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 األولى املادة 

 تمهيد

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

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

قبل شركة وفرة لالستثمار الدولي وهي شركة مرخصة من   الالحقة عليه، وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وبنك الكويت املركزي 

رقم   ترخيص  بموجب  الهيئة  بترخيص  و  ، AP/2014/0006من  املال  أسواق  هيئة  بسجالت  الصندوق  تسجيل  تم 

بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم    2010لسنة    7الصندوق وهذا النظام ألحكام القانون رقم  ( ويخضع  LCIS/2015/0016رقم)

ويعتبر هذا     نشاط األوراق املالية والئحته التنفيذية وتعديالتهما، وأية تعاميم أو قرارات أو تعليمات أو تعديالت تصدرها الهيئة. 

 ومك 
ً
للصندوق شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة يكتسبها الصندوق  و   مال ألحكامه.التمهيد جزًء ال يتجزأ من هذا النظام ومتمما

ويجب توفير نسخة مطبوعة أو الكترونية من هذا النظام األساس ي لكل مشترك أو أي شخص     .من تاريخ قيده في سجالت الهيئة

بعد االطالع    -تاب/االشتراك الورقي أو االلكتروني  طلب االكت  لديه رغبة في االكتتاب/االشتراك في الصندوق، ويعد توقيع املشترك على

 بمثابة موافقة على هذا النظام. - على النظام األساس ي للصندوق  

 
 

 املادة الثانية 

 تعريفات

 . صندوق وفرة اسم الصندوق: 

 هذا النظام وأي تعديالت تطرأ عليه. : األساس ي النظام

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

 استثمار جماعي ويتولى تأسيس وإدارة الصناديق.

   .هيئة أسواق املال الهيئة: 

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

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

 ألحكام القانون والالئحة. 
ً
 املكونة ألنظمة االستثمار الجماعي وفقا

حامل  

 الوحدة/املكتتب/املشترك 

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

 هذا النظام. 

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

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

 :الخارجي مراقب الحسابات

 

مراقبي   في سجل  الهيئة  لدى  املسجل  الطبيعي  الرأيالشخص  يبدي  الذي  الفني    الحسابات 

املحايد واملستقل حول مدى عدالة ووضوح القوائم املالية للعمالء ألنظمة االستثمار الجماعي  

 ملعايير املحاسبة الدولية املعتمدة لدى الهيئة 
ً
 املعدة وفقا

يقوم باملهام    املقاصة شخص اعتباري مرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط أمين حفظ أو وكالة   : حافظ السجل

 املرتبطة بسجل حملة وحدات نظام االستثمار الجماعي.
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موظفي مدير   الهيئة التي تتولى إدارة الصندوق والتي يتم تشكيلها من موظفًي اثنين أو أكثر من  : هيئة إدارية

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

 كبار التنفيذيين أو الرئيس التنفيذي لدى مدير الصندوق. أحدهم من 

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

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

للم  
ً
وفقا وذلك  العام  للشركة،  املدير  كذلك  ويشمل  له.  املمنوحة  والصالحيات  سؤوليات 

 للشركة ذات املسؤولية املحدودة.

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

 بأنشطة األوراق املالية التي يمارسها الشخص املرخص له. 

  نظامممثل نشاط مدير 

)ضابط   استثمار جماعي

 :عمليات(

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

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

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

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

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

 القرارات االستثمارية بشأن إدارة أنظمة االستثمار الجماعي. 

 يعي أو االعتباري. الشخص الطب :شخص

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

 األوراق املالية املذكورة بالالئحة. 

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

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

 مالية تخضع ألحكام القانون والالئحة. 
ً
 املشتقات املالية أوراقا

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

 كامل الحقوق الناشئة عنها. الجماعي وتخول حاملها مباشرة  

 
ً
 واحدا

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

 . نظام االستثمار الجماعي

القيمة الصافية ألصول  

 الصندوق:

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

 منها التزامات الصندوق تجاه  امل بنود
ً
وجودات األخرى من نقدية وأرصدة مدينة أخرى مطروحا

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

 .إن وجدت( –

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

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

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

 .العام ) ع.س( لبورصة الكويت ق مؤشر السو  : القياس مؤشر
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 القيد في السجل التجاري أو سجل أنظمة االستثمار الجماعي مع النشر في الجريدة الرسمية.  : شْهر

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

أو   :يوم التعامل الصندوق  وحدات  في  االشتراك  فيها  يمكن  والتي  محددة  تعامل  أيام  للصندوق  يكون 

 استردادها  

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

 الهيئة مثل: 

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

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

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

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

 الهيئات واملؤسسات العامة. 

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

 و. الوحدات في نظام استثمار جماعي. 

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

م أو  والسلع والعمالت وأسعار الفائدة، ويمكن شراؤها وبيعها وتداولها بطريقة مماثلة لألسه

 أية أصول مالية أخرى. 

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

بينها   فيما   
ً
حصرا البنوك  تتداولها  التي  واألدوات  النقدية  والحواالت  املستندية  االعتمادات 

 وبوالص التأمين والحقوق املترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين.

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

   بورصة الكويت لألوراق املالية :بورصة

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

 والخدمات األخرى املتعلقة بذلك.املالية، 

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

 وتعديالته. 

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

 .ااألوراق املالية وتعديالته

 : معلومة جوهرية

 

 

 

صدر أو امللتزم 
ُ
- 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
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ض  ينخف  هو صندوق ذو رأسمال متغير يزيد رأس ماله بإصدار وحدات استثمارية جديدة أو : صندوق مفتوح

 باسترداد بعض وحداته خالل الفترة املحددة في نظامه األساس ي 

 يوم عمل رسمي للهيئة.  :يوم عمل

 
 

 املادة الثالثة 

 اسم الصندوق 

 " وفـرة صنـدوق "

  
 املادة الرابعة 

 نوع الصندوق 

 .صندوق االستثمار في األوراق املالية

  
 املادة الخامسة 

 اسم مدير الصندوق 

بدولة   16/06/1993تأسيسها بتاريخ    كويتية تم شركة  ش.م.ك. )مقفلة/عامة(، وهي    الصندوق هو شركة وفرة لالستثمار الدوليمدير  

مليون دينار كويتي(،   )خمسة عشرمليون د.ك  15ويبلغ رأس مالها    1960لسنة    15الشركات التجارية رقم  الكويت طبقا ألحكام قانون  

املرقاب   وتقوم الشركة بمباشرة نشاطها في دولة الكويت على العنوان التالي:  21470وتملك الشركة سجل تجاري بدولة الكويت برقم  

 .12الدور  –برج أ  –توين تاور  –خلف املقر الرئيس ي للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  -7قسيمة   –1ق   –شارع السور  –
  

 املادة السادسة 

 شكل الصندوق 

 . صندوق مفتوح
 

 املادة السابعة

 تصنيف الصندوق 

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

 .عن طريق االكتتاب العام
 

 املادة الثامنة 

 املستهدفة من الطرح الفئة  

املستهدفة هذا    الفئة  هم ا من  الصندوق  هذا  في  الخليجي  الكتتاب/االشتراك  التعاون  مجلس  دول  ومواطنو  الكويتيون  املواطنون 

 . واألجانب والشركات واملؤسسات األجنبية املقيمة داخل او خارج دولة الكويت
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 املادة التاسعة 

 طبيعة الصندوق 

 . تقليدي صندوق 
 

 املادة العاشرة 

 مدة الصندوق 

 من عشرة مدة الصندوق 
ً
أخرى بناء على طلب مدير   مماثلة د ملد وهي قابلة للتجديدتاريخ املوافقة على تأسيسه سنوات تبدأ اعتبارا

 . من رأس مال الصندوق املصدر % 50الوحدات الذين يمثلون أكثر من   وحملةالصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة 

