتعامـل مـع شـكاوى العمـالء والبـت فيهـا واتخـاذ مـا يلـزم تتكـون مـن  -

  المدراء التنفيذيين. 

 تعيين موظف محدد لمتابعة كل ما يتعلق بشكوى العميل. -

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

 الموقع الرسمي للشركة على االنترنت. •

 مكان واضح في مقر الشركة. •
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ــد  ــاتف او البريـ ــواء عـــن طريـــق الهـ ــدة فـــي حـــال وجـــود شـــكوى سـ ــلة الوحـ ادراج طريقـــة مراسـ

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

 والمحاكمالقانون  

ــة  ــده بكاف ــويتي وح ــويتي ويخــتص القضــاء الك ــانون الك ــام الق ــا ألحك ــذا النظــام ويفســر وفق يخضــع ه

والئحتــه  2010لســنة  7تطبــق أحكــام القــانون رقــم والمنازعــات التــي تتعلــق بــه أو تنشــأ عنــه 

 التعــاميمالتنفيذيــة بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق المــال وتنظــيم نشــاط األوراق الماليــة وتعــديالتهما و

تصــدرها الهيئـة والشــروط المنظمــة مـن الجهــات الرقابيــة فيمـا لــم يــرد بـه نــص فــي  التــيرات القـراو

 هذا النظام.


