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 املادة األولى 

 تمهيد

الالئحة  و في شأن تنظيم تداول األوراق املالية وإنشاء صناديق االستثمار    1990لسنة    31  رقم   القانون تم إنشاء هذا الصندوق بموجب  

بنك الكويت املركزي على إنشاء الصندوق    موافقة   وبعدالتنفيذية للمرسوم بالقانون املشار إلية أعاله والتعديالت الالحقة عليه،  

رقم  بسجالت هيئة أسواق املال بترخيص    وتسجيله  للصندوق   ةرخص وتم الحصول على    والصناعة،وزارة التجارة    موافقة وكذلك  

(LCIS/2014/0007  )والئحته   املالية  االوراق  نشاط  وتنظيم  املال  أسواق   هيئة  انشاء  بشأن  2010  لسنة  7  رقم  القانون   بموجب  

  االستثماري   مصارف   لصندوق  كمدير الدولي   لالستثمار وفرة  شركة  تعيين على املال أسواق  هيئة  وافقت كما .  وتعديالتهما التنفيذية 

 
ا
 . اإلسكان  تمويل شركة  من بدال

لسنة    7ويخضع الصندوق وهذا النظام ألحكام القانون رقم   ،AP/2014/0006وهي شركة مرخصة من الهيئة بموجب ترخيص رقم  

وأية تعاميم أو قرارات أو تعليمات  وتعديالتهما، بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية والئحته التنفيذية    2010

 ومكمال ألحكامه. أو تعديالت تصدرها الهيئة.
ً
ويجب توفير نسخة مطبوعة   ويعتبر هذا التمهيد جزًء ال يتجزأ من هذا النظام ومتمما

لصندوق، ويعد توقيع املشترك  أو الكترونية من هذا النظام األساس ي لكل مشترك أو أي شخص لديه رغبة في االكتتاب/االشتراك في ا

 بمثابة موافقة على هذا النظام. - بعد االطالع على النظام األساس ي للصندوق   - طلب االكتتاب/االشتراك الورقي أو االلكتروني  على
  

 املادة الثانية 

 تعريفات

 . مصارف االستثماري صندوق  اسم الصندوق: 

 تعديالت تطرأ عليه.هذا النظام وأي  : األساس ي النظام

وهي شخص مرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط مدير نظام   شركة وفرة لالستثمار الدولي مدير الصندوق: 

 استثمار جماعي ويتولى تأسيس وإدارة الصناديق.

 هيئة أسواق املال   الهيئة: 

اقب االستثمار:   واإلشراف على أنظمة االستثمار الجماعي.شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط املراقبة  مر

شخص اعتباري مرخص له من الهيئة ملزاولة حفظ أموال العمالء وأصولهم بما في ذلك تلك   أمين الحفظ: 

 ألحكام القانون والالئحة. 
ً
 املكونة ألنظمة االستثمار الجماعي وفقا

حامل  

 الوحدة/املكتتب/املشترك 

االعتباري الذي يملك وحدات في الصندوق حسب ما يسمح به  الجهة/الشخص الطبيعي أو  

 هذا النظام. 

 مالية لصالح مصدرها أو حليفه، أو يحصل على أوراق   :)بيع(  وكيل اكتتاب
ً
الشخص الذي يعرض أو يبيع أوراقا

 مالية من املصدر أو حليفه بغرض إعادة تسويق أو إدارة عملية اصدار األوراق املالية. 

اقب   : الخارجي  الحساباتمر

 

الفني   الشخص الطبيعي املسجل لدى الهيئة في سجل مراقبي الحسابات الذي يبدي الرأي

املحايد واملستقل حول مدى عدالة ووضوح القوائم املالية للعمالء ألنظمة االستثمار  

 ملعايير املحاسبة الدولية املعتمدة لدى الهيئة
ً
 الجماعي املعدة وفقا
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يقوم   شخص اعتباري مرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط أمين حفظ أو وكالة املقاصة  : حافظ السجل

 باملهام املرتبطة بسجل حملة وحدات نظام االستثمار الجماعي. 

موظفي   الهيئة التي تتولى إدارة الصندوق والتي يتم تشكيلها من موظفًي اثنين أو أكثر من : هيئة إدارية

جماعي على أن   تتوافر فيهم شروط ممثلي نشاط مدير نظام استثمار الصندوق ممن  مدير

 يكون أحدهم من كبار التنفيذيين أو الرئيس التنفيذي لدى مدير الصندوق. 

  ممثل نشاط مدير نظام 

)ضابط  استثمار جماعي 

 : عمليات( 

الشخص    املوظف الذي يعمل لدى الجهاز القائم على إدارة أنظمة االستثمار الجماعي لدى

وتسجيل وتسوية   املرخص له ويتلقى األوامر وينفذها في حدود العمليات املساندة، كتنفيذ 

عمليات الشراء والبيع وفق النظام املحاسبي لقيد تلك التعامالت، كما يقوم بالتنسيق مع  

مراقب االستثمار وتزويده بجميع املعلومات الالزمة عن النظام التي تمكنه من تقويم  

بكفاءة وفاعلية، دون أن يكون له أي صالحية تقديرية   الوحدات وأداء مهامهالحصص أو 

 أنظمة االستثمار الجماعي.  باتخاذ القرارات االستثمارية بشأن إدارة

املرتبطة    األشخاص الذين يشغلون وظائف تنفيذية ويقومون باألعمال املهمة واألساسية : كبار التنفيذيين

 املالية التي يمارسها الشخص املرخص له. بأنشطة األوراق  

الشخص الذي يعينه مجلس إدارة الشركة من بين أعضاء املجلس أو من غيرهم وتكون   : رئيس تنفيذي

تبعيته ملجلس اإلدارة مباشرة، يناط به إدارة كافة األعمال التنفيذية املتعلقة باألنشطة  

 للمسؤوليات والصالحي
ً
ات املمنوحة له. ويشمل كذلك املدير  األساسية للشركة، وذلك وفقا

 العام للشركة ذات املسؤولية املحدودة.

 الشخص الطبيعي أو االعتباري.  : شخص 

شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على ترخيص من الهيئة ملمارسة نشاط أو أكثر من أنشطة   : شخص مرخص له

 األوراق املالية املذكورة بالالئحة. 

 التجاري أو سجل أنظمة االستثمار الجماعي مع النشر في الجريدة الرسمية. القيد في السجل   :شْهر

صدر أو امللتزم  :معلومة جوهرية
ُ
- حسب األحوال  -أي معلومة لدى الشركة املدرجة أو الصندوق املدرج أو امل

تكون معرفتها متاحة للجمهور   والتتعلق بنشاطه أو بشخصه أو بمركزه املالي أو إداراته 

تأثير على أصوله أو خصومه أو وضعه املالي أو على املسار العام ألعماله   ولهاواملتعاملين 

أن تؤدي إلى تغير في سعر أو حجم تداول الورقة املالية املدرجة أو في جذب أو عزوف  ويمكن 

صدر على الوفاء بالتزاماته. 
ُ
 املتعاملين بالنسبة للورقة املالية أو يمكن أن تؤثر في قدرة امل

 بالواجب في أداء عمله. عناية يبذلها الشخص الذي يتمتع بالخبرة الكافية وااللتزام  : الحريص  عناية الشخص

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

 الجماعي وتخول حاملها مباشرة كامل الحقوق الناشئة عنها. 

 
ً
 واحدا

ً
يمثلهم تجاه   وإذا تعدد مالكو الوحدة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصا

 نظام االستثمار الجماعي 
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 منها التزامات الصندوق   صافي قيمة الوحدة: 
ً
هي عبارة عن اجمالي أصول الصندوق في يوم التقويم مخصوما

 املستحقة في يوم التقويم، مقسمة على عدد الوحدات القائمة في يوم التقويم. 

القيمة الصافية ألصول  

 الصندوق: 

 إليها  هي قيمة استثمارات الصندوق 
ً
مقومة طبقا ألحكام النظام األساس ي للصندوق، مضافا

 منها التزامات الصندوق   بنود
ً
املوجودات األخرى من نقدية وأرصدة مدينة أخرى مطروحا

تجاه الغير في ذات التاريخ )دون األخذ باالعتبار التوزيعات النقدية املقترحة على مشتركي  

 إن وجدت(  –الصندوق 

 جميع األموال النقدية أو غير النقدية أو العقارية وغيرها من األموال اململوكة للصندوق. : الصندوق أصول  

 كان شكله القانوني   - أي صك  : ورقة مالية
ً
 يثبت حصة في عملية تمويلية قابلة للتداول  -أيا

 بترخيص من الهيئة مثل: 

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

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

 ج. القروض والسندات والصكوك واألدوات األخرى القابلة للتحويل إلى أسهم في

 رأسمال شركة. 

 د. جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن الهيئات الحكومية املختلفة 

 عامة. أو الهيئات واملؤسسات ال

 ه. أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من األوراق املالية. 

 و. الوحدات في نظام استثمار جماعي. 

 قيمة األسهم 
ً
 ز. األدوات املالية التي تشتق قيمتها من أصول أو مراجع سعرية تحديدا

ثلة  بطريقة مما والسندات والسلع والعمالت وأسعار الفائدة، ويمكن شراؤها وبيعها وتداولها

 لألسهم أو أية أصول مالية أخرى.

 مالية األوراق التجارية مثل الشيكات والكمبياالت والسندات ألمر، وكذلك  
ً
وال تعد أوراقا

 فيما بينها  
ً
االعتمادات املستندية والحواالت النقدية واألدوات التي تتداولها البنوك حصرا

 .لمنتفعين وبوالص التأمين والحقوق املترتبة في صناديق التقاعد ل

 أدوات مالية تشتق قيمتها من قيمة األصول املعنية، مثل األسهم والسندات والسلع : مشتقات مالية

شراؤها وبيعها وتداولها بطريقة مماثلة لألسهم أو أية أصول مالية أخرى.   والعمالت، ويمكن

 مالية تخضع ألحكام القانون  
ً
 والالئحة. وتعتبر املشتقات املالية أوراقا

 للبنوك الخليجية  MSCIمؤشر مكونات  مجال االستثمار: 

 )للبنوك الخليجية( MSCIاملؤشر  :مؤشر القياس

 (. NAVهي األيام التي يتم فيها احتساب صافي قيمة أصول نظام االستثمار الجماعي ) يوم التقويم: 

 نظام االستثمار الجماعي أو استردادها. هي األيام التي يمكن فيها االشتراك في وحدات   يوم التعامل 

   بورصة الكويت لألوراق املالية بورصة
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لألوراق   الجهة التي تقوم بالتقاص وتسوية تداوالت األوراق املالية وعملية اإليداع املركزي  : وكالة املقاصة

 املالية، والخدمات األخرى املتعلقة بذلك.

إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية  بشأن  2010لسنة  7القانون رقم  قانون: 

 وتعديالته. 

بشأن انشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط   2010لسنة  7 للقانون رقمالالئحة التنفيذية  : الئحة

 .ااألوراق املالية وتعديالته

 استثمارية جديدة أوهو صندوق ذو رأسمال متغير يزيد رأس ماله بإصدار وحدات  : صندوق مفتوح

 ينخفض باسترداد بعض وحداته خالل الفترة املحددة في نظامه األساس ي 

 يوم عمل رسمي للهيئة.  : يوم عمل

  
 املادة الثالثة 

 اسم الصندوق 

   مصارف االستثماري  صنـدوق 
  

 املادة الرابعة 

 نوع الصندوق 

 .صندوق االستثمار في األوراق املالية

 

 الخامسة املادة 

 اسم مدير الصندوق 

بموجب ترخيص رقم  مرخصة من الهيئة  ش.م.ك. )مقفلة(، وهي شركة  كويتية مدير الصندوق هو شركة وفرة لالستثمار الدولي

AP/2014/0006   1960لسنة  15الشركات التجارية رقم بدولة الكويت طبقا ألحكام قانون   16/06/1993تم تأسيسها بتاريخ و 

وتقوم  21470مليون دينار كويتي(، وتملك الشركة سجل تجاري بدولة الكويت برقم  )خمسة عشرمليون د.ك 15ويبلغ رأس مالها 

خلف املقر الرئيس ي  -7قسيمة  –1ق  –شارع السور  –املرقاب  الشركة بمباشرة نشاطها في دولة الكويت على العنوان التالي:

 .12الدور   –برج أ  –توين تاور  –ية للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماع
 
 

 املادة السادسة 

 شكل الصندوق 

 . صندوق مفتوح
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 املادة السابعة

 تصنيف الصندوق 

هذا الصندوق عام ويخضع لضوابط االستثمار واالقتراض املنصوص عليها في الالئحة ويتم االكتتاب/االشتراك فيه من قبل العمالء 

 .العامعن طريق االكتتاب  

 

 املادة الثامنة 

 الفئة املستهدفة من الطرح 

  :من هذا االكتتاب/االشتراك في هذا الصندوق   الفئة املستهدفة

   الكويتيون.املواطنون  -

 مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.  -

 . الشركات واملؤسسات الكويتية أو الخليجية -

 األجنبية املقيمة في داخل أو خارج دولة الكويت.األفراد أو الشركات أو املؤسسات  -
 
 

 املادة التاسعة 

 طبيعة الصندوق 

 صندوق تقليدي  ال

 املادة العاشرة 

 مدة الصندوق 

 من تاريخ خمسة وعشرون سنة  مدة الصندوق  
ً
أخرى بناء على   مماثلة  د ملد  وهي قابلة للتجديد  املوافقة على تأسيسه   تبدأ اعتبارا

الهيئة   أكثر من    وحملةطلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة  من رأس مال الصندوق    %   50الوحدات الذين يمثلون 

 . املصدر

وعلى مدير الصندوق في حال املوافقة على التمديد أن يخطر حملة الوحدات بذلك خالل مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ  

 موافقة الهيئة. 

 

 املادة الحادية عشر

 عملة الصندوق 

 الدينار الكويتي. عملة الصندوق هي  

 

 

 

 



Page 8 of 32       CMA: SEPTEMBER 28, 2022 

 صندوق مصارف االستثماري        

 

 املادة الثانية عشر 

 رأس مال الصندوق وآلية دفعه 

 

مبلغ   بين  حدوده  وتتراوح  متغير  الصندوق  كويتي  2,000,000رأسمال  ومبلغ   كويتي( دينار  مليون  اثنان  )فقط    دينار  أدنى  كحد 

كحد أقص ى. ويقسم رأس مال الصندوق إلى وحدات متساوية القيمة    ( دينار كويتيمليون    مئة )فقط    كويتيدينار    100,000,000

 عند االكتتاب 
ا
وتقتصر مسؤولية حملة الوحدات في الصندوق على قيمة مشاركتهم في رأس املال، ويتم تسديد قيمة الوحدات نقدا

املادة. وعلى مدير الصندوق في حالة  أو االشتراك فيها وال يجوز أن يقل رأس مال الصندوق عن الحد األدنى املنصوص عليه في هذه  

انخفاض رأس مال الصندوق عن الحد األدنى أن يخطر الهيئة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ انخفاض رأس املال، وللهيئة اتخاذ  

 
ً
 بما يحقق مصلحة حملة الوحدات.  -في كل حالة-ما تراه مناسبا

 

 املادة الثالثة عشر

 والقيمة االسمية لكل منها عدد وحدات االستثمار   

كحد    (وحدة  مليون   مئة  فقط)  100,000,000إلى    كحد أدنى  (مليونين وحدة  )فقـط  2,000,000من  عدد وحدات الصندوق  يتراوح  

 . تأسيسعند ال )فقط دينار كويتي واحد( دينار كويتي  1 ةوتبلغ القيمة اإلسمية للوحد أقص ى، 

 

 املادة الرابعة عشر 

 الصندوق االستثماريةأهداف 

املنصوص عليه في   من خالل االستثمار في البنوك التي تقع ضمن مجال االستثماريهدف الصندوق إلى نمو رؤوس األموال املستثمرة  

التعاون  ، واستثمار النقد املتوفر في الودائع ألجل، وسندات الخزينة الصادرة عن حكومات دول مجلس  ( من هذا النظام16)املادة  

 الخليجي وصناديق أسواق النقد وذلك لتحقيق أفضل العوائد املمكنة بأقل درجة من املخاطرة. 

 

 املادة الخامسة عشر 

 ضوابط االستثمار 

 . % من جميع أنواع األوراق املالية ملصدر واحد10ال يجوز للصندوق تملك نسبة تزيد عن  .1

% كحد أقص ى من صافي قيمة أصوله في سندات    15يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته    أعاله، (  1دون اإلخالل بالبند ) .2

 . الخليج العربية أو بضمانتها في وقت االستثمار  ل صادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدو الخزينة 

كحد أقص ى من صافي قيمة أصوله في صناديق استثمار أخرى غير مدرجة    %  25يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته   .3

 باآلتي:مرخصة من الهيئة أو خاضعة لجهة رقابية أخرى على أن يتم االلتزام 

 أسواق النقد  أن يقتصر االستثمار على صناديق - أ

 أال يتم إدارة أي من تلك الصناديق من قبل نفس مدير الصندوق. -ب

 % كحد أقص ى من صافي قيمة أصوله.  15دوق واحد ما نسبته إال يتجاور االستثمار بصن - ج
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 . ه% كحد أقص ى من صافي قيمة أصول 10أال يتجاوز االستثمار في الصناديق الخاصة ما نسبته  -د

 % من صافي قيمة أصول الصندوق. 15في صناديق مداره من مدير واحد ما نسبته   يتجاوز االستثمارأال  -ه

استثمارات الصندوق في األوراق املالية املدرجة املتمثلة باألسهم أو أدوات الدين أو الصناديق املدرجة  تجاوز  تال يجوز أن   .4

 من صافي قيمة أصول الصندوق باستثناء اآلتي: 15الصادرة عن مصدر واحد ما نسبته %

ضمن هدف الصندوق املنصوص عليه في    عاألوراق املالية املدرجة في البورصة أو أي سوق مالية منظمة أخرى التي تق . أ

فوق القيمة السوقية للورقة املالية إلى إجمالي   3املادة الرابعة عشر من هذا النظام، على أال يتجاوز ذلك ما نسبته %

 . القيمة السوقية للسوق ككل

التي تدخل ضمن املجال املنصوص عليه في املادة . ب املالية املدرجة  أال    النظام، على  من هذا  السادسة عشر    األوراق 

تتجاوز أي ورقة مالية في ذلك املجال نسبة القيمة السوقية للورقة املالية إلى إجمالي القيمة السوقية لذلك املجال،  

الصندوق بسجل عن   أن يحتفظ مدير  التالي، وعلى  البند  في  املنصوص عليها   ملعايير تحديد مجال االستثمار 
ً
وفقا

التي تستوفي تلك املعايير، ويتم إخطار الهيئة بشكل ربع سنوي بنسبة القيمة السوقية  جميع األوراق املالية املدرجة  

 لكل ورقة مالية إلى إجمالي القيمة السوقية لذلك املجال خالل خمسة عشر يوم عمل من نهاية تلك الفترة. 