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 الكويتيعملة الصندوق هي  
 

 املادة الثانية عشر 

 رأس مال الصندوق وآلية دفعه 

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

أقص ى. ويقسم رأس مال الصندوق إلى وحدات متساوية القيمة    كويتي( كحددينار  )فقط مائة مليون    كويتي دينار    100,000,000

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

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

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

 

 الثالثة عشراملادة 

 عدد وحدات االستثمار والقيمة االسمية لكل منها  

كحد    (وحدة  مليون   مائة  فقط)  100,000,000إلى  كحد أدنى  (  مليونين وحدة  )فقـط  2,000,000من  عدد وحدات الصندوق  تراوح  ي

 . تأسيسعند ال )فقط دينار كويتي واحد(  دينار كويتي 1وتبلغ القيمة اإلسمية للوحدات  أقص ى، 
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 املادة الرابعة عشر 

 أهداف الصندوق االستثمارية

إلى   الصندوق  في  يهدف هذا  إدراجها  املدرجة واملتوقع  في أسهم جميع الشركات  املال  الكويتاستثمار رأس  باختيار    بورصة  وذلك 

بحيث تكون موزعة بين القطاعات االقتصادية املختلفة، واستثمار النقد املتوفر في صناديق    واملتميز،الشركات ذات األداء الجيد  

 . حكومة دولة الكويت أو بضمانتهاالتي تصدر عن  السندات أو الصكوكو  ،النقدأسواق صناديق  أدوات الدين،

 

 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 أي صكوك    15يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته    أعاله،(  1اإلخالل بالبند )  دون  .2

 أو بضمانتها في وقت االستثمار ة دولة الكويت و / أو سندات صادرة عن حكوم 

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

 :باآلتييئة أو خاضعة لجهة رقابية أخرى على أن يتم االلتزام مرخصة من اله 

 . النقدأسواق صناديق  و  أدوات الدين  أن يقتصر االستثمار على صناديق - أ

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

 أصوله. % كحد أقص ى من صافي قيمة   15إال يتجاور االستثمار بصندوق واحد ما نسبته  - ج

 . أصول  قيمة صافي من  أقص ى  كحد %  10 نسبته  ما  الخاصة  الصناديق في االستثمار  يتجاوز  أال -د

 . أصوله قيمة صافي من أقص ى كحد %   10 نسبته ما النقد  أسواق  صناديق  غير  صناديق في االستثمار  يتجاوز  أال -ه

 من صافي قيمة أصول الصندوق. %15في صناديق مداره من مدير واحد ما نسبته   االستثمار  يتجاوز  أال -و

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

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

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

النظام، على أال يتجاوز ذلك ما نسبته % الرابعة عشر من هذا  املادة  فوق القيمة السوقية للورقة    3عليه في 

 املالية إلى إجمالي القيمة السوقية للسوق ككل. 

 من صافي قيمة أصوله في أسهم شركات غير مدرجة.  10دوق استثمار أكثر من %ال يجوز للصن .5

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

 .الكويت  دولة داخل فيها التعامل يتم

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

 . تلبية طلبات استرداد الوحدات.1

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

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

 . السنة األولى من صدور الترخيص النهائي للصندوق 
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 املادة السادسة عشر 

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

 .ال يوجد مجال محدد للصندوق 

 هو األسواق الكويتية.   النطاق الجيوغرافي للصندوق 

 

 عشر السابعة املادة 

 صالحيات وحدود االقتراض 

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

 الصندوق.

 

 عشر الثامنة  املادة 

 مخاطر االستثمار 

 الصندوق إلى املخاطر التالية: خضع االستثمار في هذا ي

بعائد شبه مضمون ومنتظم، بل صناديق االستثمار تتعرض الى ذبذبات    وديعة  ليس بمثابة  االسهم قيدااالستثمار في صن .1

 سوقية غير منتظمة في بعض األحيان وقد تؤدي للربح او الخسارة.

ويسري عليها املخاطر  واملدرجة بالسوق الكويتي،    يةالتقليد  االستثمار بصندوق وفره هو استثمار بشكل غير مباشر باألسهم .2

التي تمر بها األسواق من مخاطر جيوسياسية واقتصادية )مثل انخفاض أسعار النفط( او مخاطر انخفاض أسعار األسهم  

 وأداء الشركات املدرجة بشكل عام. بشكل خاص وهو مرتبط بحالة األسواق 

إدارة الصندوق    وتسعى  حملة الوحدات بالصندوق إلى خسارة جزء من أموالهم نتيجة النخفاض سعر الوحدة،  قد يتعرض .3

  ، لتخفيض حجم املخاطر قدر اإلمكان من خالل االستثمار في شركات جيده كما هو موضح في الهدف من انشاء الصندوق 

أرباح بتحقيق  للمستثمرين  أو تقديم وعود  التنبؤ  انه ال يمكن  )العرض  فمحدده    اال  السوق ومنها  ذلك يخضع لقواعد 

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

 

 عشر التاسعة املادة 

 بداية السنة املالية للصندوق ونهايتها 

ويستثنى من ذلك السنة املالية األولى  سنة، تبدأ السنة املالية للصندوق في األول من يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل 

 وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام التالي.تأسيسه للصندوق، حيث تبدأ من تاريخ 
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 العشرون املادة 

 واالسترداد في وحدات الصندوق ونقل ملكيتها طريقة االكتتاب واالشتراك 

ـــــنة  7تخضـــــــــــــــــع عمليـــــــــــــــــات االكتتـــــــــــــــــاب واالشـــــــــــــــــتراك واالســـــــــــــــــترداد فـــــــــــــــــي وحـــــــــــــــــدات الصـــــــــــــــــندوق ألحكـــــــــــــــــام القـــــــــــــــــانون رقـــــــــــــــــم  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

 لى األخص األحكام التالية:االكتتاب وهذا النظام األساس ي، وع

: طريقة اال
ً
 :االشتراك/كتتابأوال

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

ـــــــدة  يقــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــدير الصــــــــــــــــــندوق بتوجيــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــدعوة لالشــــــــــــــــــتراك فــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــندوق  .2 ـــ ـــ ـــــــق الجريـــــ ـــ ـــ ـــــــن طريـــــ ـــ ـــ ـــــــيعـــــ ـــ ـــ ـــــــمية وفـــــ ـــ ـــ  الرســـــ

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

ـــــالء  .3 ـــ ـــــق وكـــــ ـــ ـــــن طريـــــ ـــ ـــــتراك عـــــ ـــ ـــــتم االشـــــ ـــ ـــــاب )يـــــ ـــ ـــــعاالكتتـــــ ـــ ـــــل  (البيـــــ ـــ ـــــل كوكيـــــ ـــ ـــــدير يعمـــــ ـــ ـــــق للمـــــ ـــ ـــــاب )ويحـــــ ـــ ـــــعاكتتـــــ ـــ ـــــس  (بيـــــ ـــ ـــــه نفـــــ ـــ ولـــــ

ــــاب )الحقــــــــــــــــوق وعليــــــــــــــــه نفــــــــــــــــس االلتزامــــــــــــــــات املترتبــــــــــــــــة علــــــــــــــــى وكــــــــــــــــالء  ـــــــ ــــعاالكتتـــــ ـــــــ ــــرين بح (البيـــــ ـــــــ ــــاآلخـــــ ـــــــ ــــترك يـــــ ـــــــ ــــلم املشـــــ ـــــــ ث يســـــ

ــــل  ـــ ـــــــ ــــى وكيـــــ ـــ ـــــــ ــــاب )إلـــــ ـــ ـــــــ ــــعاالكتتـــــ ـــ ـــــــ ــــة  (البيـــــ ـــ ـــــــ ــــة وقيمـــــ ـــ ـــــــ ــــتندات املطلوبـــــ ـــ ـــــــ ــــه املســـــ ـــ ـــــــ ــــا بـــــ ـــ ـــــــ ــــذلك مرفقـــــ ـــ ـــــــ ــــد لـــــ ـــ ـــــــ ــــتراك املعـــــ ـــ ـــــــ ــــوذج االشـــــ ـــ ـــــــ نمـــــ

 الوحدات باإلضافة إلى عمولة البيع.

ــــن .4 ـــ ـــ ــــترك مـــــ ـــ ـــ ــــتلم املشـــــ ـــ ـــ ــــل  مـــــــــــــــدير الصـــــــــــــــندوق أو يســـــ ـــ ـــ ــــاب )وكيـــــ ـــ ـــ ــــعاالكتتـــــ ـــ ـــ ــــترك  (البيـــــ ـــ ـــ ــــم املشـــــ ـــ ـــ ــــمن اســـــ ـــ ـــ ــــا يتضـــــ ـــ ـــ ــــاال موقعـــــ ـــ ـــ إيصـــــ

 االشتراك وعدد الوحدات املشترك بها وقيمتها.وجنسيته وعنوانه وتاريخ 

ــــاب  .5 ـــ ـــ ــــل بـــــ ـــ ـــ ــــابيظـــــ ـــ ـــ االشـــــــــــــــتراك مفتوحـــــــــــــــا طـــــــــــــــوال املـــــــــــــــدة املحـــــــــــــــددة بالـــــــــــــــدعوة وال يجـــــــــــــــوز قفـــــــــــــــل بـــــــــــــــاب االشـــــــــــــــتراك إال /االكتتـــــ

ــاب علـــــــــــــى االنتهـــــــــــــاء دون ان يـــــــــــــتم تغطيـــــــــــــة جميـــــــــــــع الوحـــــــــــــدات يجـــــــــــــوز  بعـــــــــــــد انتهـــــــــــــاء هـــــــــــــذه املـــــــــــــدة واذا قاربـــــــــــــت فتـــــــــــــرة االكتتـــــــــــ

تــــــــــــــرة مماثلــــــــــــــة مــــــــــــــا لــــــــــــــم يقــــــــــــــم هــــــــــــــو بتغطيــــــــــــــة قيمــــــــــــــة الوحــــــــــــــدات ، ويجــــــــــــــوز ملــــــــــــــدير ملــــــــــــــدير الصــــــــــــــندوق أن يطلــــــــــــــب مــــــــــــــدها لف

ـــــــــة 50الصــــــــــــــندوق ان يــــــــــــــنقص رأس املــــــــــــــال إلــــــــــــــى الحــــــــــــــد الــــــــــــــذي يــــــــــــــتم تغطيتــــــــــــــه بحيــــــــــــــث ال يقــــــــــــــل عــــــــــــــن  ـــــــــالي قيمـــــ ـــــــــن إجمـــــ % مـــــ

ــــويتيمليـــــــــــــــون  2 الوحـــــــــــــــدات املطروحـــــــــــــــة لالكتتـــــــــــــــاب او   ـــ ـــ ــــار كـــــ ـــ ـــ ــــراف  دينـــــ ـــ ـــ ــــة اإلشـــــ ـــ ـــ ــــة جهـــــ ـــ ـــ ــــد موافقـــــ ـــ ـــ ــــك بعـــــ ـــ ـــ ــــر وذلـــــ ـــ ـــ ــــا أكثـــــ ـــ ـــ أيهمـــــ

ــا يجــــــــــــوز لــــــــــــه العــــــــــــدول عــــــــــــن إنشــــــــــــاء الصــــــــــــندوق وفــــــــــــي هــــــــــــذه الحالــــــــــــة يــــــــــــرد للمشــــــــــــتركين املبــــــــــــالغ التــــــــــــي دفعوهــــــــــــا ومــــــــــــا  ، كمــــــــــ

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

ــات  .6 ـــــــــابيقـــــــــــــوم مــــــــــــــدير الصـــــــــــــندوق بفــــــــــــــرز طلبـــــــــــ ـــــــــى  االكتتـــــ ـــــل علـــــ ـــ ـــــــــام عمـــــ ــة أيـــــ ـــ ـــ ـــــــــالل خمســـــ ـــــيص خـــــ ـــ ـــــــــة التخصـــــ ـــــراء عمليـــــ ـــ وإجـــــ

 األكثر من تاريخ انتهاء فترة االكتتاب.

ـــــى  .7 ـــ ـــــرد إلـــــ ـــ ـــــينتـــــ ـــ ـــــن  املكتتبـــــ ـــ ــا مـــــ ـــ ـــ ـــــين يومـــــ ـــ ـــــالل ثالثـــــ ـــ ـــــدات خـــــ ـــ ـــــن وحـــــ ـــ ـــــه مـــــ ـــ ـــــه لـــــ ـــ ـــــتم تخصيصـــــ ـــ ـــــا يـــــ ـــ ـــــة مـــــ ـــ ـــــن قيمـــــ ـــ ـــــدة عـــــ ـــ ـــــالغ الزائـــــ ـــ املبـــــ

 تاريخ انتهاء إجراءات التخصيص وما يستحق عنها من فوائد خالل هذه الفترة. 

  عدم قبول املشاركات النقدية في الصندوق.ووكيل االكتتاب )البيع( لصندوق يجب على مدير ا .8

 يجب على مدير الصندوق تنفيذ طلبات االشتراك بسعر التقويم التالي لطلب االشتراك. .9

ــــــــــدات االكتتاب/إذا زادت طلبـــــــــــــــات  .10 ــــيص الوحـــــ ـــ ـــ ــــتم تخصـــــ ـــ ـــ ــه يـــــ ــ ـــ ـــ ــــرح بـــــ ـــ ـــ ــال املصـــــ ــ ـــ ـــ ــــرأس املـــــ ـــ ـــ ــى لـــــ ــ ـــ ـــ ــــد األعلـــــ ـــ ـــ ــــن الحـــــ ـــ ـــ ــتراك عـــــ ــ ـــ ـــ االشـــــ

 النسبة والتناسب. للمشتركين الجدد بطريقة

االشــــــــــــــــتراك فــــــــــــــــي الصــــــــــــــــندوق علــــــــــــــــى النمــــــــــــــــوذج املعتمــــــــــــــــد لهــــــــــــــــذا الغــــــــــــــــرض وتوقيــــــــــــــــع املشــــــــــــــــترك علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا االكتتاب/يكـــــــــــــــون  .11

ــــات  يفيـــــــــــــــــــد باطالعـــــــــــــــــــه وإقـــــــــــــــــــراره علـــــــــــــــــــى جميـــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــا ورد فـــــــــــــــــــي النظـــــــــــــــــــام األساســـــــــــــــــــ ي الصـــــــــــــــــــندوق. ـــ ـــــــ ــــذ طلبـــــ ـــ ـــــــ ــــة تنفيـــــ ـــ ـــــــ إمكانيـــــ

ــــدولي   ـــ ـــــــ ــــتثمار الـــــ ـــ ـــــــ ــــرة لالســـــ ـــ ـــــــ ــــركة وفـــــ ـــ ـــــــ ــــي لشـــــ ـــ ـــــــ ــــع االلكترونـــــ ـــ ـــــــ ــــق املوقـــــ ـــ ـــــــ ــــن طريـــــ ـــ ـــــــ ــــتراك عـــــ ـــ ـــــــ ــــدير  www.wafrainv.comاالشـــــ ـــ ـــــــ "مـــــ

http://www.wafrainv.com/
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ـــندوق وفــــــــص                ـــ ـــــــ ـــــ ـــ  رة ـ

 

 ملقــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــدير الصــــــــــــــــــــــــندوق، ومــــــــــــــــــــــــن دون االخــــــــــــــــــــــــالل 
ً
الصــــــــــــــــــــــــندوق" دون الحاجــــــــــــــــــــــــة لحضــــــــــــــــــــــــور املســــــــــــــــــــــــتثمر شخصــــــــــــــــــــــــيا

 بحقوق املستثمر بما في ذلك اطالعه على النظام األساس ي للصندوق.