 للتالي:مجال االستثمار معايير يتم تحديد   .ج
ً
 وفقا

  .الصندوق مع الهدف من تأسيس   يتناسبن أ (1

 .بالضوابطمن عدم تجاوز النسب املقررة   دوري للتأكدمراجعة مكونات املجال بشكل  يتم (2

 .فقطيحتوي على البنوك املحلية والخليجية  (3

ال يتم تغيير املجال اال بالتنسيق مع هيئة اسواق املال وموافقة حملة الوحدات في حال ارتأت الهيئة ضرورة    (4

 .لذلك

 .فقط والخليجية  املحلية  لبنوكل أسهم غير مدرجة من صافي قيمة أصوله في 10ال يجوز للصندوق استثمار أكثر من % .5

قيمة أصوله وقت االستثمار في عقود املشتقات املالية والخيارات التي  % من صافي  10ال يجوز للصندوق استثمار أكثر من   .6

 يتم التعامل فيها داخل دولة الكويت.

 جب أال يحتفظ مدير الصندوق بأموال نقدية أو ما يعادلها إال إذا كان ذلك لضرورة تستدعيها أحد األمور التالية: ي .7

 . تلبية طلبات استرداد الوحدات.1

 الصندوق وفقا ألهداف الصندوق االستثمارية واألغراض املكملة لتلك األهداف. . حسن إدارة  2

وال يسري حكم هذه املادة خالل    ويلتزم في ذلك ببذل عناية الشخص الحريص بما يحقق مصلحة الصندوق وحملة الوحدات.

 . السنة األولى من صدور الترخيص النهائي للصندوق 
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 املادة السادسة عشر 

 والنطاق الجيوغرافي للصندوق   أو القطاع أو املؤشر املتبع )إن وجد(   مجال استثمار الصندوق 

هو   للصندوق  الجيوغرافي  الخليجية، حيثالنطاق  فيس   األسواق  باالستثمار  الصندوق  مدير   MSCIمؤشر  مكونات  مجال    يلتزم 

الصندوق على املوقع  بأداءيتم نشر نبذه عن اداء املجال مقارنة  .فقط يتكون من البنوك املحلية والخليجية هو و  للبنوك الخليجية

املال بشكل ربع سنوي للشركة  االلكتروني   القيمة    بشكل شهري ويتم تزويد هيئة اسواق   / السوقية لكل مكونات املجال  بالقيمة 

ات الصندوق الحصول على نسخة عن مكونات الصندوق من خالل مراجعة ويكون متاح لجميع حملة وحد  السوقية للمجال ككل 

 مدير الصندوق. 

 املادة السابعة عشر 

 صالحيات وحدود االقتراض 

الدخول   أو  االقتراض  للصندوق  يجوز  من  ال  بأكثر  التعاقد  عند  التزامات  عليها  يترتب  عمليات  أصول    10في  قيمة  صافي  من   %

 الصندوق.

 

 الثامنة عشر املادة 

 مخاطر االستثمار 

 يخضع االستثمار في هذا الصندوق إلى املخاطر التالية:

ـــــــــهم مصـــــــــــــــــــــارف االســـــــــــــــــــــتثماري االســـــــــــــــــــــتثمار بصـــــــــــــــــــــندوق  .1 ـــــــ ـــــــــر باألســـــ ـــــــ ـــــــــر مباشـــــ ـــــــ ـــــــــكل غيـــــ ـــــــ ـــــــــتثمار بشـــــ ـــــــ ـــــــــو اســـــ ـــــــ ـــــــــة هـــــ ـــــــ  التقليديـــــ

ويســــــــــــــــري عليهــــــــــــــــا املخــــــــــــــــاطر التــــــــــــــــي تمــــــــــــــــر  هــــــــــــــــا األســــــــــــــــواق مــــــــــــــــن مخــــــــــــــــاطر جيوسياســــــــــــــــية واملدرجــــــــــــــــة بالســــــــــــــــوق الكــــــــــــــــويتي 

ــــكل  ـــــــ ــــهم بشـــــ ـــــــ ــــعار األســـــ ـــــــ ــــاض أســـــ ـــــــ ــــاطر انخفـــــ ـــــــ ــــنفط( او مخـــــ ـــــــ ــــعار الـــــ ـــــــ ــــاض أســـــ ـــــــ ــــل انخفـــــ ـــــــ ــام )مثـــــ ــ ـــــــ ــــكل عـــــ ـــــــ ــــادية بشـــــ ـــــــ واقتصـــــ

ـــــــى  ـــ ـــــــى علـ ـــ ـــــــواق وال يخفـ ـــ ـــة األسـ ـــ ــالطبع بحالـــــ ـــــ ـــ ــــــرتبط بـ ـــــــو مـــــ ـــ ــــــذي هـ ـــــــاص والـــــ ـــ ــــــدخـ ـــة  أحـــــ ـــ ـــــــن حالـــــ ـــ ــــــالم االن مـ ـــــــه العـــــ ـــ ـــر بـ ـــ ــا يمـــــ ـــــ ـــ مـ

  بالكامل.ير على قطاع االستثمار عدم اليقين والتي من شأنها التأث

عــــــــــــالوة علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك فقــــــــــــد يتعـــــــــــــرض الصـــــــــــــندوق ملخــــــــــــاطر تقلبـــــــــــــات العملـــــــــــــة ممــــــــــــا ســـــــــــــيؤثر علـــــــــــــى تقيــــــــــــيم صـــــــــــــافي قيمـــــــــــــة  .2

 أصول الصندوق وعائداته.

ـــــــرض .3 ـــ ـــ ـــــــد يتعـــــ ـــ ـــ حملــــــــــــــــــة الوحــــــــــــــــــدات بالصــــــــــــــــــندوق إلــــــــــــــــــى خســــــــــــــــــارة جــــــــــــــــــزء مــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــوالهم نتيجــــــــــــــــــة النخفــــــــــــــــــاض ســــــــــــــــــعر  قـــــ

ـــــــدة ـــ ـــ ـــــــ ـــــــالل  اال ان إدارة الصـــــــــــــــــــــــــندوق ستســـــــــــــــــــــــــعى لتخفـــــــــــــــــــــــــيض حجـــــــــــــــــــــــــم الوحـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــن خـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــان مـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــدر اإلمكـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــاطر قـــــ ـــ ـــ ـــــــ املخـــــ

االســـــــــــــتثمار فـــــــــــــي شـــــــــــــركات جيـــــــــــــده كمـــــــــــــا هـــــــــــــو مو ـــــــــــــح فـــــــــــــي الهـــــــــــــدف مـــــــــــــن انشـــــــــــــاء الصـــــــــــــندوق اال انـــــــــــــه ال يمكـــــــــــــن التنبـــــــــــــؤ 

أو تقـــــــــــــــــــــديم وعـــــــــــــــــــــود للمســـــــــــــــــــــتثمرين بتحقيـــــــــــــــــــــق أربـــــــــــــــــــــاح محـــــــــــــــــــــدده اذ ان ذلـــــــــــــــــــــك يخضـــــــــــــــــــــع لقواعـــــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــــوق ومنهـــــــــــــــــــــا 

 مطلق. )العرض والطلب( وغيرها من املتغيرات التي ال يمكن التحكم فيها بشكل

ـــــوقية،  .4 ـــ ـــــــ ـــــادية والســـــ ـــ ـــــــ ـــــاع االقتصـــــ ـــ ـــــــ ـــــة باألوضـــــ ـــ ـــــــ ـــــة مرتبطـــــ ـــ ـــــــ ـــــة املعنيـــــ ـــ ـــــــ ـــــي أن األوراق املاليـــــ ـــ ـــــــ ـــــتثمار فـــــ ـــ ـــــــ ـــــاطر االســـــ ـــ ـــــــ ـــــل مخـــــ ـــ ـــــــ تتمثـــــ

إال أن مــــــــــــــــدير الصـــــــــــــــــندوق ســــــــــــــــيحرص علـــــــــــــــــى أن يكــــــــــــــــون ذلـــــــــــــــــك االســـــــــــــــــتثمار ضــــــــــــــــمن درجـــــــــــــــــة مقبولــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن املخـــــــــــــــــاطر 

 االستثمارية.
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الصـــــــــــــــــــندوق رغـــــــــــــــــــم أن الصـــــــــــــــــــندوق يســـــــــــــــــــعى للمحافظـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى قيمـــــــــــــــــــة الوحـــــــــــــــــــدات فـــــــــــــــــــإن صـــــــــــــــــــافي قيمـــــــــــــــــــة أصـــــــــــــــــــول  .5

بالنســـــــــــــــــبة لكـــــــــــــــــل وحـــــــــــــــــدة قـــــــــــــــــد يرتفـــــــــــــــــع وقـــــــــــــــــد يـــــــــــــــــنخفض، وال يوجـــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــمان بـــــــــــــــــأن الصـــــــــــــــــندوق ســـــــــــــــــيحقق أهدافـــــــــــــــــه 

 االستثمارية أو أن املستثمر سيسترد كامل املبلغ املستثمر في الصندوق.

ان االســـــــــــــــتثمار فـــــــــــــــي الصـــــــــــــــندوق لـــــــــــــــيس بمثابـــــــــــــــة إيـــــــــــــــداع أمـــــــــــــــوال لـــــــــــــــدى بنـــــــــــــــك يقـــــــــــــــوم بالضـــــــــــــــمان أو البيـــــــــــــــع أو مـــــــــــــــرتبط   .6

 بالصندوق بشكل آخر.

 

 املادة التاسعة عشر 

 بداية السنة املالية للصندوق ونهايتها 

ويستثنى من ذلك السنة   سنة،ديسمبر من كل الحادي والثالثون من تبدأ السنة املالية للصندوق في األول من يناير وتنتهي في  

 وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام التالي.  إنشائهاملالية األولى للصندوق، حيث تبدأ من تاريخ 

 

 املادة العشرون 

 طريقة االكتتاب واالشتراك واالسترداد في وحدات الصندوق ونقل ملكيتها 

ـــــدات  ـــــــ ـــــي وحـــــ ـــــــ ـــــترداد فـــــ ـــــــ ـــــتراك واالســـــ ـــــــ ـــــاب واالشـــــ ـــــــ ـــــات االكتتـــــ ـــــــ ـــــع عمليـــــ ـــــــ ـــــنة  7الصـــــــــــــــــندوق ألحكـــــــــــــــــام القـــــــــــــــــانون رقـــــــــــــــــم تخضـــــ ـــــــ  2010لســـــ

ـــــرة  ـــ ـــــــ ـــــديالتهما ونشـــــ ـــ ـــــــ ــة وتعـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــه التنفيذيـــــ ـــ ـــــــ ـــــة والئحتـــــ ـــ ـــــــ ــاط األوراق املاليـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــيم نشـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــال وتنظـــــ ـــ ـــــــ ـــــواق املـــــ ـــ ـــــــ ــة أســـــ ـــ ـــ ـــــــ ــاء هيئـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــأن انشـــــ ـــ ـــــــ بشـــــ

 االكتتاب وهذا النظام األساس ي، وعلى األخص األحكام التالية:

:
ً
 :االشتراك/طريقة االكتتاب أوال

ـــــاب ـــ ـــــــ ـــــــ ــل بـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــاب يظـــــ ـــــــ ـــــــ ــل بــــــــــــــــــــــــــــاب  /االكتتـــــ ــتراك مفتوحــــــــــــــــــــــــــــا طـــــــــــــــــــــــــــوال املـــــــــــــــــــــــــــدة املحــــــــــــــــــــــــــــددة بالـــــــــــــــــــــــــــدعوة وال يجــــــــــــــــــــــــــــوز قفـــــــــــــــــــــــــ االشـــــــــــــــــــــــــ

االشـــــــــــــــتراك إال بعـــــــــــــــد انتهـــــــــــــــاء هـــــــــــــــذه املـــــــــــــــدة، فـــــــــــــــإذا قاربـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه املـــــــــــــــدة علـــــــــــــــى االنتهـــــــــــــــاء دون أن يـــــــــــــــتم تغطيـــــــــــــــة الحـــــــــــــــد /االكتتاب

ــــب  ـــــــ ــــدير أن يطلـــــ ـــــــ ــاز للمـــــ ــ ـــــــ ــــدات جـــــ ـــــــ ــــدد الوحـــــ ـــــــ ــى لعـــــ ــ ـــــــ ــــةاألدنـــــ ـــــــ ــــن موافقـــــ ـــــــ ــة مـــــ ــ ـــــــ ــ الهيئـــــ ــ ـــــــ دها لفتــــــــــــــــرة أخــــــــــــــــرى مماثلــــــــــــــــة، مــــــــــــــــالم يقــــــــــــــــم ملـــــ

 االشتراك  ها. االكتتاب/بتغطية قيمة الوحدات التي لم يتم 

ــــيص االكتتاب/يجـــــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــدير الصـــــــــــــــــــــندوق أن يقـــــــــــــــــــــوم بفــــــــــــــــــــــرز طلبـــــــــــــــــــــات  ـــ ـــ ـــــــ ـــــــــة التخصـــــ ـــــــ ـــــــــراء عمليـــــ ـــــــ ـــــــــتراك وإجـــــ ـــــــ االشـــــ

ــــالل  ـــ ـــــــ ــــــــام خـــــ ـــ ـــ ــــــــرة أيـــــ ـــ ـــ ــــاباالشـــــــــــــــــــتراك وإذا زادت طلبـــــــــــــــــــات االكتتاب/علـــــــــــــــــــى األكثـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــاريخ قفـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــاب عشـــــ ـــ ـــــــ  االكتتـــــ

ـــب  الصــــــــــــــــندوق،الشــــــــــــــــتراك عــــــــــــــــن عــــــــــــــــدد الحصــــــــــــــــص أو الوحــــــــــــــــدات املطروحــــــــــــــــة فــــــــــــــــي ا/ ــ ـــ ـــ ن يــــــــــــــــوزع مــــــــــــــــا زاد منهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى أفيجـــــ

ــــترك  ـــ ـــ ــــا اشـــــ ـــ ـــ ـــــــــبة مـــــ ــــل بنســـــ ـــ ـــ ـــــــــتركين كـــــ ـــــــــه،املشـــــ وتـــــــــــــــؤول الكســــــــــــــور إلـــــــــــــــى مـــــــــــــــدير الصــــــــــــــندوق مـــــــــــــــالم يــــــــــــــنص نظـــــــــــــــام الصـــــــــــــــندوق  بـــــ

 ذلك.على خالف 

ـــــد ـــ ـــــــــص أو الوحـــــ ـــــن الحصـــــ ـــ ــه مـــــ ـــ ـــ ـــــــــه لـــــ ـــــم تخصيصـــــ ـــ ـــــــــا تـــــ ــة مـــــ ـــ ـــ ـــــن قيمـــــ ـــ ـــــــــدة عـــــ ــالغ الزائـــــ ـــ ـــ ـــــــــترك املبـــــ ـــــرد للمشـــــ ـــ ـــــب أن تـــــ ـــ ـــــــــالل ات يجـــــ خـــــ

 من تاريخ انتهاء إجراءات التخصيص. عشرة أيام 

ــــرة(  10يـــــــــــــــتم تخصـــــــــــــــيص الوحـــــــــــــــدات علـــــــــــــــى املشـــــــــــــــتركين فـــــــــــــــي الصـــــــــــــــندوق خـــــــــــــــالل  ـــ ـــ ــــام)عشـــــ ـــ ـــ ــــل أيـــــ ـــ ـــ مـــــــــــــــن تـــــــــــــــاريخ انتهـــــــــــــــاء فتـــــــــــــــرة  عمـــــ

 االكتتاب. 

 :التالي النحو على املستندات استيفاءاالشتراك /االكتتابطالبي  على

o البطاقة صالحية بشرط واملقيمين للمواطنين بالنسبة املدنية البطاقة. 
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o البالد في املقيمين لغير بالنسبة السفر وثيقة أو السفر جواز. 

o ــــرخيص ـــ ـــــــ ـــــــ ــــــــادر التجــــــــــــــــــــــــــاري  التـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــــــن الصـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــــــناعة التجــــــــــــــــــــــــــارة وزارة مـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــــــركات والصـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــــــة أو للشـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــــــة املؤسســـــ ـــ ـــ ـــــــ  أو الفرديـــــ

 .عنه ينوب من تمثيل في مخول  وأنه الشخص

o ــــائق ـــ ـــــــ الرســـــــــــــــــــمية بالنســـــــــــــــــــبة للجهـــــــــــــــــــات األخـــــــــــــــــــرى املحليـــــــــــــــــــة، والوثـــــــــــــــــــائق الصـــــــــــــــــــادرة أو املعتمـــــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــــن الجهـــــــــــــــــــات  الوثـــــ

 والشركات غير املقيمة. واملنشئاتاملختصة بالدولة التي تنتمي إليها املؤسسات 

 االشتراك في الصندوق بحصص عينية أيا كان نوعها.االكتتاب/ال يجوز  .1

ـــمية فــــــــــــــــي الصــــــــــــــــندوق  يقــــــــــــــــوم مــــــــــــــــدير الصــــــــــــــــندوق بتوجيــــــــــــــــه الــــــــــــــــدعوة لالشــــــــــــــــتراك .2 ــ ـــ ـــ ــــدة الرســـــ ـــــــ ـــق الجريـــــ ــ ـــ ـــ ـــن طريـــــ ــ ـــ ـــ ــــي و عـــــ ـــــــ فـــــ

 .صحيفتين يوميتين وذلك بعد موافقة جهة اإلشراف على البيانات التي تتضمنها نشرة االكتتاب

ـــــــتم  .3 ـــ ـــ ـــــــالء /االكتتابيـــــ ـــ ـــ ـــــــق وكـــــ ـــ ـــ ـــــــن طريـــــ ـــ ـــ ـــــــتراك عـــــ ـــ ـــ ـــــــاب )االشـــــ ـــ ـــ ـــــــعاالكتتـــــ ـــ ـــ ـــــــل  (البيـــــ ـــ ـــ ـــــــل كوكيـــــ ـــ ـــ ـــــــدير يعمـــــ ـــ ـــ ـــــــق للمـــــ ـــ ـــ ـــــــاب ويحـــــ ـــ ـــ اكتتـــــ

ـــــع) ـــ ـــــاب )ولـــــــــــــه نفـــــــــــــس الحقـــــــــــــوق وعليـــــــــــــه نفـــــــــــــس االلتزامـــــــــــــات املترتبـــــــــــــة علـــــــــــــى وكـــــــــــــالء  (بيـــــ ـــ ـــــعاالكتتـــــ ـــ ـــــرين بح (البيـــــ ـــ ـــــاآلخـــــ ـــ ث يـــــ

ـــــــل  ـــ ـــ ـــــــى وكيـــــ ـــ ـــ ـــــــترك إلـــــ ـــ ـــ ـــــــلم املشـــــ ـــ ـــ ـــــــاب )يســـــ ـــ ـــ ـــــــعاالكتتـــــ ـــ ـــ ـــــــتندات  (البيـــــ ـــ ـــ ـــــــه املســـــ ـــ ـــ ـــــــا بـــــ ـــ ـــ ـــــــذلك مرفقـــــ ـــ ـــ ـــــــد لـــــ ـــ ـــ ـــــــتراك املعـــــ ـــ ـــ ـــــــوذج االشـــــ ـــ ـــ نمـــــ

 املطلوبة وقيمة الوحدات باإلضافة إلى عمولة البيع.

ـــــل  .4 ـــ ـــــــ ـــــن وكيـــــ ـــ ـــــــ ـــــترك مـــــ ـــ ـــــــ ـــــتلم املشـــــ ـــ ـــــــ ـــــاب )يســـــ ـــ ـــــــ ـــــعاالكتتـــــ ـــ ـــــــ ـــــيته  (البيـــــ ـــ ـــــــ ـــــترك وجنســـــ ـــ ـــــــ ـــــم املشـــــ ـــ ـــــــ ـــــمن اســـــ ـــ ـــــــ ـــــا يتضـــــ ـــ ـــــــ ـــــاال موقعـــــ ـــ ـــــــ إيصـــــ

 وعنوانه وتاريخ االشتراك وعدد الوحدات املشترك  ها وقيمتها.

ــاب  .5 ــ ـــــــ ــــل بـــــ ـــــــ االشــــــــــــــــتراك مفتوحــــــــــــــــا طــــــــــــــــوال املــــــــــــــــدة املحــــــــــــــــددة بالــــــــــــــــدعوة وال يجــــــــــــــــوز قفــــــــــــــــل بــــــــــــــــاب االشــــــــــــــــتراك االكتتاب/يظـــــ

ـــــــــدات إال بعــــــــــــــد انتهــــــــــــــاء هــــــــــــــذه املــــــــــــــدة واذا قاربــــــــــــــت فتــــــــــــــرة االكتتــــــــــــــاب علــــــــــــــى االنتهــــــــــــــاء دون ان يــــــــــــــ ـــــــــع الوحـــــ ـــــــــة جميـــــ تم تغطيـــــ

يجــــــــــــــوز ملــــــــــــــدير الصــــــــــــــندوق أن يطلــــــــــــــب مــــــــــــــدها لفتــــــــــــــرة مماثلــــــــــــــة مـــــــــــــــا لــــــــــــــم يقــــــــــــــم هــــــــــــــو بتغطيــــــــــــــة قيمــــــــــــــة ، ويجــــــــــــــوز ملـــــــــــــــدير 

ــــالي 50الصــــــــــــــــندوق ان يــــــــــــــــنقص رأس املــــــــــــــــال إلــــــــــــــــى الحــــــــــــــــد الــــــــــــــــذي يــــــــــــــــتم تغطيتــــــــــــــــه بحيــــــــــــــــث ال يقــــــــــــــــل عــــــــــــــــن  ـــــــ ــــن إجمـــــ ـــــــ % مـــــ

ــــويتيمليـــــــــــــــون  2 قيمـــــــــــــــة الوحـــــــــــــــدات املطروحـــــــــــــــة لالكتتـــــــــــــــاب او   ـــ ـــ ــــــــــار كـــــ ــ دينـــــ ــ ـــ ـــ ـــر وذلـــــ ـــــــ ـــا أكثـــــ ـــــــ ـــة أيهمـــــ ـــــــ ــــــــــة جهـــــ ــــــــــد موافقـــــ ك بعـــــ

ــا يجـــــــــــــوز لـــــــــــــه العـــــــــــــدول عـــــــــــــن إنشـــــــــــــاء الصـــــــــــــندوق وفـــــــــــــي هـــــــــــــذه الحالـــــــــــــة يـــــــــــــرد للمشـــــــــــــتركين املبـــــــــــــالغ التـــــــــــــي  اإلشـــــــــــــراف ، كمـــــــــــ

 دفعوها وما حققه من عوائد وذلك من خالل فترة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ قراره املذكور.

  لنقدية في الصندوق.عدم قبول املشاركات اووكيل االكتتاب )البيع( يجب على مدير الصندوق  .6

 يتم تنفيذ عملية االشتراك على القيمة الصافية للصندوق في نهاية كل شهر. .7

 يجب على مدير الصندوق تنفيذ طلبات االشتراك بسعر التقويم التالي لطلب االشتراك. .8

ـــــــــتراك .9 ــــات االشـــــ ـــ ـــ ـــــــــذ طلبـــــ ـــــــــة تنفيـــــ ــــدولي   إمكانيـــــ ـــ ـــ ـــــــــتثمار الـــــ ــــرة لالســـــ ـــ ـــ ـــــــــركة وفـــــ ـــــــــي لشـــــ ــــع االلكترونـــــ ـــ ـــ ـــــــــق املوقـــــ ــــن طريـــــ ـــ ـــ عـــــ

www.wafrainv.com  ملقـــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــدير 
ً
"مـــــــــــــــــــــــــــدير الصـــــــــــــــــــــــــــندوق" دون الحاجـــــــــــــــــــــــــــة لحضـــــــــــــــــــــــــــور املســـــــــــــــــــــــــــتثمر شخصـــــــــــــــــــــــــــيا

الصـــــــــــــــــــــندوق، ومـــــــــــــــــــــن دون االخـــــــــــــــــــــالل بحقـــــــــــــــــــــوق املســـــــــــــــــــــتثمر بمـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــي ذلـــــــــــــــــــــك اطالعـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــى النظـــــــــــــــــــــام األساســـــــــــــــــــــ ي 

 للصندوق.

 ثانيا: طريقة االسترداد:

تبـــــــــــــــدأ أول عمليـــــــــــــــة اســـــــــــــــترداد لوحـــــــــــــــدات الصـــــــــــــــندوق بعـــــــــــــــد ســـــــــــــــتة أشـــــــــــــــهر مـــــــــــــــن تـــــــــــــــاريخ انتهـــــــــــــــاء فتـــــــــــــــرة طـــــــــــــــرح وحـــــــــــــــدات  -1

 الصندوق لالكتتاب األول )فترة اإلقفال(.

 يجب على مدير الصندوق تنفيذ طلبات االسترداد بسعر التقويم التالي لطلب االسترداد. -2
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 صندوق مصارف االستثماري        

 

ـــــترداديجـــــــــــــــــوز للمشـــــــــــــــــترك  -3 ـــــــ ـــــه  اســـــ ـــــــ ـــــة لـــــ ـــــــ ـــــتثمار اململوكـــــ ـــــــ ـــــدات االســـــ ـــــــ ـــــض وحـــــ ـــــــ ـــــل أو بعـــــ ـــــــ ـــــيكـــــ ـــــــ الصـــــــــــــــــندوق وفقـــــــــــــــــا لســـــــــــــــــعر  فـــــ

ــــافيةالتقـــــــــــــــويم املعلـــــــــــــــن لقيمـــــــــــــــة االصـــــــــــــــول  ـــ ـــ ــــن 0.25بتاريخـــــــــــــــه مخصـــــــــــــــوما منهـــــــــــــــا مصـــــــــــــــاريف اســـــــــــــــترداد تبلـــــــــــــــغ  الصـــــ ـــ ـــ % مـــــ

ـــــــــتردة  ـــــــــدات املســـــ ـــــــــة الوحـــــ ـــــــــدي لقيمـــــ ـــــــــليم النقـــــ ـــــــــتم التســـــ ـــــــــى ان يـــــ ـــــــــترد. علـــــ ـــــــــغ املســـــ ـــــــــاللاملبلـــــ ـــــــــام أربعــــــــــــــة خـــــ ـــــــــل أيـــــ ـــــــــة عمـــــ  تاليـــــ

 .الوحدة سعر تحديد فيه تم الذي التقويم ليوم

ـــــــــدير  -4 ـــــــــدى املـــــ ـــــــــوفر لـــــ ـــــــــترداد املتـــــ ـــــــــب االســـــ ـــــــــة طلـــــ ـــــــــترداد تعبئـــــ ـــــــــة االســـــ ـــــــــي عمليـــــ ـــــــــب فـــــ ـــــــــدات الراغـــــ ـــــــــل الوحـــــ ـــــــــى حامـــــ ـــــــــب علـــــ يجـــــ

 مو حا فيه التفاصيل املطلوبة.

ـــتثمار  -5 ـــــ ـــ ـــ ــــــــرة لالســـــ ـــ ـــ ــــــــركة وفـــــ ـــ ـــ ــــــــي لشـــــ ـــ ـــ ــــع االلكترونـــــ ـــ ـــــــ ـــق املوقـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــن طريـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــترداد عـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــــــات االســـــ ـــ ـــ ـــذ طلبـــــ ـــــ ـــ ـــ ــة تنفيـــــ ــ ـــ ـــــــ ــــــــدولي إمكانيـــــ ـــ ـــ الـــــ

www.wafrainv.com ملقـــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــدير "مـــــــــــــــــــــــــــدير الصـــــــــــــــــــــــــــندوق" د 
ً
ون الحاجـــــــــــــــــــــــــــة لحضـــــــــــــــــــــــــــور املســـــــــــــــــــــــــــتثمر شخصـــــــــــــــــــــــــــيا

الصـــــــــــــــــــــندوق، ومـــــــــــــــــــــن دون االخـــــــــــــــــــــالل بحقـــــــــــــــــــــوق املســـــــــــــــــــــتثمر بمـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــي ذلـــــــــــــــــــــك اطالعـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــى النظـــــــــــــــــــــام األساســـــــــــــــــــــ ي 

 للصندوق.

 
ً
 :طريقة نقل امللكية: ثالثا

يــــــــــــــتم نقــــــــــــــل ملكيــــــــــــــة حامــــــــــــــل وحــــــــــــــدة الصــــــــــــــندوق عبــــــــــــــر طلــــــــــــــب يقــــــــــــــدم مــــــــــــــن حامــــــــــــــل الوحــــــــــــــدة أو ذوي الشــــــــــــــأن لحــــــــــــــافظ الســــــــــــــجل 

 ملــــــــــــــــــا 
ً
تقــــــــــــــــــرره قواعــــــــــــــــــد البورصــــــــــــــــــة أو أحكــــــــــــــــــام قواعــــــــــــــــــد تــــــــــــــــــداول األوراق املاليــــــــــــــــــة غيــــــــــــــــــر املدرجــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــي البورصــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــذا وفقــــــــــــــــــا

 النظام األساس ي للصندوق.

 

 املادة الحادية والعشرون 

 الحد األدنى والحد األقص ى لالشتراك واالسترداد من قبل مدير الصندوق وحملة الوحدات في الصندوق 

ـــــدير  • ـــــــ ـــــاركة مـــــ ـــــــ ـــــل مشـــــ ـــــــ ـــــب أال تقـــــ ـــــــ ـــــةد.ك ) 100,000الصـــــــــــــــــندوق فـــــــــــــــــي وحـــــــــــــــــدات الصـــــــــــــــــندوق عـــــــــــــــــن مبلـــــــــــــــــغ يجـــــ ـــــــ ـــــف  مئـــــ ـــــــ ألـــــ

دينــــــــــــــــار كـــــــــــــــــويتي( أو مـــــــــــــــــا يعادلهـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــالعمالت األخـــــــــــــــــرى كحــــــــــــــــد أدنـــــــــــــــــى، ويجـــــــــــــــــوز لـــــــــــــــــه أن يتصـــــــــــــــــرف أو يســـــــــــــــــترد بعـــــــــــــــــض 

 .ا البندالوحدات اململوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد األدنى املنصوص عليه في هذ

ــا مـــــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــدير الصـــــــــــــــــــندوق مـــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــبته يجـــــــــــــــــــوز أن يتعـــــــــــــــــــدى عـــــــــــــــــــدد الوحـــــــــــــــــــدات املك وال تتب/املشـــــــــــــــــــترك  هـــــــــــــــــ

 من رأس مال الصندوق املصدر. (املئةفي ين خمس) %(50)

ــــتراك ال يجــــــــــــــــوز ألي مــــــــــــــــن حملــــــــــــــــة الوحــــــــــــــــدات االكتتــــــــــــــــاب/ • ـــــــ ــــن فــــــــــــــــي الصــــــــــــــــندوق بأقــــــــــــــــل  االشـــــ ـــــــ ــــدة، 10,000مـــــ ـــــــ ــا  وحـــــ ــ ـــــــ كمـــــ

ــا مـــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــل مســـــــــــــــــتثمر واحـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــن   %(95)أنـــــــــــــــــه ال يجـــــــــــــــــوز أن يتعـــــــــــــــــدى عـــــــــــــــــدد الوحـــــــــــــــــدات املكتتب/املشـــــــــــــــــترك  هـــــــــــــــ

 .رأس مال الصندوق املصدر املئة( منفي  وتسعون خمسة )

ــــى • ـــ ـــ ــــد األدنـــــ ـــ ـــ ــــب  الحـــــ ـــ ـــ ــــترداد ألي طلـــــ ـــ ـــ ــــترداد وحـــــــــــــــدة، علـــــــــــــــى أن ال يقـــــــــــــــل رصـــــــــــــــيد حامـــــــــــــــل الوحـــــــــــــــدات  1,000اســـــ ـــ ـــ ــــد االســـــ ـــ ـــ بعـــــ

 وحدة. 10,000عن 
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 الثانية والعشرون املادة 

 الفترات الزمنية لالشتراك واالسترداد  

 . شهركل تكون الفترات الزمنية لالشتراك واالسترداد في نهاية 

 

 املادة الثالثة والعشرون 

 ظروف االسترداد املبكر وآلية احتساب رسومه )إن وجدت( 

 .استرداد مبكر للصندوق   ال يوجد

 

 والعشرون الرابعة  املادة 

 املوعد املحدد لتقديم طلبات اشتراك واسترداد وحدات الصندوق  

ــــييتلقـــــــــــــــــــى )مـــــــــــــــــــدير الصـــــــــــــــــــندوق أو الجهـــــــــــــــــــة  ـــ ـــــــ ـــــالل  التـــــ ـــ ـــــــ ـــــت خــــــ ـــ ـــــــ ـــــي أي وقـــــــ ـــ ـــــــ ــــترداد فــــــ ـــ ـــــــ ــــتراك واالســـــ ـــ ـــــــ ــــات االشـــــ ـــ ـــــــ ــــدير( طلبـــــ ـــ ـــــــ ــــا املـــــ ـــ ـــــــ يعينهـــــ

 . شهرمن كل آخر يوم عمل في الساعة الثانية عشر ظهرا  في تمامالطلبات  الشهر وتقفل

 

 والعشرون الخامسة  املادة 

 أيام التعامل التي يمكن فيها تقديم طلبات االشتراك في وحدات الصندوق أو استردادها

ويجوز تنفيذ أخر يوم عمل بالشهر  حتى    عمل  يومأول  أيام التعامل هي األيام املسموح  ها تلقي طلبات االشتراك واالسترداد وهي من  

عبر   واالسترداد  االشتراك  الدولي   الوسائل طلبات  لالستثمار  وفرة  لشركة  االلكتروني  املوقع  طريق  )عن  االلكترونية 

www.wafrainv.com  )ملقر مدير الصندوق 
ً
دون االخالل بحقوق    ومن  "مدير الصندوق" دون الحاجة لحضور املستثمر شخصيا

 . املستثمر بما في ذلك اطالعه على النظام األساس ي للصندوق 

 

 والعشرون السادسة  املادة 

 معايير وآلية تقويم أصول الصندوق وفق ضوابط ومعايير املحاسبة الدولية املعتمدة من الهيئة

 وحدات الصندوق أو استردادها. كون للصندوق أيام تعامل محددة والتي يمكن فيها االشتراك في ي

لتقديم   (1 النهائي  املوعد  يتجاوز مدة يوم عمل بعد  التعامل وبما ال  أيام   آلخر يوم من 
ً
الصندوق وفقا يجب تقويم أصول 

 الطلبات الخاصة بعمليات االشتراك واالسترداد. 