 
ً
 :االسترداد ة: طريقثانيا

 الوحدات بغرض االسترداد  تقويميحق لحملة الوحدات استرداد وحداتهم من خالل تقديمهم طلبا بذلك إلى مدير الصندوق ويتم 

- يلي: وفقا للتقييم املعلن في حينه كما   

تبــــــــــــــدأ عمليــــــــــــــة االســــــــــــــترداد فــــــــــــــي التــــــــــــــاريخ الــــــــــــــذي يحــــــــــــــدده مــــــــــــــدير االســــــــــــــتثمار بعــــــــــــــد ســــــــــــــتة شــــــــــــــهور مــــــــــــــن تــــــــــــــاريخ إنشـــــــــــــــاء  .1

 الصندوق.

  مدير الصندوق تنفيذ طلبات االسترداد بسعر التقويم التالي لطلب االسترداد.يجب على  .2

ــــــــدولي   .3 ـــ ـــ ـــتثمار الـــــ 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 إمكانيـــــ

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.

 
ً
 :طريقة نقل امللكية: ثالثا

 ملا تقرره قواعد   يتم نقل ملكية حامل وحدة الصندوق عبر طلب يقدم من حامل الوحدة أو ذوي الشأن لحافظ السجل
ً
وفقا

 البورصة أو أحكام قواعد تداول األوراق املالية غير املدرجة في البورصة وهذا النظام األساس ي للصندوق.

 

 الحادية والعشرون املادة 

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

ـــــل  • ـــــــ ـــــب أال تقـــــ ـــــــ ـــــةد.ك ) 100,000مشـــــــــــــــــاركة مـــــــــــــــــدير الصـــــــــــــــــندوق فـــــــــــــــــي وحـــــــــــــــــدات الصـــــــــــــــــندوق عـــــــــــــــــن مبلـــــــــــــــــغ يجـــــ ـــــــ ـــــف  مئـــــ ـــــــ ألـــــ

دينــــــــــــــــار كــــــــــــــــويتي( كحــــــــــــــــد أدنــــــــــــــــى، ويجــــــــــــــــوز لــــــــــــــــه أن يتصــــــــــــــــرف أو يســــــــــــــــترد بعــــــــــــــــض الوحــــــــــــــــدات اململوكــــــــــــــــة لــــــــــــــــه فــــــــــــــــي حــــــــــــــــال 

 .ا البندتجاوز صافي قيمتها للحد األدنى املنصوص عليه في هذ

ــا مـــــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــدير الصـــــــــــــــــــندوق مـــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــبته  وال يجـــــــــــــــــــوز أن يتعـــــــــــــــــــدى عـــــــــــــــــــدد الوحـــــــــــــــــــدات املكتتب/املشـــــــــــــــــــترك بهـــــــــــــــــ

 من رأس مال الصندوق املصدر. (املئة خمسين في) %(50)

ـــــتراك ال يجـــــــــــــــــوز ألي مـــــــــــــــــن حملـــــــــــــــــة الوحـــــــــــــــــدات االكتتـــــــــــــــــاب/ • ـــــــ ـــــن فـــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــندوق بأقـــــــــــــــــل  االشـــــ ـــــــ ـــــدة، 1,000مـــــ ـــــــ ـــــا  وحـــــ ـــــــ كمـــــ

ــا مـــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــل مســـــــــــــــــتثمر واحـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــن   %(75)أنـــــــــــــــــه ال يجـــــــــــــــــوز أن يتعـــــــــــــــــدى عـــــــــــــــــدد الوحـــــــــــــــــدات املكتتب/املشـــــــــــــــــترك بهـــــــــــــــ

 .رأس مال الصندوق املصدر ( مناملئةفي  خمسة وسبعون )

ــــب  ،يجـــــــــــــــوز لحامـــــــــــــــل الوحـــــــــــــــدات اســـــــــــــــترداد كامـــــــــــــــل أو جـــــــــــــــزء منهـــــــــــــــا • ـــ ـــ ــــدات يجـــــ ـــ ـــ ــــن الوحـــــ ـــ ـــ ــــزء مـــــ ـــ ـــ ــــترداد جـــــ ـــ ـــ ــــة اســـــ ـــ ـــ ــــي حالـــــ ـــ ـــ   وفـــــ

  وحدة. 1,000يقل رصيد حامل الوحدات بعد االسترداد عن  أال

 

 الثانية والعشرون املادة 

 الفترات الزمنية لالشتراك واالسترداد  

 . شهركل تكون الفترات الزمنية لالشتراك واالسترداد في نهاية 
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 الثالثة والعشرون 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

  في تمام الساعة الطلبات الشهر وتقفل
ً
   .في آخر يوم عمل من كل شهر الثانية عشر ظهرا

 

 والعشرون الرابعة  املادة 

 ( ظروف االسترداد املبكر وآلية احتساب رسومه )إن وجدت

 مبكر.   استرداد  ال يوجد

 

 والعشرون   الخامسةاملادة 

 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 بها تلقي طلبات االشتراك واالسترداد وهي من  

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

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 

 الصندوق وفق ضوابط ومعايير املحاسبة الدولية املعتمدة من الهيئةمعايير وآلية تقويم أصول 

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

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

 الطلبات الخاصة بعمليات االشتراك واالسترداد. 

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

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

 النظام.

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

 املضرور من هذا الخطأ.  ذلك بخطئه أن يعّوض

 يبين  
ً
ويجب على مدير الصندوق أن يرفق مع البيانات املالية املرحلية املراجعة أو البيانات املالية السنوية املدققة تقريرا

 كل أخطاء التقويم والتسعير التي تمت خالل تلك الفترة.

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

 االشتراك أو االسترداد 

http://www.wafrainv.com/


Page 13 of 30       CMA: NOVEMBER 7, 2022 

ـــندوق وفــــــــص                ـــ ـــــــ ـــــ ـــ  رة ـ

 

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

 املحدد في هذا النظام. 

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

 عليه هذا النظام، وذلك في أي من الحالتين اآلتيتين: 

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

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

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

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

 التالي أو موعد االسترداد القادم. 

. إذا تم وقف التداول في البورصة أو األسواق املالية املنظمة التي يتم فيها التعامل في األوراق املالية أو األصول األخرى التي  2

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

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

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

 الصندوق في التاريخ املحدد بتلك التعليمات. 

اف الجهة غير امللتزمة وتكليف أحد األشخاص املرخص لهم أو األشخاص املسجلين بمهام الجهة املوقوفة . أن تقوم بإيق2

 على أصول الصندوق لحين اتخاذ القرار النهائي من قبل الهيئة بهذا الشأن. 
ً
 وأمينا

ً
 أو أن يكون حارسا

 

 والعشرون السابعة املادة 

 ( NAVصافي قيمة أصول الصندوق ) أيام التقويم التي يتم فيها احتساب 

 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  بالشهر وفيعمل هو اخر يوم ، و 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. 