التقويم في حالة عدم إمكانية تقويم جزء كبير  جوز تقويم أصول الصندوق خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام عمل من يوم  ي (2

من أصول الصندوق على أن يتم االلتزام بتقويم واحتساب صافي قيمة أصول الصندوق كما في يوم التقويم املحدد في هذا  

 النظام.

مص  (3 في  ذلك  كان  إذا  مناسبة  يراها  التي  للفترة  الصندوق  في  االشتراك  طلبات  قبول  إيقاف  الصندوق  ملدير  لحة  يجوز 

 الصندوق وحملة الوحدات. 

في حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل غير صحيح أو الخطأ في حساب سعر الوحدة، يجب على من تسبب في   (4

 ذلك بخطئه أن يعّوض املضرور من هذا الخطأ. 

http://www.wafrainv.com/
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 يبين  ويجب على مدير الصندوق أن يرفق مع البيانات املالية املرحلية املراجعة أو البيانات املالية السنو 
ً
ية املدققة تقريرا

 كل أخطاء التقويم والتسعير التي تمت خالل تلك الفترة.

جب أن تنعكس عملية اشتراك أو استرداد الوحدات عند إجراء أول حساب لصافي قيمة أصول الصندوق بعد عملية  ي (5

 االشتراك أو االسترداد 

دة ال تتجاوز ستة أيام عمل التالية ليوم التقويم  على مدير الصندوق أن يدفع لحامل الوحدات قيمة االسترداد خالل م (6

 املحدد في هذا النظام. 

 ملا ينص   (7
ً
يجوز ملدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد حتى يوم التعامل التالي أو حتى موعد االسترداد التالي وفقا

 عليه هذا النظام، وذلك في أي من الحالتين اآلتيتين: 

  10يع طلبات االسترداد لحملة الوحدات واملطلوب تلبيتها في أي يوم تعامل أو موعد االسترداد  . إذا بلغ إجمالي نسبة جم 1

% أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق، وذلك بشرط أن يلتزم املدير في هذه الحالة بتلبية طلبات االسترداد التي تقل  

السترداد باالعتبار على أساس النسبة والتناسب،  % من صافي قيمة أصول الصندوق، وعلى أن تؤخذ جميع طلبات ا  10عن  

% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى يوم التعامل    10ويتم تأجيل النسبة من طلبات االسترداد التي زادت عن نسبة  

 التالي أو موعد االسترداد القادم. 

تعامل في األوراق املالية أو األصول األخرى التي  . إذا تم وقف التداول في البورصة أو األسواق املالية املنظمة التي يتم فيها ال2

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

 للهيئة، إذا تبين لها عدم التزام مدير أو أي من مقدمي خدمات الصندوق بأحكام القانون أو الالئحة أن تتخذ أي مما يلي:  (8

الن 1 تعليماتها ملدير  أن تصدر  أو االشتراك  .  لفترة مؤقتة عن عملية االسترداد  بالتوقف  في وحدات    –أو كالهما    – ظام 

 الصندوق في التاريخ املحدد بتلك التعليمات. 

. أن تقوم بإيقاف الجهة غير امللتزمة وتكليف أحد األشخاص املرخص لهم أو األشخاص املسجلين بمهام الجهة املوقوفة 2

 عل
ً
 وأمينا

ً
 ى أصول الصندوق لحين اتخاذ القرار النهائي من قبل الهيئة  هذا الشأن. أو أن يكون حارسا

 

 والعشرون السابعة املادة 

 ( NAVأيام التقويم التي يتم فيها احتساب صافي قيمة أصول الصندوق ) 

 لألحكام املبينة في هذا النظام.، حيث NAVللصندوق أيام تقويم يتم فيها احتساب صافي قيمة أصول الصندوق )
ً
يوم   إن( وفقا

وقع يوم التقويم خالل عطلة رسمية،   إذاحال  وفي بالشهر عمل اخر يوم وهو  التقويم هو اليوم الذي يتم فيه تقويم األصول، 

 . اعتبر يوم العمل السابق هو يوم التقويم

 

 والعشرون الثامنة  املادة 

 آلية احتساب صافي قيمة الوحدة

 ألحكام    NAVيتم احتساب صافي قيمة الوحدة الواحدة   (1
ً
 ملعايير املحاسبة الدولية املعتمدة من الهيئة ووفقا

ً
في يوم التقويم وفقا

 هذا النظام وحسبما يحدده مراقب االستثمار. 

 .املوقع االلكتروني للشركةطريق  عن  تم اإلعالن عن صافي قيمة الوحدة ي (2
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 والعشرون التاسعة املادة 

 طريقة وأسس توزيع األرباح
 

ما يراه مناسبا لصالح الصندوق واملشتركين فيه تحديد الجزء الذي يجري توزيعه على حملة الوحدات،  الصندوق وفقيجوز ملدير  

)املوقع  خالل  من  وقيمته  وموعده  التوزيع  عن  ويعلن  سنوي(،  سنوي/  نصف  سنوي/  ربع  بشكل  املالية  الفترة  انتهاء  بعد  وذلك 

على أن يتحمل املدير مصاريف   املحليةخرى مثل البريد االلكتروني للعميل/النشر في الصحف  أو أية وسائل أ/ االلكتروني للشركة

(، ويجوز للمدير التوزيع بشكل )نقدي أو عن طريق توزيع وحدات مجانية في الصندوق بواقع القيمة االسمية للوحدات هذا النشر

(، مع اخطار جهة اإلشراف بذلك.
ً
 أو بالطريقتين معا

 
 

 الثالثون املادة 

 حقوق حملة الوحدات 

ــة  .1 ــ ـــــــ ـــــداتلحملـــــ ـــ ـــ حقوقــــــــــــــــا متســــــــــــــــاوية فــــــــــــــــي الصــــــــــــــــندوق كــــــــــــــــل بنســــــــــــــــبة مــــــــــــــــا يملكــــــــــــــــه مــــــــــــــــن وحــــــــــــــــدات فــــــــــــــــي رأس مــــــــــــــــال  الوحـــــ

الصــــــــــــــــندوق، ويحـــــــــــــــــق لكـــــــــــــــــل حامـــــــــــــــــل وحــــــــــــــــدات أن يحصـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى حصـــــــــــــــــة فــــــــــــــــي املبـــــــــــــــــالغ القابلـــــــــــــــــة للتوزيـــــــــــــــــع وااللتـــــــــــــــــزام 

بتحمــــــــــــل الخســــــــــــائر كــــــــــــل فــــــــــــي حــــــــــــدود مــــــــــــا يملكــــــــــــه مــــــــــــن وحــــــــــــدات، كمــــــــــــا يكــــــــــــون لكــــــــــــل مــــــــــــنهم الحــــــــــــق فــــــــــــي الحصــــــــــــول علــــــــــــى 

 تصفيته بقدر ما يملكه من وحدات. نسبة من صافي أصول الصندوق عند

يحــــــــــــق لكــــــــــــل حامــــــــــــل وحــــــــــــدة الحصــــــــــــول علــــــــــــى نســــــــــــخة مــــــــــــن التقــــــــــــارير الدوريــــــــــــة والبيانــــــــــــات املاليــــــــــــة وذلــــــــــــك مــــــــــــن خــــــــــــالل  .2

 لطلب العميل( اإللكتروني)البريد 
ً
 .للعميل أو أية وسائل أخرى وفقا

 الصندوق.ال يحق لحامل الوحدة أو لخلفه العام أو الخاص التدخل في شئون إدارة  .3

ال يكــــــــــــــون مــــــــــــــدير الصــــــــــــــندوق مســــــــــــــئوال تجــــــــــــــاه حملــــــــــــــة الوحــــــــــــــدات عــــــــــــــن أيــــــــــــــة أضــــــــــــــرار تلحــــــــــــــق  هــــــــــــــم إال إذا ـكـــــــــــــان ذلــــــــــــــك  .4

نتيجــــــــــــــــة للتعــــــــــــــــدي أو اإلهمــــــــــــــــال فــــــــــــــــي إدارة أمــــــــــــــــوال الصــــــــــــــــندوق ومخالفــــــــــــــــة أحكــــــــــــــــام القــــــــــــــــانون أو الالئحــــــــــــــــة التنفيذيــــــــــــــــة 

 أو هذا النظام.

طبق على جميع حملة الوحدات من الفئة نفسها في الصند .5
ُ
 .وق الشروط واألحكام ذاتهايجب أن ت

ـــــــدة .6 ـــ ـــ ـــــــل الوحـــــ ـــ ـــ ـــــــزم حامـــــ ـــ ـــ ـــــــه -يلتـــــ ـــ ـــ ـــــــوب عنـــــ ـــ ـــ ـــــــن ينـــــ ـــ ـــ دوري( أو )تحــــــــــــــــــديث بياناتــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــدى مــــــــــــــــــدير الصــــــــــــــــــندوق بشــــــــــــــــــكل  -أو مـــــ

ــــالل  ـــ ـــ ــــا خـــــ ـــ ـــ ــــر  هـــــ ـــ ـــ ــــدو  أي تغيـــــ ـــ ـــ ــــد حـــــ ـــ ـــ ــــدير )عنـــــ ـــ ـــ ــــب مـــــ ـــ ـــ ــــد طلـــــ ـــ ـــ ــــك أو عنـــــ ـــ ـــ ــــب ذلـــــ ـــ ـــ ــــا تطلـــــ ـــ ـــ ــــر أو كلمـــــ ـــ ـــ ــــذا التغيـــــ ـــ ـــ ــــن هـــــ ـــ ـــ ــــبوع( مـــــ ـــ ـــ اســـــ

   الصندوق لذلك وذلك عبر الوسائل التالية:

.ض الح -
ً
 ور شخصيا

 االلكتروني.البريد  -

 املوقع االلكتروني للشركة. -

ــات أو  .7 يحــــــــــــــــــــق ملــــــــــــــــــــدير الصــــــــــــــــــــندوق أو حــــــــــــــــــــافظ الســــــــــــــــــــجل تجميــــــــــــــــــــد حســــــــــــــــــــاب املشــــــــــــــــــــترك وعــــــــــــــــــــدم تنفيــــــــــــــــــــذ أي تعليمــــــــــــــــــ

طلبــــــــــــــــــات للمشــــــــــــــــــترك فــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــدم التزامــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــذلك وال يتحمــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــدير الصــــــــــــــــــندوق أو حــــــــــــــــــافظ الســــــــــــــــــجل أي 

ــــدم  مســــــــــــــــــؤولية قانونيـــــــــــــــــــة أو غيـــــــــــــــــــر قانونيـــــــــــــــــــة أو ماليـــــــــــــــــــة أو أي خســـــــــــــــــــائر قــــــــــــــــــد يتعـــــــــــــــــــرض لهـــــــــــــــــــا ـــ ـــــــ ــــة عـــــ ـــ ـــــــ ــــترك نتيجـــــ ـــ ـــــــ املشـــــ

 التزامه بذلك وتجميد الحساب.
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ا .8 ا إخطـــــــــــــــــار   املـــــــــــــــــدير   )كتابيـــــــــــــــــً قـــــــــــــــــيم عنـــــــــــــــــد مغادرتـــــــــــــــــه دولـــــــــــــــــة الكويـــــــــــــــــت نهائيـــــــــــــــــً
ُ
ـــــارج / علـــــــــــــــــى امل ـــــــ ـــــه خـــــ ـــــــ ـــــا( بعنوانـــــ ـــــــ الكترونيـــــ

 دولة الكويت وذلك خالل )اسبوع( بحد أقص ى من مغادرته.

 باللغــــــــــــــــة ليجــــــــــــــــب أن يكــــــــــــــــون النظــــــــــــــــام األساســــــــــــــــ ي  .9
ً
العربيــــــــــــــــة وأن يــــــــــــــــتم تــــــــــــــــوفيره دون مقابــــــــــــــــل عنــــــــــــــــد لصــــــــــــــــندوق مكتوبــــــــــــــــا

 طلبه.

 الحادية والثالثون املادة 

 فترات تقديم التقارير الدورية لحملة الوحدات 

 

 لكل حامل وحدات بشكل ربع سنوي 
ً
 دوريا

ً
خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من  – يجب على مدير الصندوق تقديم تقريرا

 التقرير على األخص املعلومات التالية: نهاية الفترة، ويتضمن هذا 

 . صافي قيمة وحدة الصندوق. 1

 . عدد وحدات الصندوق التي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها. 2

 بحركة حساب كل حامل وحدات على حدة، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة بعد آخر تقرير تم تقديمه لحامل الوحدات.3
ً
 . سجال

 يو ح كافة ا4
ً
 لرسوم واملصاريف واالتعاب املستحقة على أصول الصندوق، على أن تبين بعملة الصندوق.  . بيانا

 

 والثالثون الثانية  املادة 

 أساليب ومواعيد اإلفصاح عن املعلومات

 أساليب ومواعيد اإلفصاح عن املعلومات:

قبل مراقب الحسابات الخارجي وأن يقدم النسخة  يجب على مدير الصندوق إعداد البيانات املالية املرحلية ليتم مراجعتها من   (1

 املراجعة للبورصة والهيئة خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من نهاية الفترة.

  النسخة   يقدم   وأن  الخارجي،   الحسابات  مراقب   قبل   من   تدقيقها   ليتم  السنوية   املالية   البيانات  إعداد   الصندوق   مدير   على   يجب (2

  وأربعين  خمسة أقصاها مدة  خالل والهيئة  للبورصة  املدققة
ً
 .للصندوق  املالية  السنة  نهاية من  يوما

على مدير الصندوق نشر معلومات شهرية عن الصندوق للجمهور من خالل البورصة، وذلك خالل سبعة أيام عمل من   يجب (3

 للنموذج الوارد في امللحق 
ً
 . الالئحة  من(  الجماعي  االستثمارأنظمة )عشر  الثالث  الكتاب  من( 5)رقم نهاية كل شهر وفقا

 

 والثالثون الثالثة  املادة 

  ملخص بمسئوليات مقدمي الخدمات، باإلضافة إلى األحكام املتعلقة بإنهاء خدماتهم أو استبدالهم 

: التزامات
ً
 عامة  أوال

 أشخاص طبيعيين أو اعتباريين االلتزام بما يلي:يجب على كافة مقدمي خدمات الصندوق سواء كانوا 

 أن تتوفر لديهم القدرات واإلمكانيات البشرية والتقنية واملالية بالقدر الذي يكفي لتنفيذ التزاماتهم. .1
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إبـــــــــــــــــرام عقـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــع مقـــــــــــــــــدم الخدمـــــــــــــــــة يتضـــــــــــــــــمن بيـــــــــــــــــان حقـــــــــــــــــوق والتزامـــــــــــــــــات أطرافـــــــــــــــــه وعلـــــــــــــــــى األخـــــــــــــــــص أتعـــــــــــــــــاب مقـــــــــــــــــدم  .2

ـــــداده ـــ ـــ ـــد ســـــ ــ ـــ ـــ ــــا ها ومواعيـــــ ـــــــ ـــس احتســـــ ــ ـــ ـــ ـــة وأســـــ ــ ـــ ـــ ـــد، الخدمـــــ ــ ـــ ـــ ـــ  العقـــــ ــ ـــ ـــ ــــاء أو فســـــ ـــــــ ـــد إنهـــــ ــ ـــ ـــ ـــا عنـــــ ــ ـــ ـــ ـــــب اتباعهـــــ ـــ ـــ ـــــراءات الواجـــــ ـــ ـــ ا، واإلجـــــ

والتــــــــــــــــدابير واإلجــــــــــــــــراءات املترتبــــــــــــــــة علــــــــــــــــى إنهــــــــــــــــاء العالقــــــــــــــــة مــــــــــــــــع مقــــــــــــــــدم الخدمــــــــــــــــة، باســــــــــــــــتثناء مــــــــــــــــدير الصــــــــــــــــندوق حيــــــــــــــــث 

 يحل النظام األساس ي للصندوق محل العقد والذي يتضمن متطلبات هذا البند.