 .للشركة االلكتروني املوقعطريق  عن  تم اإلعالن عن صافي قيمة الوحدة ي (2

 

  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  

الفترة   انتهاء  بعد  بشكل  وذلك  سنوي )املالية  سنوي/  نصف  سنوي/  )املوقع ربع  من خالل  وقيمته  وموعده  التوزيع  عن  ويعلن   ،)
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ـــندوق وفــــــــص                ـــ ـــــــ ـــــ ـــ  رة ـ

 

على أن يتحمل املدير مصاريف   املحليةالصحف    أخرى مثل البريد االلكتروني للعميل/النشر فيأو أية وسائل  / 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 

لحملــــــــــــــــة الوحــــــــــــــــدات حقوقــــــــــــــــا متســــــــــــــــاوية فــــــــــــــــي الصــــــــــــــــندوق كــــــــــــــــل بنســــــــــــــــبة مــــــــــــــــا يملكــــــــــــــــه مــــــــــــــــن وحــــــــــــــــدات فــــــــــــــــي رأس مــــــــــــــــال  .1

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

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

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

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

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

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

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

 أو هذا النظام.

طبق على جميع حملة الوحدات من الفئة نفسها في الصندوق الشروط واألحكام ذاتها. .5
ُ
 يجب 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 ( أو )دوريتحــــــــــــــــــديث بياناتــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــدى مــــــــــــــــــدير الصــــــــــــــــــندوق بشــــــــــــــــــكل  -أو مـــــ

ــــ ـــ ـــ ــــن هـــــ ـــ ـــ ــــبوع( مـــــ ـــ ـــ ــــالل )اســـــ ـــ ـــ ــــا خـــــ ـــ ـــ ــــر بهـــــ 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 ذا التغيـــــ

 الصندوق لذلك وذلك عبر الوسائل التالية:

1) .
ً
 الحضور شخصيا

 .البريد االلكتروني( 2

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

ـــــــدير  ـــ ـــ ـــــــل مـــــ ـــ ـــ ـــــــذلك وال يتحمـــــ ـــ ـــ ـــــــه بـــــ ـــ ـــ ـــــــدم التزامـــــ ـــ ـــ ـــــــال عـــــ ـــ ـــ ـــــــي حـــــ ـــ ـــ ـــــــترك فـــــ ـــ ـــ ـــــــات للمشـــــ ـــ ـــ الصــــــــــــــــــندوق أو حــــــــــــــــــافظ الســــــــــــــــــجل أي طلبـــــ

مســــــــــــــــــؤولية قانونيـــــــــــــــــــة أو غيـــــــــــــــــــر قانونيـــــــــــــــــــة أو ماليـــــــــــــــــــة أو أي خســـــــــــــــــــائر قــــــــــــــــــد يتعـــــــــــــــــــرض لهـــــــــــــــــــا املشـــــــــــــــــــترك نتيجـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــدم 

 .التزامه بذلك وتجميد الحساب

ا إخطــــــــــــــــــار   املــــــــــــــــــدير   )كتابًيا/حضــــــــــــــــــوريا/الكترونيا( بعنوانــــــــــــــــــه  .8 قــــــــــــــــــيم عنــــــــــــــــــد مغادرتــــــــــــــــــه دولــــــــــــــــــة الكويــــــــــــــــــت نهائيــــــــــــــــــً
ُ
علــــــــــــــــــى امل

 ل )اسبوع( بحد أقص ى من مغادرته.خارج دولة الكويت وذلك خال

 باللغة العربية وأن يتم توفيره دون مقابل عند طلبه.ل يجب أن يكون النظام األساس ي  .9
ً
 لصندوق مكتوبا
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 الحادية والثالثون املادة 

 فترات تقديم التقارير الدورية لحملة الوحدات 

 لكل حامل 
ً
 دوريا

ً
خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من  – وحدات بشكل ربع سنوي يجب على مدير الصندوق تقديم تقريرا

 نهاية الفترة، ويتضمن هذا التقرير على األخص املعلومات التالية: 

 . صافي قيمة وحدة الصندوق. 1

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

 بحركة حساب كل حامل وحدات على حدة، بما في3
ً
 ذلك أي توزيعات مدفوعة بعد آخر تقرير تم تقديمه لحامل الوحدات. . سجال

 يوضح كافة الرسوم واملصاريف واالتعاب املستحقة على أصول الصندوق، على أن تبين بعملة الصندوق.  4
ً
 . بيانا

 

 والثالثون الثانية  املادة 

 أساليب ومواعيد اإلفصاح عن املعلومات

 اإلفصاح عن املعلومات:أساليب ومواعيد 

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

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

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

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

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

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

 

 والثالثون الثالثة  املادة 

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

: التزامات
ً
 عامة أوال

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

أن تتــــــــــــــــــــــوفر لــــــــــــــــــــــديهم القــــــــــــــــــــــدرات واإلمكانيــــــــــــــــــــــات البشــــــــــــــــــــــرية والتقنيــــــــــــــــــــــة واملاليــــــــــــــــــــــة بالقــــــــــــــــــــــدر الــــــــــــــــــــــذي يكفــــــــــــــــــــــي لتنفيــــــــــــــــــــــذ  (1

 التزاماتهم.

ــــدم إبـــــــــــــــرام عقـــــــــــــــد مـــــــــــــــع مقـــــــــــــــدم الخدمـــــــــــــــة يتضـــــــــــــــمن بيـــــــــــــــان حقـــــــــــــــوق والتزامـــــــــــــــات أطرافـــــــــــــــه وعلـــــــــــــــى األخـــــــــــــــص أ (2 ـــ ـــ ــــاب مقـــــ ـــ ـــ تعـــــ

ــ   ـــ ـــ ـــــــ ـــــاء أو فســـــ ـــ ـــــــ ــد إنهـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــا عنـــــ ـــ ـــــــ ـــــب اتباعهـــــ ـــ ـــــــ ـــــراءات الواجـــــ ـــ ـــــــ ـــــدادها، واإلجـــــ ـــ ـــــــ ـــــد ســـــ ـــ ـــــــ ــابها ومواعيـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــس احتســـــ ـــ ـــــــ ـــــة وأســـــ ـــ ـــــــ الخدمـــــ

ـــــــــدير  ـــــــ ــتثناء مـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــة، باســـــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــدم الخدمـــــ ـــ ـــــــ ــع مقـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــة مـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــاء العالقـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــى إنهـــــ ـــ ـــ ـــــــ ــة علـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــراءات املترتبـــــ ـــ ـــــــ ـــــدابير واإلجـــــ ـــ ـــــــ ـــــد، والتـــــ ـــ ـــــــ العقـــــ

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

ــ (3 ـــــــ ذل عنايــــــــــــــة الشــــــــــــــخص الحــــــــــــــريص فــــــــــــــي القيــــــــــــــام باملهــــــــــــــام املنوطــــــــــــــة بمقــــــــــــــدم الخدمــــــــــــــة والتعــــــــــــــاون مــــــــــــــع بــــــــــــــاقي مقــــــــــــــدمي بـــــ

الخــــــــــــــدمات للصــــــــــــــندوق، وتحمــــــــــــــل املســــــــــــــئولية عــــــــــــــن أي تقصــــــــــــــير أو إهمــــــــــــــال م ــــــــــــــي أو غــــــــــــــ  يقــــــــــــــع منــــــــــــــه أثنــــــــــــــاء تأديتــــــــــــــه 

ـــــار  لعملـــــــــــــه، وتعـــــــــــــويض كـــــــــــــل شـــــــــــــخص لحقـــــــــــــه ضـــــــــــــرر نتيجـــــــــــــة أي خطـــــــــــــأ يرتكبـــــــــــــه مقـــــــــــــدم الخدمـــــــــــــة ـــ ـــــتم إخطـــــ ـــ ـــــى أن يـــــ ـــ علـــــ

 .خالل خمسة أيام عمل من تحقق أي من الحاالت املنصوص عليها في هذا البندالهيئة 
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أال يتعامـــــــــــــــــل مقـــــــــــــــــدم الخدمـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــواء لصـــــــــــــــــالحه أو نيابـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن غيـــــــــــــــــره علـــــــــــــــــى وحـــــــــــــــــدات الصـــــــــــــــــندوق، فيمـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــدا  (4

 الحاالت التالية:

 مدير الصندوق.  -أ

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

االلتـــــــــــــــــزام بالقـــــــــــــــــانون والالئحـــــــــــــــــة والتعـــــــــــــــــاميم والقـــــــــــــــــرارات والتعليمـــــــــــــــــات الصـــــــــــــــــادرة مـــــــــــــــــن الهيئـــــــــــــــــة والنظـــــــــــــــــام األساســـــــــــــــــ ي  (5

 ونشرة االكتتاب.

 لتصــــــــــــــــــحيح أي تقــــــــــــــــــاعس فــــــــــــــــــي التزاماتــــــــــــــــــه املنصــــــــــــــــــوص عليهــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي  (6
ً
أن يتخــــــــــــــــــذ جميــــــــــــــــــع الخطــــــــــــــــــوات الضــــــــــــــــــرورية فــــــــــــــــــورا

 النظام األساس ي والالئحة وأي تعليمات تصدرها الهيئة.

االطــــــــــــــــــــالع فــــــــــــــــــــي أي وقــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــــجالت والــــــــــــــــــــدفاتر والوثــــــــــــــــــــائق واألوراق املتعلقــــــــــــــــــــة بالصــــــــــــــــــــندوق التــــــــــــــــــــي بحيــــــــــــــــــــازة  (7

ــــى  ـــ ـــ ــــامهم علـــــ ـــ ـــ ــــن أداء مهـــــ ـــ ـــ ــــنهم مـــــ ـــ ـــ ــــهم وتمكـــــ ـــ ـــ ـــمن اختصاصـــــ ـــــــ ــــع ضـــــ ـــ ـــ ـــي تقـــــ ـــــــ ــــدود التـــــ ـــ ـــ ـــي الحـــــ ـــــــ ــــرين فـــــ ـــ ـــ ـــدمات اآلخـــــ ـــــــ ــــدمي الخـــــ ـــ ـــ مقـــــ

 النحو املطلوب.

 عدم استغالل أصول الصندوق ملصلحة خاصة. (8

ــــي  (9 ـــ ـــ ـــــــــدمات فـــــ ــــدمي الخـــــ ـــ ـــ ــــاب مقـــــ ـــ ـــ ــــيل أتعـــــ ـــ ـــ ـــــــــدد تفاصـــــ ملحـــــــــــــــق النظـــــــــــــــام األساســــــــــــــ ي للصـــــــــــــــندوق ونشـــــــــــــــرة االكتتـــــــــــــــاب مـــــــــــــــع تحـــــ

بيــــــــــــــــــان الجهــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــي تتحمــــــــــــــــــل تلــــــــــــــــــك األتعــــــــــــــــــاب. ويتحمــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــندوق مصــــــــــــــــــاريف التأســــــــــــــــــيس ورســــــــــــــــــوم تــــــــــــــــــرخيص 

الهيئــــــــــــــــة أو أي رســــــــــــــــوم أخـــــــــــــــــرى تفرضــــــــــــــــها الهيئـــــــــــــــــة. وال يجــــــــــــــــوز دفـــــــــــــــــع أي مبلــــــــــــــــغ مـــــــــــــــــن أصــــــــــــــــول الصـــــــــــــــــندوق فــــــــــــــــي حـــــــــــــــــال 

ــا ـــ ـــ ـــــــ ـــــة بمهـــــ ـــ ـــــــ ـــــام املرتبطـــــ ـــ ـــــــ ـــــن املهـــــ ـــ ـــــــ ــة أي مـــــ ـــ ـــ ـــــــ ـــــة لتأديـــــ ـــ ـــــــ ـــــدم الخدمـــــ ـــ ـــــــ ـــــين مقـــــ ـــ ـــــــ ــاب تعيـــــ م مــــــــــــــــــــدير الصــــــــــــــــــــندوق أو مقابــــــــــــــــــــل أتعــــــــــــــــــ

ـــــر ـــ ـــــــ ـــــال ال الحصـــــ ـــ ـــــــ ـــــبيل املثـــــ ـــ ـــــــ ـــــى ســـــ ـــ ـــــــ ـــــك علـــــ ـــ ـــــــ ـــــمل ذلـــــ ـــ ـــــــ ـــــا، ويشـــــ ـــ ـــــــ ـــــدات أو بيعهـــــ ـــ ـــــــ ـــــروي  للوحـــــ ـــ ـــــــ ـــــتثمار أو التـــــ ـــ ـــــــ ـــــار االســـــ ـــ ـــــــ -مستشـــــ

للصــــــــــــــــــــــندوق إذ علــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــدير الصــــــــــــــــــــــندوق أن يتحمــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــذه  مصــــــــــــــــــــــاريف نســــــــــــــــــــــ  وتوزيــــــــــــــــــــــع النظــــــــــــــــــــــام األساســــــــــــــــــــــ ي

 .املصاريف

 ثانيا: مدير الصندوق 

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

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

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

املنصوص عليها في الالئحة، ويعتبر توقيع أعضاء الهيئة اإلدارية أو من يفوضونه منهم بمثابة توقيع مدير الصندوق، ويكون هؤالء  

 األعضاء مسؤولين بالتضامن مع املدير عن أي أخطاء أو إهمال أو غ  في إدارة الصندوق. 

 على األخص بما يلي: يلتزم مدير الصندوق -ب

 وممارســـــــــــــــــة الحقـــــــــــــــــوق وااللتزامـــــــــــــــــات املرتبطـــــــــــــــــة بالصـــــــــــــــــندوق لصـــــــــــــــــالح حملـــــــــــــــــة الوحـــــــــــــــــدات  .1
ً
ــا تمثيـــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــندوق قانونـــــــــــــــ

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

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

 النظام األساس ي للصندوق.اللتزام بجميع أحكام ا .3

اتخـــــــــــــــــــاذ جميــــــــــــــــــــع القــــــــــــــــــــرارات االســـــــــــــــــــتثمارية وغيرهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــرارات بمــــــــــــــــــــا يحقــــــــــــــــــــق مصـــــــــــــــــــلحة الصــــــــــــــــــــندوق وحملــــــــــــــــــــة  .4

 الوحدات ويضمن معاملة حملة الوحدات معاملة متساوية.