ــــام املن .3 ـــــــ ــام باملهـــــ ــ ـــــــ ــــي القيـــــ ـــــــ ــــريص فـــــ ـــــــ ــــخص الحـــــ ـــــــ ــــة الشـــــ ـــــــ ــــذل عنايـــــ ـــــــ وطــــــــــــــــة بمقــــــــــــــــدم الخدمــــــــــــــــة والتعــــــــــــــــاون مــــــــــــــــع بــــــــــــــــاقي مقــــــــــــــــدمي بـــــ

الخــــــــــــــــدمات للصــــــــــــــــندوق، وتحمــــــــــــــــل املســــــــــــــــئولية عــــــــــــــــن أي تقصــــــــــــــــير أو إهمــــــــــــــــال م ــــــــــــــــي أو غــــــــــــــــ  يقــــــــــــــــع منــــــــــــــــه أثنــــــــــــــــاء تأديتــــــــــــــــه 

ــــار  لعملـــــــــــــــه، وتعـــــــــــــــويض كـــــــــــــــل شـــــــــــــــخص لحقـــــــــــــــه ضـــــــــــــــرر نتيجـــــــــــــــة أي خطـــــــــــــــأ يرتكبـــــــــــــــه مقـــــــــــــــدم الخدمـــــــــــــــة ـــ ـــ ــــتم إخطـــــ ـــ ـــ ــــى أن يـــــ ـــ ـــ علـــــ

 .نصوص عليها في هذا البندالهيئة خالل خمسة أيام عمل من تحقق أي من الحاالت امل

ــدا الحـــــــــــــاالت  .4 ــا عـــــــــــ ــى وحـــــــــــــدات الصـــــــــــــندوق، فيمـــــــــــ ــره علـــــــــــ ــة عـــــــــــــن غيـــــــــــ ــة ســـــــــــــواء لصـــــــــــــالحه أو نيابـــــــــــ أال يتعامـــــــــــــل مقـــــــــــــدم الخدمـــــــــــ

 التالية:

 مدير الصندوق.  -أ

 وكيل االكتتاب )البيع( بما ال يتعارض مع ضوابط االستثمار للصندوق. -ب

ــــزام .5 ـــ ـــــــ بالقـــــــــــــــــــانون والالئحـــــــــــــــــــة والتعـــــــــــــــــــاميم والقـــــــــــــــــــرارات والتعليمـــــــــــــــــــات الصـــــــــــــــــــادرة مـــــــــــــــــــن الهيئـــــــــــــــــــة والنظـــــــــــــــــــام األساســـــــــــــــــــ ي  االلتـــــ

 ونشرة االكتتاب.

 لتصـــــــــــــــحيح أي تقــــــــــــــاعس فـــــــــــــــي التزاماتـــــــــــــــه املنصـــــــــــــــوص عليهـــــــــــــــا فـــــــــــــــي النظـــــــــــــــام  .6
ً
أن يتخــــــــــــــذ جميـــــــــــــــع الخطـــــــــــــــوات الضـــــــــــــــرورية فـــــــــــــــورا

 األساس ي والالئحة وأي تعليمات تصدرها الهيئة.

ــــى ا .7 ـــــــ ــــت علـــــ ـــــــ ــــي أي وقـــــ ـــــــ ــــالع فـــــ ـــــــ لســــــــــــــــجالت والــــــــــــــــدفاتر والوثــــــــــــــــائق واألوراق املتعلقــــــــــــــــة بالصــــــــــــــــندوق التــــــــــــــــي بحيــــــــــــــــازة مقــــــــــــــــدمي االطـــــ

ـــــــو  ـــ ـــ ـــــــى النحـــــ ـــ ـــ ــامهم علـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــن أداء مهـــــ ـــ ـــ ـــــــنهم مـــــ ـــ ـــ ـــــــهم وتمكـــــ ـــ ـــ ـــــــمن اختصاصـــــ ـــ ـــ ـــــــع ضـــــ ـــ ـــ ــي تقـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــدود التـــــ ـــ ـــ ـــــــي الحـــــ ـــ ـــ ـــــــرين فـــــ ـــ ـــ ـــــــدمات اآلخـــــ ـــ ـــ الخـــــ

 املطلوب.

 عدم استغالل أصول الصندوق ملصلحة خاصة. .8

ـــ ي  .9 ــ ـــ ـــ ـــــام األساســـــ ـــ ـــ ـــــق النظـــــ ـــــــ ــــي ملحـــــ ـــــــ ـــدمات فـــــ ــ ـــ ـــ ـــــدمي الخـــــ ـــ ـــ ـــــاب مقـــــ ـــ ـــ ـــــيل أتعـــــ ـــ ـــ ـــــدد تفاصـــــ ـــ ـــ للصــــــــــــــــندوق ونشــــــــــــــــرة االكتتــــــــــــــــاب مـــــــــــــــــع  تحـــــ

مصـــــــــــــــاريف التأســـــــــــــــيس ورســـــــــــــــوم تـــــــــــــــرخيص الهيئـــــــــــــــة  بيـــــــــــــــان الجهـــــــــــــــة التـــــــــــــــي تتحمـــــــــــــــل تلـــــــــــــــك األتعـــــــــــــــاب. ويتحمـــــــــــــــل الصـــــــــــــــندوق 

أي مبلـــــــــــــــغ مــــــــــــــن أصــــــــــــــول الصــــــــــــــندوق فــــــــــــــي حــــــــــــــال تعيــــــــــــــين مقـــــــــــــــدم  أو أي رســــــــــــــوم أخــــــــــــــرى تفرضــــــــــــــها الهيئــــــــــــــة. وال يجــــــــــــــوز دفــــــــــــــع

ـــــة ـــــــ ـــــام املرتبطـــــ ـــــــ ـــــن املهـــــ ـــــــ ـــــة أي مـــــ ـــــــ ـــــة لتأديـــــ ـــــــ ـــــتثمار أو بمهـــــــــــــــــام مـــــــــــــــــدير الصـــــــــــــــــندوق أو مق الخدمـــــ ـــــــ ـــــار االســـــ ـــــــ ـــــاب مستشـــــ ـــــــ ـــــل أتعـــــ ـــــــ ابـــــ

ــــدات أو ـــــــ ـــرويج للوحـــــ ـــــــ ــــــــــر التـــــ ــــال ال الحصـــــ ـــــــ ــــبيل املثـــــ ـــــــ ــــى ســـــ ـــــــ ــــــــــك علـــــ ــــمل ذلـــــ ـــــــ ــــا، ويشـــــ ـــــــ مصــــــــــــــــاريف نســــــــــــــــ  وتوزيــــــــــــــــع النظــــــــــــــــام -بيعهـــــ

 .إذ على مدير الصندوق أن يتحمل هذه املصاريف -للصندوق  األساس ي

   ثانيا: مدير الصندوق 

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

 نشاط مدير نظام استثمار جماعي، على أن يكون  أحدهم من كبار التنفيذيين أو الرئيس التنفيذي لدى مدير الصندوق. 

في املسؤوليات والصالحيات ويجب أن يكون أعضاء الهيئة اإلدارية من األشخاص املسجلين لدى الهيئة، ويمثلون مدير الصندوق 

املنصوص عليها في الالئحة، ويعتبر توقيع أعضاء الهيئة اإلدارية أو من يفوضونه منهم بمثابة توقيع مدير الصندوق، ويكون هؤالء  
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 األعضاء مسؤولين بالتضامن مع املدير عن أي أخطاء أو إهمال أو غ  في إدارة الصندوق. 

 ما يلي: يلتزم مدير الصندوق على األخص ب-ب

 وممارســـــــــــــــــــــــــة الحقـــــــــــــــــــــــــوق وااللتزامـــــــــــــــــــــــــات املرتبطـــــــــــــــــــــــــة بالصـــــــــــــــــــــــــندوق لصـــــــــــــــــــــــــالح حملـــــــــــــــــــــــــة  .1
ً
تمثيـــــــــــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــــــــــندوق قانونـــــــــــــــــــــــــا

 حق التوقيع عنه. -أو ملن يفوضه-الوحدات ونيابة عنهم ويكون له 

 إدارة أصول الصندوق بما يحقق أهدافه االستثمارية املحددة في نظامه األساس ي. .2

 األساس ي للصندوق.اللتزام بجميع أحكام النظام ا .3

اتخــــــــــــــــــاذ جميــــــــــــــــــع القـــــــــــــــــــرارات االســــــــــــــــــتثمارية وغيرهــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــرارات بمــــــــــــــــــا يحقـــــــــــــــــــق مصــــــــــــــــــلحة الصــــــــــــــــــندوق وحملـــــــــــــــــــة  .4

 الوحدات ويضمن معاملة حملة الوحدات معاملة متساوية.

 ألهــــــــــــــــداف الصـــــــــــــــــندوق وسياســـــــــــــــــته  .5
ً
عــــــــــــــــدم تعـــــــــــــــــريض الصـــــــــــــــــندوق أليــــــــــــــــة مخـــــــــــــــــاطر اســـــــــــــــــتثمارية غيــــــــــــــــر ضـــــــــــــــــرورية وفقـــــــــــــــــا

 االستثمارية والنظام األساس ي.

 تخاذ التدابير املناسبة لحماية أصول الصندوق.ا .6

طبيــــــــــــــق سياســــــــــــــات وإجــــــــــــــراءات مناســــــــــــــبة ملنـــــــــــــــع أو الحــــــــــــــد مــــــــــــــن املمارســــــــــــــات الخاطئـــــــــــــــة التــــــــــــــي مــــــــــــــن املتوقــــــــــــــع أن تـــــــــــــــؤثر ت .7

 على استقرار السوق ونزاهته.

 التأكد من استخدام نماذج تسعير وأنظمة تقييم عادلة وصحيحة وشفافة ألصول الصندوق. .8

ــــراء  .9 ـــــــ ــــات الشـــــ ـــــــ ــــجيل عمليـــــ ـــــــ  لتسلســــــــــــــــلها الزمنــــــــــــــــي تســـــ
ً
والبيــــــــــــــــع التــــــــــــــــي تــــــــــــــــتم لصــــــــــــــــالح الصــــــــــــــــندوق بشــــــــــــــــكل دقيــــــــــــــــق ووفقــــــــــــــــا

 وتوقيتها.

 طبيق نظام محاسبي مناسب لقيد التعامالت املالية للصندوق.ت .10

ـــــــــابات  .11 ـــــــــع الحســـــ ـــــــــبي مـــــ ـــــــــام املحاســـــ ـــــــــا بالنظـــــ ـــــــــم إدخالهـــــ ـــــــــي تـــــ ـــــــــامالت التـــــ ـــــــــابق التعـــــ ـــــــــم لتطـــــ ـــــــــام مالئـــــ ـــــــــود نظـــــ ـــــــــن وجـــــ ـــــــــد مـــــ التأكـــــ

 الصندوق لدى أمين الحفظ.النقدية واألوراق املالية املفتوحة باسم 

 إعداد البيانات املالية املرحلية والسنوية للصندوق. .12

 تعيين مقدمي الخدمات والتأكد من قيامهم باملهام املنوطة  هم. .13

ــ .14 ــ ـــ ـــ وفير جميـــــــــــــــع املعلومـــــــــــــــات الالزمـــــــــــــــة عـــــــــــــــن الصـــــــــــــــندوق إلـــــــــــــــى مقـــــــــــــــدمي الخـــــــــــــــدمات لتمكيـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن القيـــــــــــــــام بمهـــــــــــــــامهم تـــــ

 بشكل فعال.

 وق للوفاء بأية التزامات قد تترتب عليه.توفير السيولة الكافية للصند .15

إخطــــــــــــــــــار الهيئــــــــــــــــــة وحملــــــــــــــــــة الوحــــــــــــــــــدات فــــــــــــــــــور وقــــــــــــــــــوع أحــــــــــــــــــدا  أو معلومــــــــــــــــــات جوهريــــــــــــــــــة تــــــــــــــــــؤدي لتعــــــــــــــــــرض مصــــــــــــــــــالح  .16

 حملة الوحدات للخطر.

ــ .17 ــ ـــ ـــــــ ي حـــــــــــــــــــال إدارة املـــــــــــــــــــدير ألكثـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــندوق، يجـــــــــــــــــــب عليـــــــــــــــــــه أن يفصـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــين العمليـــــــــــــــــــات املرتبطـــــــــــــــــــة  هـــــــــــــــــــذه فـــــ

 الصناديق.

 يجــــــــــــــــــوز للهيئـــــــــــــــــــة اســـــــــــــــــــتبدال مـــــــــــــــــــدير الصـــــــــــــــــــند .18
ا
 جوهريـــــــــــــــــــا

ا
ــــهوق إذا رأت أنـــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــد أخـــــــــــــــــــل إخـــــــــــــــــــالال ـــ ـــــــ الـــــــــــــــــــواردة  بالتزاماتـــــ

 .بالالئحة

ال يجــــــــــــــــوز ملــــــــــــــــدير الصــــــــــــــــندوق مــــــــــــــــنح االئتمــــــــــــــــان وتمويــــــــــــــــل أطــــــــــــــــراف أخــــــــــــــــرى تحــــــــــــــــت مســــــــــــــــميات مختلفــــــــــــــــة مــــــــــــــــن خــــــــــــــــالل  .19

 .ينطوي عليها تقديم أموال للغير إبرام عقود
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ـــــام يجــــــــــــــــوز ملــــــــــــــــدير الصــــــــــــــــندوق االســــــــــــــــتعانة بأحــــــــــــــــد األشــــــــــــــــخاص املــــــــــــــــرخص لهــــــــــــــــم مــــــــــــــــن جهــــــــــــــــة رقابيــــــــــــــــة أ .20 ـــ ـــ ــة للقيـــــ ــ ـــــــ جنبيـــــ

 ببعض مهامه بشأن أصول الصندوق املوجودة خارج دولة الكويت. 

(من الكتاب الثالث عشر)أنظمة االستثمار الجماعي( من الالئحة، ال يجوز ملدير الصندوق  7 -1مع عدم اإلخالل باملادة) .21

 للضوابط 
ً
 التالية: شراء أي ورقة مالية صادرة عنه أو عن شركاته التابعة إال وفقا

 . الحصول على موافقة مراقب االستثمار قبل الشراء.أ

. أال يتجاوز إجمالي األوراق املالية التي يستثمرها  لصندوق وجميع الصناديق األخرى التي يديرها مدير الصندوق ما  ب

ا التابعة وال تدخل  % من إجمالي قيمة األوراق املالية املصدرة من الشركة مديرة الصندوق أو أي من شركاته 10نسبته 

 لنظامها األساس ي من ضمن هذه النسبة. 
ً
 وفقا

ً
 محددا

ً
 الصناديق التي تتبع مؤشرا

( من الكتاب الثالث عشر)أنظمة االستثمار الجماعي( من الالئحة، وفي حالة قيام مدير  7 -1مع عدم اإلخالل باملادة) .22

در ما، ال يجوز له شراء الورقة املالية محل االكتتاب لهذا  الصندوق بمهمة وكيل االكتتاب (البيع) أو إدارة االكتتاب ملص 

 املصدر أثناء قيامه  هذه املهام.

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

 هذه الورقة لصالح الصندوق أثناء فترة التعهد. 

 لنظامها األساس ي. ويستثنى من أحكا
ً
 وفقا

ً
 محددا

ً
 م هذه البند الصناديق التي تتبع مؤشرا

 لنظم الودائع لديها أو أدوات الدين أو أي أدوات مالية مطروحة للبيع في السوق  
ً
وال تعتبر اإليداعات لدى البنوك وفقا

 األولية أو السوق الثانوية من أوجه االئتمان املحظور القيام به من قبل الصندوق. 

 قيود املناصب وتعارض املصالح     ج.

مع عدم اإلخالل بالتزامات مدير الصندوق بأحكام الفصل الثالث )تعارض املصالح(من الكتاب الثامن)أخالقيات   .1

العمل( من الالئحة، يجوز ملوظفي مدير الصندوق من غير األشخاص املسجلين كممثلي مدير نظام استثمار جماعي  

 من أصول صندوق يديره مدير الصندوق.شغل عضوية مجلس إدارة في 
ً
 شركة تشكل أوراقها املالية جزءا

وال يجوز ملوظفي مدير الصندوق من األشخاص املسجلين كممثلي مدير نظام استثمار جماعي شغل عضوية مجلس  

 إدارة الشركات املشار إليها في الفقرة السابقة إال إذا كانت 

ناديق املبينة بالالئحة  تسمح بذلك أو إذا كان الصندوق يتبع مؤشر  ضوابط االستثمار الخاصة ببعض أنواع الص 

 معين محدد بنظامه األساس ي. 

في حال توظيف مدير الصندوق لشخص كممثل ملدير نظام استثمار جماعي ممن ينطبق عليهم الحظر الوارد في هذا  

 من  البند، فيجب على هذا الشخص أن يستقيل من عضوية مجلس إدارة الشركة التي ت
ً
شكل أوراقها املالية جزءا

 أصول صندوق يديره مدير الصندوق.

من   (الكتاب الثامن )أخالقيات العمل  ناملصالح( م تعارض  )الثالث يجب على مدير الصندوق مراعاة أحكام الفصل   .2

تعارض املصالح في تعامله نيابة عن وملصلحة الصندوق وحملة   الالئحة، وااللتزام باتخاذ التدابير الالزمة لتجنب

 الوحدات. 

عن حاالت تعارض املصالح املحتملة للصندوق أو ملوظفي مدير الصندوق   - بشكل مسبق  - مالم يفصح مدير الصندوق  .3

 عن  اس  من األشخاص املسجلين كممثلي مدير نظام
ً
تثمار جماعي أو ألحد حملة الوحدات، فيجب عليه اإلفصاح فورا
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 علمه بأي من تلك الحاالت أو التعامالت ملراقب االستثمار والحصول على اقراره بذلك. 

وفي جميع األحوال، يجب على مدير الصندوق اخطار حملة الوحدات والهيئة بأي حالة تعارض مصالح تم إقرارها من  

 لهذه البند خالل خمسة أيام عمل من تاريخ االقرار. قبل مراقب االست
ً
 ثمار وفقا

ال يجوز ملدير الصندوق أو حملة الوحدات االشتراك في التصويت على االمور املتعلقة بمنفعة خاصة لهم أو في حالة   .4

 تعارض مصالحهم مع مصالح الصندوق.

اقب االستثمار : مر
ً
 ثالثا

يكون لكل صندوق مراقب استثمار من األشخاص املرخص لهم يعين من قبل مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئة،  

 على أن يلتزم على األخص بما يلي: 

التأكد من التزام مدير الصندوق بالقانون والالئحة وقرارات وتعليمات الهيئة والنظام األساس ي ونشرة االكتتاب وأية   .1

خرى ُيصدرها ُمدير الصندوق.
ُ
 وثائق أ

أن يقوم بتقويم وحدات االستثمار واحتساب صافي قيمتها بطريقة مستقلة ونزيهة بما يتفق مع األساليب والفترات   .2

 والسياسات املنصوص عليها في النظام األساس ي للصندوق. 

خالل أي فترة وذلك خالل خمسة أيام   إخطار مدير الصندوق والهيئة بكل أخطاء تقويم أو تسعير الوحدة التي تمت .3

 عمل من اكتشاف الخطأ. 

 للنظام األساس ي للصندوق وأحكام   .4
ً
التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة حملة الوحدات وفقا

 الالئحة، وأن أمواله تستثمر في حدود األساليب والسياسات املحددة في هذا النظام. 

 صندوق الخاصة بنطاق عمل مراقب االستثمار. تنفيذ تعليمات مدير ال .5

 . إقرار أية تعامالت تنطوي على تعارض مصالح .6

 على األقل مع الهيئة اإلدارية للصندوق ملراجعة التزام الصندوق بالقانون والالئحة وقرارات   .7
ً
االجتماع مرتين سنويا

 ها مدير الصندوق.وتعليمات الهيئة والنظام األساس ي ونشرة االكتتاب وأية وثائق أخرى يصدر 

إخطار الهيئة في حال عدم التزام مدير الصندوق بالقانون أو الالئحة أو النظام األساس ي للصندوق خالل خمسة أيام   .8

 .عمل من العلم بذلك

 لآللية املحددة في النظام األساس ي عن أعمال الصندوق يتضمن سجل   .9
ً
إعداد تقرير سنوي يقدم لحملة الوحدات وفقا

االت عدم التقيد ومخالفة ضوابط االستثمار واالقتراض املشار إليها في الالئحة، واإلجراءات املتخذة واملدة  باملخالفات وح 

 . الزمنية لتصويب تلك املخالفات

 حضور جمعية حملة وحدات الصندوق.

: أمين الحفظ 
ً
   رابعا

حفظ أصول الصندوق لدى أمين حفظ من األشخاص املرخص لهم يعين من قبل مدير الصندوق بعد الحصول على   يجب  -أ

 لدى جهة رقابية أخرى، وذلك لحفظ األصول خارج  
ً
 له أو مسجال

ً
موافقة الهيئة، ويجوز له تعيين أمين حفظ فرعي يكون مرخصا

 إعفاء أمين الحفظ األصيل من مسؤولياته.دولة الكويت. وال يؤدي التعاقد مع أمين حفظ فرعي إلى 

مراعاة أحكام الكتاب السابع )أموال العمالء وأصولهم( من الالئحة، يلتزم أمين الحفظ باتخاذ الخطوات الالزمة لضمان   مع -ب

 اآلتي:
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أي حسابات  فتح وإدارة ما يلزم من الحسابات املصرفية، والحسابات لدى وكالة املقاصة، والحسابات لدى الوسطاء، أو  .1

 أخرى باسم الصندوق. 

 االحتفاظ بأصول الصندوق في حسابات منفصلة عن الحسابات الخاصة به أو حسابات الغير.  .2

 لألهداف املحددة بالنظام األساس ي، وعدم استغاللها   .3
ً
عدم استخدام أصول الصندوق وأي حقوق تتعلق  ها إال وفقا

 أنظمة استثمار جماعي أخرى. ملصلحته أو ملصلحة عمالء آخرين أو ملصلحة أي  

 وضع األنظمة املناسبة لحفظ السجالت املتعلقة بأصول الصندوق. .4

ُمسجلة باسم الصندوق أو لصالحه، والتأكد من   - فيما عدا حقوق االنتفاع -التأكد من أن جميع أصول الصندوق  .5

ة الوحدات بطريقة قابلة للتنفيذ  استيفاء جميع الترتيبات القانونية الالزمة لحفظ حقوق تملك أصول الصندوق وحمل

 حيثما ينطبق ذل
ً
 ك.قانونيا

 .التأكد من نقل عقد حق االنتفاع باسم الصندوق بما ال يتعارض مع ضوابط االستثمار بالصناديق .6

استالم وحفظ األرباح والتوزيعات وغيرها من املستحقات النقدية الناشئة عن نشاط الصندوق وإيداعها في الحساب   .7

 . البنكي الخاص باسم الصندوق 

 تنفيذ تعليمات مدير الصندوق الخاصة بنطاق عمل أمين الحفظ. .8

إخطار مدير الصندوق بأية التزامات مترتبة على أصول الصندوق وإرسال أي إخطارات يتسلمها الى املدير في املدة املقررة   .9

 .لذلك

 إعداد وحفظ سجل حملة الوحدات ما لم يحفظ لدى حافظ سجل آخر.  .10

الحصول على موافقة كتابية من مدير الصندوق على جميع العقود املبرمة بين أمين الحفظ األصيل وأمين الحفظ   يجب  -ج

 :ويجب أن تتضمن جميع العقود املبرمة سواء مع أمين الحفظ األصيل أو أمين الحفظ الفرعي تنظيم املسائل التالية الفرعي.

 .ممارسة الحقوق املتعلقة باألصول التي يحتفظ  ها مع أمين الحفظاملتطلبات التي تمكن الصندوق من  .1

 . املتطلبات الخاصة بمكان حفظ أصول الصندوق  .2

 الطريقة املستخدمة في حفظ وحماية أصول الصندوق.  .3

 ما يفيد التزام أطرافه ببذل عناية الشخص الحريص الواجبة واملسؤولية عن التلف والهالك.  .4

 األتعاب وطريقة حسا ها. 

: حافظ سجل حملة الوحدات 
ً
 خامسا

يجوز أن يحفظ هذا السجل لدى أمين حفظ. وفي حالة ُيحفظ سجل حملة وحدات الصندوق لدى وكالة مقاصة،  -أ 

تصفية الصندوق يجوز أن يحفظ سجل حملة الوحدات لدى مصفي الصندوق إذا ما تم االستغناء عن خدمات الجهة  

دف
ُ
 ع أتعاب الجهة التي تحتفظ بالسجل من أموال الصندوق.التي تحفظ السجل. وفي جميع األحوال ت

 يجب على حافظ السجل االلتزام بما يلي: -ب

االحتفاظ بسجل يو ح أسماء حملة الوحدات وجنسياتهم وموطنهم وعدد الوحدات اململوكة لكل منهم ونوعها والقيمة   .1

ي تم إصدارها أو استردادها أو استحداثها أو  املدفوعة عنها، وأي تحديث يتم على رصيد الوحدات املتبقية والوحدات الت

 إلغاؤها، وتزويد مراقب االستثمار بنسخة من هذا البيان. 
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 كما يقوم حافظ السجل باملهام املوكلة لوكالة املقاصة وفق . نقل امللكية في األحوال املنصوص عليها في قواعد البورصة. .2

 أحكام قواعد تداول األوراق املالية غير املدرجة في البورصة.  

 . ضور جمعيات حملة الوحدات وإعالن النصاب القانوني بعد التحقق من صحة هويات وتوكيالت الحضور ح .3

 
ً
اقب الحسابات الخارجي سادسا  : مر

 الهيئة، على أن يلتزم على األخص بما يلي: يجب على مدير الصندوق تعيين ُمراقب حسابات خارجي من األشخاص املسجلين لدى   -أ

 ملعايير املحاسبة الدولية املعتمدة من الهيئة.  .1
ً
 مراجعة وتدقيق حسابات الصندوق وفقا

 إعداد تقرير عن البيانات املالية املرحلية للصندوق والسنوية املدققة للصندوق. .2

الالئحة أو   الصندوق عدم التزام مدير الصندوق بالقانون أوإخطار الهيئة في حال تبين عند مراجعة وتدقيق حسابات   .3

 النظام األساس ي للصندوق خالل خمسة أيام عمل من علمه بذلك.

حضور جمعية حملة الوحدات املقرر فيها عرض البيانات املالية املدققة من مراقب الحسابات وعرض تلك البيانات   .4

 ها. ومناقشتها واالجابة عن االستفسارات املرتبطة   

، وملدة ال تتجاوز أربع سنوات مالية متتالية -ب
ً
يعين مراقب الحسابات الخارجي للصندوق لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنويا

ما لم يكن الصندوق في دور التصفية، ويجوز إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي ذاته بعد فترة انقطاع ال تقل عن سنتين  

 ماليتين متتاليتين. 

يجوز ملدير الصندوق استبدال مراقب الحسابات الخارجي خالل فترة عمله املتعاقد عليها إال بعد إبداء األسباب واملبررات   وال

 للهيئة وأخذ موافقة الهيئة على ذلك. 

 ال يجوز أن يكون مراقب الحسابات الخارجي للصندوق هو نفسه مراقب الحسابات ملدير الصندوق.  -ج

 
ً
 د أعضاء الهيئة اإلدارية للصندوق أو أي من مقدمي الخدمات : شغور منصب أح سابعا

في حالة شغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإلدارية للصندوق، يتعين على مدير الصندوق إخطار الهيئة بذلك خالل مدة   .1

عمل  أقصاها خمسة أيام عمل، كما يتعين عليه تقديم طلب لشغل املناصب الشاغرة خالل مدة أقصاها عشرين يوم 

أقصاها عشرة   ل مدة ال من تاريخ شغور املنصب. وفي جميع األحوال يجب على مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات خ

 أيام عمل من شغور املنصب، كما يتم إخطارهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين 

الجماعي( من الالئحة، على مدير   أنظمة االستثمار ) عشر ( الواردة بالكتاب الثالث 1-8دون اإلخالل بأحكام املادة ) .2

الصندوق إخطار حملة الوحدات خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة على استبدال مدير أو  

 أمين حفظ أو مراقب استثمار الصندوق.

ت بذلك  يتعين على مدير الصندوق إخطار الهيئة وحملة الوحدا الخارجي،في حالة شغور منصب مراقب الحسابات  .3

كما يتعين على مدير الصندوق تعيين من يحل محل املنصب الشاغر خالل مدة   خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل،

 أقصاها شهر من تاريخ الشغور، وإخطار الهيئة وحملة الوحدات خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين. 

أنظمة االستثمار الجماعي( من الالئحة، في حال  )عشر تاب الثالث ( الواردة بالك2-19-2دون اإلخالل بأحكام املادة ) .4

موافقة الهيئة على مبررات استبدال مراقب الحسابات الخارجي خالل فترة عملهم املتعاقد عليها، يجب على مدير  

مسة  الصندوق تعيين من يحل محل تلك املناصب الشاغرة وإخطار الهيئة وحملة الوحدات بذلك خالل مدة أقصاها خ 

 أيام عمل من تاريخ التعيين. 
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أنظمة االستثمار الجماعي( من الالئحة، في حال انتهاء  )عشر بالكتاب الثالث  ة( الوارد2-19-2) املادةدون اإلخالل بأحكام   .5

يجب على مدير الصندوق تعيين من يحل محل تلك املناصب الشاغرة   الخارجي،فترة التعاقد مع مراقب الحسابات 

 .بذلك خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين  وإخطار الهيئة وحملة الوحدات

( من 1-11-2أي من مقدمي الخدمات غير املشار إليهم في املادة ) أو  حافظ السجل  في حالة شغور منصب أو تعيين  .6

أنظمة االستثمار الجماعي( من الالئحة، يتعين على مدير الصندوق إخطار الهيئة وحملة الوحدات  ) عشر الكتاب الثالث 

 بذلك خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ الشغور أو التعيين. 

 

 والثالثون الرابعة  املادة 

 أحكام جمعية حملة الوحدات 

لكل صندوق جمعية .1 مرة واحدة    من   يكون  تعقد  الوحدات  للصندوق  حملة  املالية  السنة  لكل    األقل،على  خالل  ويحق 

مشترك حضور اجتماعات هذه الجمعية والتصويت على قراراتها ويكون لكل من حملة الوحدات صوت واحد مقابل كل  

 وحدة استثمارية واحدة يمتلكها. 

 بما ال يتعارض مع األحكام املنظمة للجمعية في
ً
بمشاركة األطراف    الالئحة  ويجوز انعقاد جمعية حملة الوحدات الكترونيا

 املعنية بالحضور، وتمكين حملة الوحدات من إبداء الرأي والتصويت باملوضوعات املعروضة في االجتماع.  

 :اتخاذ قرار في املسائل التالية  وأتختص جمعية حملة الوحدات بالنظر 

 ندوق.عن السنة املالية للص  عن نشاط الصندوق ومركزه املاليأو املصفي قرير مدير الصندوق ت .1

 .عن البيانات املالية السنوية املدققة للصندوق  الخارجي   قرير مراقب الحساباتت .2

 . البيانات املالية السنوية املدققة للصندوق  .3

 عن السنة املالية للصندوق. تقرير مراقب االستثمار .4

 .تعديالت النظام األساس ي التي تمس الحقوق املكتسبة لحملة الوحدات .5

 تعيين مدير بديل.  .6

 .اختيار مصفي الصندوق ومراقبة أعمالهافقة على التصفية و املو    .7

 . بديلمصفي تعيين  .8

للنظر في املسائل التي تدخل في اختصاصاتها،  أو املصفي  تنعقد جمعية حملة الوحدات بناء على دعوة من مدير الصندوق   .2

ويتوجب عليه أن يوجه الدعوة لالجتماع بناء على طلب مسبب مقدم من حملة الوحدات الذين يمثلون نسبة ال تقل عن  

وذلك خالل واحد    من رأس مال الصندوق املصدر، أو بناء على طلب من مراقب االستثمار أو مراقب الحسابات  %  10

 
ً
 من تاريخ استالم الطلب ما لم يتم االتفاق بين الجهة املسؤولة عن الدعوة للجمعية ومقدمي الطلب على  وعشرين يوما

 الجهة التي تدعو إلى االجتماع.  . وتعد جدول األعمال تاريخ انعقاد الحق

إذا تعذر دعوتها ألي  بدعوة جمعية حملة الوحدات في األحوال التي يتوجب فيها ذلك أو  أو املصفي  إذا لم يقم مدير الصندوق  

الحسابات   مراقب  أو  االستثمار  مراقب  تكلف  أن  للهيئة  يجوز  األسباب،  من    سبب 
ً
مناسبا تراه  من  الجمعية  أو  بدعوة هذه 

 لالنعقاد. 
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بأحد   .3 االجتماع  انعقاد  األعمال وزمان ومكان  الوحدات متضمنة جدول  إلى حضور اجتماع جمعية حملة  الدعوة  توجه 

 : التاليةالطرق 

لتقوم بنشر  إلعالن قبل انعقاد االجتماع بعشرة أيام عمل على األقل في صحيفتين يوميتين محليتين والبورصة  ا .1

 . عالن عن جدول األعمال وميعاد ومكان اجتماع الجمعيةاإل 

 . أيام عمل على األقل االجتماع بعشرةطابات مسجلة ترسل إلى حملة الوحدات قبل املوعد املحدد النعقاد خ .2

 .الحديثة قبل انعقاد االجتماع بسبعة أيام عمل على األقلااللكترونية أو االتصال   وسائل اإلعالن عبر  .3

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

 .ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد االستالم

  أن يكون املشترك قد زود مدير الصندوق   ا البند( من هذ4( و )3( و )2اإلعالن بالوسائل املشار إليها في البنود )  يشترط لصحة 

ببيانات عن موطنه أو عنوان بريده اإللكتروني أو رقم الفاكس الخاص  أو الجهة التي تحتفظ بسجل حملة الوحدات    أو املصفي

 في النظام األساس ي للصندوق على اإلعالن عن طريق تلك  به، ووافق على إعالنه من خالل هذه الوسائ
ً
ل وأن يكون منصوصا

 .الوسائل

أو  وال يعتد بأي تغيير من قبل املشترك ألي من البيانات املشار إليها في الفقرة السابقة ما لم يكن قد أخطر مدير الصندوق  

 عالنه بخمسة أيام عمل على األقل. أو الجهة التي تحتفظ بسجل حملة الوحدات  هذا التغيير قبل إاملصفي 

اجتماع   .4 األعمال وميعاد ومكان  بجدول  إخطارات  الوحدات توجيه  لجمعية حملة  بالدعوة  قامت  التي  الجهة  يجب على 

ما لم يتم االستغناء عن   – جمعية حملة الوحدات قبل سبعة أيام عمل على األقل من انعقاد االجتماع إلى الجهات التالية 

 رحلة التصفية: أي منهم خالل م

 مراقب االستثمار. .1

 حافظ السجل.   .2

 إذا كان من املقرر عرض البيانات املالية على جمعية حملة الوحدات.  - حسب األحوال  -مراقب الحسابات  .3

كما يجب على الجهة التي قامت بالدعوة لجمعية حملة الوحدات توجيه إخطار إلى الهيئة قبل سبعة أيام عمل على األقل من  

 الجتماع على أن يتضمن اإلخطار ما يلي:انعقاد ا

 نسخة من دعوة االجتماع.  . أ

 نسخة من جدول أعمال الجمعية. . ب

من ( 5-35-2نسخة من اإلعالنات عن طريق الصحف والبورصة أو وسائل اإلعالن األخرى املحددة في املادة رقم ) .ج