Page 17 of 30       CMA: NOVEMBER 7, 2022 

ـــندوق وفــــــــص                ـــ ـــــــ ـــــ ـــ  رة ـ

 

ـــــــدم .5 ـــ ـــ ـــــــاطرتعــــــــــــــــــريض الصــــــــــــــــــندوق أليــــــــــــــــــة  عـــــ ـــ ـــ  ألهــــــــــــــــــداف الصــــــــــــــــــندوق وسياســــــــــــــــــته  مخـــــ
ً
اســــــــــــــــــتثمارية غيــــــــــــــــــر ضــــــــــــــــــرورية وفقــــــــــــــــــا

 ساس ي.االستثمارية والنظام األ 

 .الصندوق  أصول  لحماية املناسبة التدابير اتخاذ .6

ــــقت .7 ـــ ـــ ــــات طبيـــــ ـــ ـــ ــــراءات سياســـــ ـــ ـــ ــبة وإجـــــ ــ ـــ ـــ ــــع مناســـــ ـــ ـــ ــــد أو ملنـــــ ـــ ـــ ــــن الحـــــ ـــ ـــ ــــــــــة املمارســـــــــــــــات مـــــ ــي الخاطئـــــ ــ ـــ ـــ ــــن التـــــ ـــ ـــ ــــع مـــــ ـــ ـــ ــــؤثر أن املتوقـــــ ـــ ـــ  تـــــ

 .ونزاهته السوق  استقرار على

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

ـــــجيل .9 ـــــــ ـــــات تســـــ ـــــــ ـــــراء عمليـــــ ـــــــ ـــــع الشـــــ ـــــــ ـــــي والبيـــــ ـــــــ ـــــتم التـــــ ـــــــ ـــــالح تـــــ ـــــــ ـــــكل الصـــــــــــــــــندوق  لصـــــ ـــــــ ـــــق بشـــــ ـــــــ   دقيـــــ
ً
ـــــلها ووفقـــــــــــــــــا ـــــــ ـــــي لتسلســـــ ـــــــ  الزمنـــــ

 .وتوقيتها

 .للصندوق  املالية التعامالت لقيد مناسب محاسبي نظام طبيقت .10

ــــد .11 ـــ ـــ ــــن التأكـــــ ـــ ـــ ــــود مـــــ ـــ ـــ ــــام وجـــــ ـــ ـــ ــــم نظـــــ ـــ ـــ ــــابق مالئـــــ ـــ ـــ ــــامالت لتطـــــ ـــ ـــ ــــي التعـــــ ـــ ـــ ــــم التـــــ ـــ ـــ ــــا تـــــ ـــ ـــ ــــام إدخالهـــــ ـــ ـــ ــــبي بالنظـــــ ـــ ـــ ــــع املحاســـــ ـــ ـــ ــــابات مـــــ ـــ ـــ  الحســـــ

 .الحفظ أمين لدى الصندوق  باسم املفتوحة املالية واألوراق النقدية

 .للصندوق  والسنوية املرحلية املالية البيانات إعداد .12

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

ــ .14 ــ ـــــــ وفير جميــــــــــــــــع املعلومــــــــــــــــات الالزمــــــــــــــــة عــــــــــــــــن الصــــــــــــــــندوق إلــــــــــــــــى مقــــــــــــــــدمي الخــــــــــــــــدمات لتمكيــــــــــــــــنهم مــــــــــــــــن القيــــــــــــــــام بمهــــــــــــــــامهم تـــــ

 بشكل فعال.

 توفير السيولة الكافية للصندوق للوفاء بأية التزامات قد تترتب عليه. .15

إخطــــــــــــــــــار الهيئــــــــــــــــــة وحملـــــــــــــــــــة الوحــــــــــــــــــدات فـــــــــــــــــــور وقــــــــــــــــــوع أحــــــــــــــــــدا  أو معلومـــــــــــــــــــات جوهريــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــؤدي لتعــــــــــــــــــرض مصـــــــــــــــــــالح  .16

 حملة الوحدات للخطر.

ـــــ .17 ـــ ـــــــ ي حــــــــــــــــــــال إدارة املــــــــــــــــــــدير ألكثــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــندوق، يجــــــــــــــــــــب عليــــــــــــــــــــه أن يفصــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــين العمليــــــــــــــــــــات املرتبطــــــــــــــــــــة بهــــــــــــــــــــذه فـــــ

 الصناديق.

ـــــو  .18 ـــ ـــــــ  يجـــــ
َ
 جوهريــــــــــــــــــــا

َ
ـــــهز للهيئــــــــــــــــــــة اســــــــــــــــــــتبدال مــــــــــــــــــــدير الصــــــــــــــــــــندوق إذا رأت أنــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــد أخــــــــــــــــــــل إخــــــــــــــــــــالال ـــ ـــــــ الــــــــــــــــــــواردة  بالتزاماتـــــ

 .بالالئحة

ال يجـــــــــــــــــوز ملـــــــــــــــــدير الصـــــــــــــــــندوق مـــــــــــــــــنح االئتمـــــــــــــــــان وتمويـــــــــــــــــل أطـــــــــــــــــراف أخـــــــــــــــــرى تحـــــــــــــــــت مســـــــــــــــــميات مختلفـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــالل  .19

 .أموال للغير ينطوي عليها تقديم إبرام عقود

يجوز ملدير الصندوق االستعانة بأحد األشخاص املرخص لهم من جهة رقابية أجنبية للقيام ببعض مهامه بشأن أصول    .20

 الصندوق املوجودة خارج دولة الكويت.  

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

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

 .الشراء قبل  االستثمار مراقب  موافقة   على الحصول . أ

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

 .التابعة  شركاتها من أي  أو  الصندوق  مديرة  الشركة  من املصدرة املالية  األوراق  قيمة إجمالي  من%   10 نسبته

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

  لهذا  االكتتاب محل املالية  الورقة شراء له يجوز  ال  ما،  ملصدر االكتتاب إدارة   أو(البيع)   االكتتاب وكيل  بمهمة الصندوق 
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 .املهام بهذه  قيامه  أثناء  املصدر

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

 . التعهد فترة أثناء الصندوق   لصالح الورقة هذه

  تتبع التي الصناديق البند   هذه أحكام  من  ويستثنى
ً
   مؤشرا

ً
  محددا

ً
 . األساس ي لنظامها وفقا

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

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

 املصالح   وتعارض املناصب قيود    .ج

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

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

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

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

  املبينة الصناديق  أنواع  ببعض الخاصة االستثمار طكانت ضواب إذا  إال السابقة  الفقرة في إليها  املشار  الشركات  إدارة

 . األساس ي  بنظامه محدد معين  مؤشر  يتبع  الصندوق  كان  إذا  أو بذلك تسمح   بالالئحة

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

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

 .الصندوق   مدير  يديره صندوق   أصول 

الكتاب الثامن )أخالقيات العمل من    من( املصالح  تعارض) الثالثعلى مدير الصندوق مراعاة أحكام الفصل   يجب .2

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

 الوحدات. 

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

جماعي أو ألحد حملة الوحدات، فيجب عليه اإلفصاح    استثمار نظامص املسجلين كممثلي مدير الصندوق من األشخا

 عن علمه بأي من تلك الحاالت أو التعامالت ملراقب االستثمار والحصول على اقراره بذلك. 
ً
 فورا

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

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

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

 .الصندوق   مصالح مع مصالحهم  تعارض

اقب  : مر
ً
 االستثمارثالثا

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 وثائق   .1

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

 . الخطأ  اكتشاف

 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. 

 . االستثمار  مراقب  عمل بنطاق الخاصة   الصندوق  مدير تعليمات تنفيذ .5

 . إقرار أية تعامالت تنطوي على تعارض مصالح .6

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

 ر الصندوق. الهيئة والنظام األساس ي ونشرة االكتتاب وأية وثائق أخرى يصدرها مدي

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

 .من العلم بذلك

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

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

 . املخالفات تلك لتصويب الزمنية 

 .الصندوق  وحدات حملة جمعية حضور  .10

: أمين الحفظ 
ً
 رابعا

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

 لدى جهة رقابية أخرى، وذلك لحفظ األصول  
ً
 له أو مسجال

ً
موافقة الهيئة، ويجوز له تعيين أمين حفظ فرعي يكون مرخصا

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

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

 اآلتي:

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

 . الصندوق   باسم أخرى  حسابات

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

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

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

 .الصندوق  بأصول  املتعلقة السجالت  لحفظ  املناسبة األنظمة  وضع .4

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

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

 
ً
 .كذل ينطبق حيثما قانونيا

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

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

 . البنكي الخاص باسم الصندوق 

 تعليمات مدير الصندوق الخاصة بنطاق عمل أمين الحفظ.تنفيذ  .8
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  املدة  في املدير الى  يتسلمها إخطارات   أي  وإرسال الصندوق   أصول   على مترتبة التزامات بأية الصندوق   مدير  إخطار .9