 . أنظمة االستثمار الجماعي( من الالئحة) عشر الكتاب الثالث 

 نسخة من إخطارات مقدمي الخدمات بدعوة الجمعية. .د

بطالن اجتماع جمعية حملة الوحدات. ويبطل هذا االجتماع في حالة   -بعد إخطارها    -رتب على عدم حضور ممثل الهيئة  ال بت

مالم يتم االستغناء عن خدمات أي منهم  هذا البند السابق  ( من  3( و )2( و )1عدم حضور أّيٍّ من الجهات املشار إليها في البنود )

 .  خالل مرحلة التصفية

 .املدير  ن الدعوة لالجتماع موجهة من جهة أخرى بخالفكما يبطل االجتماع في حالة عدم حضور مدير الصندوق ما لم تك

   ترأس اجتماع جمعية حملة الوحدات الجهة التي قامت بالدعوة إلى هذا االجتماع. ي .5
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 إال إذا حضره حملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من   .6
ً
ن  م   %  50ال يكون انعقاد اجتماع جمعية حملة الوحدات صحيحا

وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان لذات جدول األعمال يعقد   رأس مال الصندوق املصدر. فإذا لم يتوافر هذا النصاب؛

  تزيد عن ثالتقل عن خمسة أيام عمل وال  خالل مدة ال  
ً
 من تاريخ االجتماع األول، ويكون االجتماع الثاني صحيحا

ً
ثين يوما

   ملال.ا  أيا كان نسبة الحضور من رأس 

 كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى االجتماع األول. يجوز أال توجه دعوة جديدة لالجتماع الثاني إذاو 

باألغلبية  القرارات  ب وتصدر  االجتماع  في  املمثلة  للوحدات  األساس ي  املطلقة  النظام  بتعديل  املتعلقة  القرارات  استثناء 

فيجب أن تصدر بموافقة حملة الوحدات   التصفية،للصندوق والتي تمس الحقوق املكتسبة لحملة الوحدات أو في حالة 

 من رأس مال الصندوق املصدر.  %  50الذين يملكون أكثر من 

على جدول األعمال إال إذا كانت من األمور العاجلة التي  ال يجوز لجمعية حملة الوحدات مناقشة موضوعات غير مدرجة   .7

طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت أثناء االجتماع، أو إذا طلبت ذلك الهيئة أو مراقب الحسابات أو حملة الوحدات  

ين أثناء  ، وإذا تب بشرط أن تكون من األمور املرتبطة بمحاور االجتماع  من رأس مال الصندوق املصدر   %  5الذين يملكون  

املناقشة عدم كفاية املعلومات املتعلقة ببعض املسائل املعروضة، تعين تأجيل االجتماع ملدة ال تزيد على عشرة أيام عمل  

من رأس مال الصندوق املصدر، وينعقد االجتماع املؤجل دون الحاجة    %  25إذا طلب ذلك حملة الوحدات الذين يملكون  

 إلى إجراءات جديدة للدعوة.

يحق لكل من حملة الوحدات املقيدين بالسجل الخاص بالصندوق حق حضور اجتماع جمعية حملة الوحدات باألصالة   .8

التوكيل   يكون  أن  ويجوز  لذلك،  معد  تفويض  أو  توكيل خاص  بموجب  تكون  أن  الوكالة  ويشترط لصحة  الوكالة  أو  أو 

الالتفويض   حملة  جمعية  اجتماعات  من  أكثر  أو  واحد  اجتماع  التوكيل  لحضور  ويكون  التفويض  وحدات  الصادر  أو 

 لحضور االجتماع الذي يؤجل إليه لعدم اكتمال النصاب. 
ً
 لحضور اجتماع معين صالحا

 البيانات التالية:  ا البند ويجب أن يتوافر في التوكيل أو التفويض املشار إليه في هذ 

 ملستند رسمي، أو اسم الشركة أو   .1
ً
 ملا هو مدون بالسجل التجاري. اسم حامل الوحدة وفقا

ً
 املؤسسة وفقا

 عدد الوحدات.  .2

 رقم البطاقة املدنية أو املستند الرسمي/السجل التجاري للشركات. .3

 ملستند رسمي. .4
ً
 اسم الوكيل وفقا

التفويض .5 التوكيل أو  التفويض في حال كون موقع -اسم وصفة موقع  أو  الوكالة  على أن ترفق صورة من عقد 

 .
ً
 التوكيل وكيال

 ريخ تحرير التوكيل أو التفويض.تا .6

التفويضويتعين لق أو  أو    إما أن يكون   بول التوكيل   
ً
 عاما

ً
إليه في    خاصا الوكيل أو املفوض  يتضمن النص صراحة على حق 

 الجتماع محدد على أن يتم تقديم أصل التوكيل أو  
ً
حضور الجمعيات والتصويت على بنود جدول أعمالها وأن يكون صادرا

 التفويض.

 
    ال .9

ً
يجوز ألي من حملة الوحدات التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في املسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، ويقع باطال

 كل شرط أو قرار يخالف ذلك.
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ويجب على الجهة التي قامت بالدعوة للجمعية تحييد األطراف التي تكون لهم منفعة خاصة أو حالة تعارض مصالح بأي  

 جمعية حملة الوحدات.  قرار يتم مناقشته في

 على أن تقوم الجهة املسؤولة عن حفظ السجل باحتساب النسب الواجب تحييدها. 

موافاة الهيئة بنسخة من محضر اجتماع    -حسب األحوال    - مدير الصندوق أو الجهة التي دعت إلى عقد االجتماع    على .10

الحاضرين   الخدمات  ومقدمي  االجتماع،  ترأس  ممن  توقيعه  بعد  تاريخ  الجمعية  من  أسبوعين  خالل  وذلك  االجتماع، 

 باملحضر  
ً
 ما يلي: انعقادها، على أن يكون مرفقا

 من سجل حملة الوحدات.خة نس .1

 نسخة من البطاقات املدنية أو جوازات السفر للحضور من حملة الوحدات ومقدمي الخدمات.  .2

 حملة الوحدات ومقدمي الخدمات.  حضور أو تفويضات من توكيالت  نسخة  .3

 نسخة من البطاقات املدنية أو جوازات السفر لوكالء أو مفوض ي حملة الوحدات ومقدمي الخدمات. .4

 .تفويض الحضور  بتوقيع قام الذي الوحدة لحامل ( رسمي مستند أي أو  نسخة من اعتماد توقيع )بنكي .5

. ويجوز للهيئة االعتراض أو التحفظ على أي قرار وارد في محضر  ال تنفذ قرارات جمعية حملة الوحدات إال بموافقة الهيئة

االجتماع إذا كان يتعارض مع القانون أو الالئحة أو التعاميم والقرارات الصادرة من الهيئة أو النظام األساس ي للصندوق أو  

 خارج صالحيات الجهة املعنية بتنفيذ ذلك القرار. 

 وتخطر به الجهة التي دعت لالجتماع خالل عشرة أيام من تاريخ موافاة الهيئة  ويجب أن يكون االعتراض أو التحفظ مسبب
ً
ا

، وللهيئة طلب عرض املوضوع على جمعية حملة وحدات جديدة في  
ً
بمحضر االجتماع، وفي هذه الحالة ال يعتبر القرار نافذا

 حال تطلب األمر ذلك. 

ـــــر اجتمــاع جمعيــات حملــة يحق لكــل من حملــة الوحــدات املقيــدين بــالســـــــــــــجــل الخــاص بــالصـــــــــــــنــدوق االطالع على   .11 ـــ محــاضـــــ

 أو الحصول على نسخة منها من الجهة التي دعت لالجتماع حسب األحوال. الوحدات

 

 والثالثون الخامسة  املادة 

 حاالت حل وتصفية الصندوق 

 التالية:ينقض ي الصندوق في األحوال  

 للقواعد الواردة بالنظام. 1
ً
 . انقضاء املدة املحددة في النظام األساس ي ما لم تجدد طبقا

 . انتهاء الغرض الذي أنش ئ من أجله الصندوق أو في حالة استحالة تحقيقه الهدف.2

3.
ً
 مجديا

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

% من رأس  50. بناًء على طلب مدير الصندوق بشرط صدور قرار باملوافقة من )جمعية( حملة الوحدات ممن يملكون أكثر من 4

 مال الصندوق بحله قبل انتهاء مدته.

 . صدور قرار من الهيئة بإلغاء ترخيص الصندوق. 5

 . صدور حكم قضائي بحل الصندوق وتصفيته. 6

ق من قدرته على االستمرار في إدارة الصندوق كالتصفية أو اإلفالس أو إلغاء ترخيصه ما لم يتم  . تعرض مدير الصندوق ألمر يعو 7

 تعيين مدير بديل للصندوق.
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 والثالثون السادسة  املادة 

 إجراءات تصفية الصندوق 

في دور التصفية،   -وموافقة الهيئة يدخل الصندوق عند تحقق إحدى الحاالت املنصوص عليها في املادة السابقة من هذا النظام 

ويحتفظ خالل مدة التصفية بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم إلتمام التصفية، ويجب أن يضاف إلى اسم الصندوق  

عبارة )تحت التصفية( مكتوبة بطريقة وا حة في املكاتبات الصادرة عن الجهة القائمة على التصفية، ويجب أن يتم شهر  

 . ويتبع في تصفية الصندوق األحكام املنصوص عليها في البنود التالية: تصفية الصندوق 

تســـــــــــقط آجـــــــــــال جميـــــــــــع الـــــــــــديون التـــــــــــي علـــــــــــى الصـــــــــــندوق مـــــــــــن تـــــــــــاريخ شـــــــــــهر حـــــــــــل الصـــــــــــندوق وإخطـــــــــــار الـــــــــــدائنين بافتتـــــــــــاح  .1

 بافتتـــــــاح التصــــــــفية مـــــــع دعـــــــوتهم لتقــــــــديم طلبـــــــاتهم باقتضــــــــاء 
ً
التصـــــــفية، وعلـــــــى املصــــــــفي أن يخطـــــــر جميـــــــع الــــــــدائنين رســـــــميا

ــــون ـــ هم خـــــــــالل خمـــــــــس وأربعـــــــــين يـــــــــوم مــــــــن تـــــــــاريخ شـــــــــهر حـــــــــل الصـــــــــندوق، ويجــــــــوز إخطـــــــــار الـــــــــدائنين بطريـــــــــق اإلعـــــــــالن، وفـــــــــي ديـ

ــــديم  ــــل لتقـــــ ــــوم عمـــــ ــــر يـــــ ــــة عشـــــ ــــن خمســـــ ــــل عـــــ ــــدائنين ال تقـــــ ــــة للـــــ ــــالن مهلـــــ ــــار أو اإلعـــــ ــــمن اإلخطـــــ ــــب أن يتضـــــ ــــوال يجـــــ ــــع األحـــــ جميـــــ

 طلباتهم.

 علـــــــى إدارة الصــــــــندوق إلــــــــى حــــــــين تنتهـــــــي عنــــــــد انقضــــــــاء الصـــــــندوق ســــــــلطة مــــــــدير الصـــــــندوق، ومــــــــع ذلــــــــك يظـــــــل املــــــــدير قا .2
ً
ئمــــــــا

ــى  ٍّ وممارســــــــــته لســــــــــلطاته، علــــــــ
ّ
ــتثمارات  أالتعيــــــــــين مصــــــــــف ــتراك جديــــــــــدة أو الــــــــــدخول فــــــــــي اســــــــ يقــــــــــوم بقبــــــــــول أي طلبــــــــــات اشــــــــ

 جديدة في الصندوق.

ــــة  -يســــــــتمر مقــــــــدمو خــــــــدمات الصــــــــندوق خــــــــالل مـــــــــدة التصــــــــفية فــــــــي تقــــــــديم خــــــــدماتهم مـــــــــا لــــــــم يقــــــــرر املصــــــــفي  .3 بعــــــــد موافقـــــ

الحاجـــــــة الســـــــتمرارهم فـــــــي تقـــــــديم هـــــــذه الخـــــــدمات أو اســـــــتبدالهم بغيـــــــرهم أو دمـــــــج بعـــــــض املهـــــــام لـــــــدى مقـــــــدم عـــــــدم  -الهيئـــــــة 

 خدمة واحد وفي جميع األحوال ال يجوز االستغناء عن مراقب الحسابات الخارجي طوال مدة التصفية.

ــين  .4 ــين املصــــــــــفي مــــــــــن بــــــــ ــا يجــــــــــوز تعيــــــــ ــه، كمــــــــ  لــــــــ
ً
ــين مــــــــــدير أو مقــــــــــدمي الخــــــــــدمات للصــــــــــندوق مصــــــــــفيا ـــــخاص يجــــــــــوز تعيــــــــ األشـــــ

املـــــــرخص لهـــــــم بمزاولـــــــة نشـــــــاط مـــــــدير نظـــــــام اســـــــتثمار جمـــــــاعي، أو نشـــــــاط مـــــــدير محفظـــــــة اســـــــتثمار أو مراقـــــــب اســـــــتثمار أو 

ـــــــد  ـــ ـــــــفى إال بعـ ـــ ـــــــين املصـ ـــ ـــــــتم تعيـ ـــ ـــــــوال ال يـ ـــ ـــــــع األحـ ـــ ـــــــي جميـ ـــ ـــــــة. وفـ ـــ ـــــــدى الهيئـ ـــ ـــــــجلين لـ ـــ ـــــــابات املسـ ـــ ـــــــي الحسـ ـــ ـــــــظ، أو مراقبـ ـــ ـــــــين الحفـ ـــ أمـ

 قب الحسابات الخارجي.موافقة الهيئة مع مراعاة عدم الجمع بين مهمتي املصفي ومرا

 وال يبدأ املصفى في مباشرة أعماله إال بعد شهر قرار تعيينه.

فـــــــي األحـــــــوال التـــــــي تقـــــــرر فيهـــــــا الهيئـــــــة تعيـــــــين املصـــــــفي  الوحـــــــدات إاليـــــــتم تعيـــــــين املصـــــــفى بقـــــــرار يصـــــــدر مـــــــن )جمعيـــــــة( حملـــــــة  .5

وفــــــــــق أحكـــــــــــام الالئحـــــــــــة التنفيذيـــــــــــة. وفـــــــــــي حالـــــــــــة اختيـــــــــــار املصـــــــــــفي مـــــــــــن قبـــــــــــل حملـــــــــــة الوحـــــــــــدات، يتوجـــــــــــب الحصـــــــــــول علـــــــــــى 

  املوافقة املسبقة من الهيئة على تعيين املصفي.

أن يتحمــــــــل الصــــــــندوق أتعــــــــاب فــــــــي جميــــــــع األحــــــــوال، تحــــــــدد الجهــــــــة التــــــــي اختــــــــارت املصــــــــفي أتعابــــــــه ومــــــــدة التصــــــــفية، علــــــــى و

 املصفي.

يســــــــتبدل املصــــــــفي بقــــــــرار مــــــــن الجهــــــــة التــــــــي قامــــــــت بتعيينــــــــه، وفــــــــي جميــــــــع األحــــــــوال يجــــــــوز للهيئــــــــة بنــــــــاء علــــــــى طلــــــــب مصــــــــفي  .6

 باســـــــــتبدال املصـــــــــفى إذا 
ً
الصـــــــــندوق أو أحـــــــــد حملـــــــــة الوحـــــــــدات أو دائنـــــــــي الصـــــــــندوق أو مـــــــــن تلقـــــــــاء نفســـــــــها أن تصـــــــــدر قـــــــــرارا

 لـــــــــذلك،
ً
 مقبـــــــــوال

ً
ــــرا رأت مبـــــــــررا ــــل قـــــ ــــفي وكـــــ ــــدأ املصـــــ ــــه، وال يبـــــ ــــل محلـــــ ــــن يحـــــ ــــين مـــــ ــــمل تعيـــــ ــــب أن يشـــــ ــــفي يجـــــ ــــتبدال املصـــــ ر باســـــ

. كمــــــــــا يجــــــــــب علــــــــــى املصــــــــــفي 
ً
الجديــــــــــد فــــــــــي مباشــــــــــرة أعمالــــــــــه إال بعــــــــــد شــــــــــهر القــــــــــرار املتضــــــــــمن االســــــــــتبدال وتعيينــــــــــه مصــــــــــفيا

ــ ــى تســــــهيل النقــــــل الســــــلس للمســــــؤوليات إلــــــى املصــــــفي البــــــديل وذلــــ ك الســــــابق التعــــــاون بشــــــكل كامــــــل مــــــن أجــــــل املســــــاعدة علــــ
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ــا يجـــــــب علـــــــى املصـــــــفي الســـــــابق أن يقـــــــدم إلـــــــى املصـــــــفي البـــــــديل جميـــــــع   مـــــــن تعيـــــــين املصـــــــفي البـــــــديل، كمـــــ
ً
ــا خـــــــالل ســـــــتين يومـــــ

 العقود املرتبطة بالصندوق حيثما ينطبق ذلك.

 يقوم املصفي بجميع األعمال التي تقتضيها تصفية الصندوق، على أن يلتزم بما يلي: .7

 والتعاميم والقرارات والتعليمات الصادرة من الهيئة.والالئحة قانون البااللتزام  (1

ــــي أن يتخــــــــذ جميــــــــع الخطــــــــوات الضــــــــرورية لتصــــــــحيح أي تقــــــــاعس فــــــــي التزاماتــــــــه املنصــــــــوص عليهــــــــا  (2 ـــ ــة فـ ــ ـــ ــــة التنفيذيـ ـــ الالئحـ

 وأي تعليمات تصدرها الهيئة.

 تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير. (3

 صندوق وحقوقه.القيام ببذل عناية الشخص الحريص للمحافظة على أصول ال (4

 سداد ديون الصندوق. (5

 تخصيص مبالغ للديون املتنازع عليها والتزامات الصندوق. (6

 بـــــــــاملزاد العلنـــــــــي أو باملمارســـــــــة أو بـــــــــأي طريقـــــــــة أخـــــــــرى تكفـــــــــل الحصـــــــــول علـــــــــى  (7
ً
 أو منقـــــــــوال

ً
بيــــــــع أصـــــــــول الصـــــــــندوق عقـــــــــارا

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

 وتوزيع ناتج التصفية بين حملة الوحدات.قسمة  (8

تــــــــــوفير جميــــــــــع املعلومــــــــــات الالزمــــــــــة عــــــــــن الصــــــــــندوق إلــــــــــى مقــــــــــدمي الخــــــــــدمات لتمكيــــــــــنهم مــــــــــن القيــــــــــام بمهــــــــــامهم بشــــــــــكل  (9

 فعال.

تــــــــوفير نســــــــخة مــــــــن تقريــــــــر مصــــــــفي الصــــــــندوق عــــــــن أعمــــــــال التصــــــــفية الربــــــــع ســــــــنوي الــــــــذي يقــــــــدم للهيئــــــــة أو محاضــــــــر  (10

 نات املالية إلى حملة الوحدات في حال طلبهم.اجتماع جمعيات حملة الوحدات أو البيا

حفــــــــظ الــــــــدفاتر واملســــــــتندات املتعلقــــــــة بتصــــــــفية الصــــــــندوق ملــــــــدة خمــــــــس ســــــــنوات مــــــــن تــــــــاريخ إلغــــــــاء قيــــــــد الصـــــــــندوق  (11

 من سجل الهيئة.

 جديـــــــــدة إال إذا كانـــــــــت الزمـــــــــة إلتمـــــــــام أعمـــــــــال ســـــــــابقة، كمـــــــــا ال يجـــــــــوز لـــــــــه بيـــــــــع أصـــــــــول  .8
ً
ال يجـــــــــوز للمصـــــــــفي أن يبـــــــــدأ أعمـــــــــاال

ملـــــــــة واحـــــــــدة أو أن يتصـــــــــالح علـــــــــى حقوقـــــــــه أو يقبـــــــــل التحكـــــــــيم فـــــــــي املنازعـــــــــات املتعلقـــــــــة بأعمـــــــــال التصـــــــــفية أو الصـــــــــندوق ج

 الوحدات. بموافقة حملةإجراء تعامالت مع أطراف ذات الصلة أو أن يجري توزيعات عينية، إال 

ل ثالثـــــــين يـــــــوم علـــــــى مـــــــدير الصـــــــندوق تقـــــــديم حســـــــابات الصـــــــندوق وتســـــــليم دفـــــــاتره ومســـــــتنداته وأصـــــــوله إلـــــــى املصـــــــفي خـــــــال .9

مــــــــن تــــــــاريخ شــــــــهر قــــــــرار تعيــــــــين املصــــــــفي، كمــــــــا يلتــــــــزم مقــــــــدمو الخــــــــدمات بتزويــــــــد املصــــــــفى بــــــــأي بيانــــــــات أو معلومــــــــات تخــــــــص 

الصـــــــــندوق، ويقـــــــــوم املصـــــــــفي بجـــــــــرد أصـــــــــول الصـــــــــندوق وتحديـــــــــد مركـــــــــزه املـــــــــالي بمـــــــــا يتضـــــــــمن حقوقـــــــــه والتزاماتـــــــــه، ولـــــــــه أن 

ــــدفاتر  ـــ ــــفي الـ ـــ ـــدمات، ويمســــــــك املصـ ــــي ذلــــــــك بمقــــــــدمي الخـــــ ـــ ــــالل  -الالزمــــــــة لقيــــــــد التصــــــــفية، مــــــــع تزويــــــــد الهيئــــــــة يســــــــتعين فـ خـــــ

 بما يلي: –ثالثة أشهر من تاريخ شهر تصفية الصندوق ومباشرة املصفي لعمله 

 تقرير املركز املالي للصندوق على أن يكون مراجع من مراقب حسابات الصندوق. (1

 سجل حملة الوحدات كما في تاريخ شهر التصفية. (2

ــــفي  ـــــتبدال مصـــــ ـــــال اســـــ ــــي حـــــ الصــــــــــندوق تســــــــــري االلتزامـــــــــات الــــــــــواردة فــــــــــي هـــــــــذه املــــــــــادة علــــــــــى كـــــــــل مــــــــــن مصــــــــــفي الصــــــــــندوق وفـــــ

 السابق واملصفي البديل ومقدمي الخدمات كل على حسب اختصاصه.
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ــــة  .10 ـــت الهيئـــــ ــــدد املــــــــدة تولـــــ ـــ ـــم تحـ ـــه، فــــــــإذا لـــــ ــــي قــــــــرار تعيينـــــ ـــ ــــي املــــــــدة املحــــــــددة فـ ـــ ـــــفية فـ ـــ ـــال التصـــ ــــاء مــــــــن أعمـــــ ـــ ــــفي االنتهـ ـــ ـــى املصـ علـــــ

ويجـــــــوز مـــــــد املـــــــدة بقـــــــرار يصـــــــدر مـــــــن الجهـــــــة التـــــــي اختـــــــارت املصـــــــفي بعـــــــد االطـــــــالع  لشـــــــأن.تحديـــــــدها بنـــــــاء علـــــــى طلـــــــب ذوي ا

علــــــــى تقريــــــــره الــــــــذي يتضــــــــمن األســــــــباب التــــــــي حالــــــــت دون إتمــــــــام التصــــــــفية فــــــــي املــــــــدة املحــــــــددة. كمــــــــا يجــــــــوز مــــــــد املــــــــدة بقــــــــرار 

ــــل ذي يصـــــــدر مــــــــن الهيئــــــــة بنــــــــاء علــــــــى طلــــــــب املصــــــــفي فــــــــي حــــــــال تعـــــــذر تمديــــــــد املــــــــدة مــــــــن الجهــــــــة التــــــــي اختــــــــارت املصــــــــ ـــ في، ولكـ

 شأن أن يطلب من الهيئة تقصير هذه املدة مع بيان األسباب.

يكــــــــون لكــــــــل صــــــــندوق تحــــــــت التصــــــــفية جمعيــــــــة مــــــــن حملــــــــة الوحــــــــدات وعلــــــــى مصــــــــفي الصــــــــندوق أن يقــــــــوم بــــــــدعوة جمعيــــــــة  .11

ــات املاليـــــــــــة عــــــــــن الســـــــــــنة املنتهيـــــــــــة  ــنة املاليـــــــــــة للصـــــــــــندوق، وذلــــــــــك ملناقشـــــــــــة البيانــــــــ ــاع خـــــــــــالل الســــــــ ــة الوحـــــــــــدات لالجتمــــــــ حملــــــــ

يــــــــر مراقــــــــب الحســــــــابات والتقريــــــــر الســــــــنوي عــــــــن أعمــــــــال التصــــــــفية واملصــــــــادقة، ولــــــــه دعــــــــوة الجمعيــــــــة لالجتمــــــــاع فــــــــي أي وتقر 

 وقت إذا اقتضــت ذلك أعمال التصفية.

ــع عـــــــدد  .12 ــا يتناســــــب مــــ ــترك بمــــ ــى كــــــل مشــــ ــاتج التصــــــفية، علــــ ــع نــــ ــى مــــــن أصــــــول الصــــــندوق وتوزيــــ ــا تبقــــ يقــــــوم املصــــــفي بقســــــمة مــــ

ــــها وحداتــــــــه فــــــــي رأس مــــــــال الصــــــــندوق وذلــــــــك بعــــــــ ـــ ــــم تخصيصـ ـــ ــــي تـ ـــ ــــفية التـ ـــ ــــال التصـ ـــ ــــة بأعمـ ـــ ــــه املرتبطـ ـــ ــــه والتزاماتـ ـــ ــــداد ديونـ ـــ د سـ

ــا يترتــــــب عليـــــــه  ــى الصـــــــندوق ممــــ ــافية علــــ ــتم تحميــــــل مصـــــــاريف إضــــ ــي جميـــــــع األحــــــوال يجــــــب مراعـــــــاة أن ال يــــ ــذا الغــــــرض. وفــــ لهــــ

 تأثر نصيب بعض حملة الوحدات دون البقية.

 وشـــــــهادة بعــــــــدم عنـــــــد االنتهـــــــاء مــــــــن تصـــــــفية الصــــــــندوق وقســـــــمة أصــــــــوله يقـــــــدم  .13
ً
 مــــــــدققا

ً
ــا  ختاميـــــ

ً
املصـــــــفي إلــــــــى الهيئـــــــة حســــــــابا

وجــــــــود قضــــــــايا مرفوعــــــــة مــــــــن أو ضــــــــد الصــــــــندوق صــــــــادرة مــــــــن الجهــــــــة املختصــــــــة باإلضــــــــافة الــــــــى تقــــــــديم نســــــــخة مــــــــن كشــــــــف 

ـــــــة  ـــ ـــــــة( حملـ ـــ ـــــــى )جمعيـ ـــ ـــــــدقق علـ ـــ ـــــــامي املـ ـــ ـــــــاب الختـ ـــ ـــــــرض الحسـ ـــ ـــــــفي عـ ـــ ـــــــى املصـ ـــ ـــــــب علـ ـــ ـــــــا يجـ ـــ ـــــــفرية. كمـ ـــ ـــــــة الصـ ـــ ـــــــابات البنكيـ ـــ الحسـ

 ة بالتصديق على الحساب الختامي من حملة الوحدات.الوحدات وتنتهي أعمال التصفي

وعلــــــــى املصــــــــفي أن يطلــــــــب مــــــــن الهيئــــــــة شــــــــهر انتهــــــــاء التصــــــــفية وإلغــــــــاء قيــــــــد الصــــــــندوق مــــــــن ســــــــجل الصــــــــناديق لــــــــدى الهيئــــــــة 

 بعد انتهاء التصفية.

 للنمـــــــوذج الـــــــوارد فـــــــي امللحـــــــق رقـــــــم  .14
ً
( مـــــــن 10)يلتـــــــزم املصـــــــفي بتقـــــــديم تقريـــــــر ربـــــــع ســـــــنوي للهيئـــــــة عـــــــن أعمـــــــال التصـــــــفية وفقـــــــا

ـــــــث  ـــ ـــــــاب الثالـ ـــ ـــــــر الكتـ ـــ ـــن )عشـ ـــ ـــــــاعي( مـــــ ـــ ـــــــتثمار الجمـ ـــ ـــة االسـ ـــ  أنظمـــــ
ً
ـــة  الالئحـــــــــــة، فضـــــــــــال ـــ ـــــــة املرحليـــــ ـــ ـــــــات املاليـ ـــ ــــــديم البيانـ ـــــــن تقـــــ ـــ عـ

 
ً
املراجعــــــــة والســــــــنوية املدققــــــــة وتقريــــــــر مراقــــــــب الحســــــــابات للصــــــــندوق تحــــــــت التصــــــــفية خــــــــالل مــــــــدة أقصــــــــاها ثالثــــــــون يومــــــــا

ــال التصـــــــفية وا ـــ ـــــن أعمـ ــا التقريـــــــر عـ ـــ ـــــد عنهـ ــة الفتـــــــرة املعـ ـــ ـــــن نهايـ ــة أن تطلـــــــب مــــــن املصـــــــفي مـ ــة، كمـــــــا يجــــــوز للهيئــــ ــات املاليــــ لبيانــــ

 تزويدها بأي معلومات أو تقارير كلما رأت ضرورة لذلك.

ــاوزه حـــــــدود ســـــــلطته  .15 ــر بســـــــبب تجــــ ــي تلحـــــــق الصــــــندوق أو حملـــــــة الوحـــــــدات أو الغيــــ ــأل املصـــــــفي عــــــن تعـــــــويض األضـــــــرار التــــ يســــ

ـــــدد ا ــي حالـــــــة تعـ ـــ ــه، وفـ ـــ ــي أداء عملـ ـــ ــا فـ ـــ ــي يرتكبهـ ـــ ــاء التـ ـــ ــة األخطـ ـــ ــه التضـــــــامن. أو نتيجـ ــى وجــــ ــئولين علــــ ــإنهم يكونــــــون مســــ ــفين فــــ ملصــــ

 وال يحتج على الغير بانتهاء التصفية إال من تاريخ الشهر.
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 والثالثون السابعة املادة 

 كيفية تعديل النظام األساس ي للصندوق وامللحق 

ملـــــــــدير الصـــــــــندوق أن يجـــــــــري أي تعـــــــــديالت علـــــــــى هـــــــــذا النظـــــــــام األساســـــــــ ي أو علـــــــــى امللحـــــــــق إال بعـــــــــد موافقـــــــــة الهيئـــــــــة  يجـــــــــوز ال  .1

ــــديالت. وللهيئـــــــة  ـــ ــــذه التعـ ـــ أن  -إذا وجــــــــدت فــــــــي التعــــــــديالت املقترحـــــــة مــــــــا يمــــــــس الحقـــــــوق املكتســــــــبة لحملــــــــة الوحــــــــدات -علـــــــى هـ

 هذه التعديالت.% من رأس املال على  50تطلب من مدير الصندوق أخذ موافقة أكثر من 

يجـــــــــــــــــوز للمـــــــــــــــــدير أخـــــــــــــــــذ املوافقـــــــــــــــــات الخطيـــــــــــــــــة أو اإللكترونيـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن حملـــــــــــــــــة الوحـــــــــــــــــدات بالنســـــــــــــــــبة لتعـــــــــــــــــديالت امللحـــــــــــــــــق  .2

 فقط.

ال ينفـــــــــــــــذ أي تعـــــــــــــــديل علـــــــــــــــى النظـــــــــــــــام األساســـــــــــــــ ي للصـــــــــــــــندوق أو امللحـــــــــــــــق إال بعـــــــــــــــد موافقـــــــــــــــة الهيئـــــــــــــــة بـــــــــــــــأثر فـــــــــــــــوري أو فـــــــــــــــي  .3

 املوعد الذي تحدده.

ـــــرة ال يجـــــــــــــب علـــــــــــــى مـــــــــــــدير الصـــــــــــــندوق إخطـــــــــــــار حملـــــــــــــة الوحـــــــــــــد .4 ـــ ـــــالل فتـــــ ـــ ـــــك خـــــ ـــ ـــــا، وذلـــــ ـــ ـــــى أي منهمـــــ ـــ ـــــتم علـــــ ـــ ـــــديل يـــــ ـــ ـــــأي تعـــــ ـــ ات بـــــ

ــار حملــــــــــــــة الوحــــــــــــــدات  ــة علــــــــــــــى هــــــــــــــذا التعـــــــــــــديل، وســــــــــــــيتم إخطـــــــــــ ــاريخ موافقــــــــــــــة الهيئـــــــــــ ــام عمــــــــــــــل مــــــــــــــن تـــــــــــ ــاوز عشــــــــــــــرة أيـــــــــــ تتجـــــــــــ

 التالية:بالتعديالت عن طريق الوسائل 

 البريد اإللكتروني للعمالء   •

 املراسالت الخطية •

 موقع الشركة اإللكتروني •

 

 والثالثون الثامنة  املادة 

 طريقة املراسالت مع حملة الوحدات 

 املراسالت: 

 يتم توجيه كافة املراسالت من قبل أي مشترك إلي مدير الصندوق وذلك على آخر عنوان مقيد في سجالت الصندوق، وهو كالتالي: 

 وفرة لالستثمار الدولي  شركة

  – توين تاور  –املقر الرئيس ي للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية خلف -7قسيمة  –1ق  –شارع السور   –املرقاب العنوان:  

 16إلى  12الدور   –برج أ 

 الصفاة،  27635 بص.

 الكويت. دولة 13137الرمز البريدي

    www.wafrainv.comالصندوق: •املوقع اإللكتروني ملدير 

 a.tanagoh@wafrainv.comااللكتروني: •البريد 

 99823162-22969525-22969579•هاتف: 

 22969520•فاكس: 
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 والثالثون التاسعة املادة 

 الشكاوى إجراءات 

 إجراءات الشكاوى:

 في حالة وجود أي شكوى، يقوم حامل الوحدة بتقديم الشكوى بإحدى الطرق اآلتية: 

خلف -7قسيمة  –1ق  –شارع السور   –العمالء بشركة وفرة لالستثمار الدولي مدير الصندوق. املرقاب  شكاوى شخصيا لوحدة -1

 12الدور  –برج أ  –توين تاور  –املقر الرئيس ي للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 

 الكويت. دولة 13137الصفاة  – 27635صندوق بريد رقم  الشكاوى رئيس وحدة  باسم عبر البريد -2

 .complaintsunit@wafrainv.comعلى:  الشكاوى عبر البريد اإللكتروني باسم رئيس وحدة -3

 

 األربعون  املادة 

 القضاء أو التحكيم 

يخضع هذا النظام ويفسر وفقا ألحكام القانون الكويتي ويختص القضاء الكويتي وحده بكافة املنازعات التي تتعلق به أو تنشأ عنه  

والئحته التنفيذية بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية   2010لسنة  7تطبق أحكام القانون رقم و 

.والشروط املنظمة من الجهات الرقابية فيما لم يرد به نص في هذا النظامالتي تصدرها الهيئة  رات القراالتعاميم و وتعديالتهما و   

 

 الحادية واألربعون املادة 

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب 

مكافحة غسل األموال  )عشر  بقرارات وتعليمات هيئة أسواق املال وعلى األخص الكتاب السادس    االلتزاميجب على مدير الصندوق  

 اإلرهاب وقرارات وتمويل اإلرهاب( من الالئحة التنفيذية، كما يجب أن يلتزم املدير بقوانين دولة الكويت بشأن غسل األموال وتمويل  

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

 

mailto:complaintsunit@wafrainv.com