 .لذلك املقررة

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

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

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

 .الحفظ  أمين  مع بها يحتفظ التي باألصول  املتعلقة  الحقوق   ممارسة من  الصندوق  تمكن التي املتطلبات

 .الحفظ  أمين  مع بها يحتفظ التي باألصول  املتعلقة  الحقوق   ممارسة من  الصندوق  تمكن التي املتطلبات .1

 . الصندوق   أصول   حفظ  بمكان الخاصة املتطلبات .2

 . الصندوق  أصول  وحماية حفظ في املستخدمة الطريقة .3

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

 . حسابها وطريقة األتعاب .5

 
ً
 الوحدات حملة سجل حافظ: خامسا

  تصفية حالة وفي. حفظ أمين لدى  السجل  هذا يحفظأن  يجوز ُيحفظ سجل حملة وحدات الصندوق لدى وكالة مقاصة، و  . أ

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

دفع األحوال  جميع وفي. السجل
ُ
 .الصندوق   أموال من بالسجل تحتفظ  التي الجهة  أتعاب ت

 :يلي بما االلتزام  السجل  حافظ على يجب . ب

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

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

 . البيان  هذا من  بنسخة  االستثمار مراقب  وتزويد إلغاؤها،

نقل امللكية في األحوال املنصوص عليها في قواعد البورصة. كما يقوم حافظ السجل باملهام املوكلة لوكالة املقاصة وفق    .2

 أحكام قواعد تداول األوراق املالية غير املدرجة في البورصة. 

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

 
ً
اقب الحسابات الخارجي سادسا  : مر

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

 يلي:

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

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

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

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

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

 . بها املرتبطة  االستفسارات  عن واالجابة ومناقشتها

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

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

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

 . ذلك  على  الهيئة  موافقة وأخذ للهيئة

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

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

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

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

أقصاها عشرة أيام عمل   مدة  خاللتاريخ شغور املنصب. وفي جميع األحوال يجب على مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات 

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

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

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

 مراقب استثمار الصندوق. 

يتعين على مدير الصندوق إخطار الهيئة وحملة الوحدات بذلك خالل   الخارجي،صب مراقب الحسابات في حالة شغور من (3

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

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

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

الهيئة على مبررات استبدال مراقب الحسابات الخارجي خالل فترة عملهم املتعاقد عليها، يجب على مدير الصندوق تعيين من  

  تاريخ من  عمل أيام خمسةمحل تلك املناصب الشاغرة وإخطار الهيئة وحملة الوحدات بذلك خالل مدة أقصاها  يحل

 . التعيين

االستثمار الجماعي( من الالئحة، في حال انتهاء فترة    أنظمة) عشربالكتاب الثالث  الواردة( 2-19-2) املادةاإلخالل بأحكام   دون  (5

  الهيئة وإخطار  الشاغرة  املناصب  تلك محل يحل من  تعيينيجب على مدير الصندوق  ،الخارجيالحسابات   مراقبالتعاقد مع 

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

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

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

 أو التعيين.   مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ الشغور 

 

 والثالثون   الرابعةاملادة 

 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    ويجوز 
ً
بمشاركة األطراف    الالئحةانعقاد جمعية حملة الوحدات الكترونيا

   املعنية بالحضور، وتمكين حملة الوحدات من إبداء الرأي والتصويت باملوضوعات املعروضة في االجتماع.
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 :التالية اتخاذ قرار في املسائل   وأتختص جمعية حملة الوحدات بالنظر 

 عن السنة املالية للصندوق. 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 أعمالهاملوافقة على التصفية و    .7

 بديل.  مصفيتعيين  .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    ب من مراقب االستثمار أو مراقب الحساباتمن رأس مال الصندوق املصدر، أو بناء على طل  %  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

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

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

 لالنعقاد. 

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

 : الطرق التالية

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 بعشرةاملوعد املحدد النعقاد   طابات مسجلة ترسل إلى حملة الوحدات قبلخ .2

 .الحديثة قبل انعقاد االجتماع بسبعة أيام عمل على األقلااللكترونية أو االتصال   وسائل إلعالن 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

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

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

النظام األساس ي للصندوق على    في 
ً
الوسائل وأن يكون منصوصا الفاكس الخاص به، ووافق على إعالنه من خالل هذه 

 . اإلعالن عن طريق تلك الوسائل

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

 أو الجهة التي تحتفظ بسجل حملة الوحدات بهذا التغيير قبل إعالنه بخمسة أيام عمل على األقل.أو املصفي  
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ال .4 لجمعية حملة  بالدعوة  قامت  التي  الجهة  على  اجتماع  يجب  األعمال وميعاد ومكان  بجدول  إخطارات  وحدات توجيه 

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

 أي منهم خالل مرحلة التصفية: 

 مراقب االستثمار. .1

 حافظ السجل.   .2

 كان من املقرر عرض البيانات املالية على جمعية حملة الوحدات.  إذا - 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 انعقاد االجتماع على أن يتضمن اإلخطار ما يلي: 

 نسخة من دعوة االجتماع.  . أ

 الجمعية.  نسخة من جدول أعمال . 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 الكتاب الثالث عشر

 نسخة من إخطارات مقدمي الخدمات بدعوة الجمعية. .د

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

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

 .  أي منهم خالل مرحلة التصفية

 . املدير  لم تكن الدعوة لالجتماع موجهة من جهة أخرى بخالف   كما يبطل االجتماع في حالة عدم حضور مدير الصندوق ما 

 ترأس اجتماع جمعية حملة الوحدات الجهة التي قامت بالدعوة إلى هذا االجتماع.  ي .5

 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   املصدر. فإذا لم يتوافر هذا النصاب؛رأس مال الصندوق  

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

ً
تزيد عن ثالثين يوما

   ملال.ا  أيا كان نسبة الحضور من رأس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  الوحدة حامل  اسم  .1
ً
  املؤسسة  أو الشركة  اسم  أو  رسمي،  ملستند  وفقا

ً
 . التجاري   بالسجل مدون  هو  ملا وفقا

 . الوحدات عدد .2

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

  الوكيل اسم  .4
ً
 .رسمي ملستند  وفقا

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

  التوكيل
ً
 . وكيال

 .التفويض أو  التوكيل  تحرير تاريخ .6

 إما أن يكون لقبول التوكيل أو التفويض  ويتعين
ً
 أو  عاما

ً
يتضمن النص صراحة على حق الوكيل أو املفوض إليه في   خاصا

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

 أو التفويض. 

  ال يجوز ألي من حملة الوحدات التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في املسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة   .9
ً
له، ويقع باطال

 كل شرط أو قرار يخالف ذلك.

  بأي  مصالح   تعارض  حالة  أو  خاصة   منفعة  لهم  تكون   التي  األطراف   تحييد  للجمعية  بالدعوة  قامت  التي  الجهة   على  ويجب

 . الوحدات حملة جمعية  في مناقشته يتم  قرار

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

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

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

 باملحضر  
ً
 : يلي ماانعقادها، على أن يكون مرفقا

 .الوحدات حملة سجل من خة نس .1

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

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

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

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

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

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

 . القرار ذلك بتنفيذ  املعنية   الجهة  صالحيات  خارج أو
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   التحفظ  أو  االعتراض   يكون   أن  ويجب
ً
  الهيئة   موافاة  تاريخ   من  أيام  عشرة  خالل   لالجتماع  دعت  التي  الجهة  به  وتخطر   مسببا

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

 . ذلك األمر تطلب حال في

لكــل من حملــة الوحــدات املقيــدين بــالســـــــــــــجــل الخــاص بــالصـــــــــــــنــدوق االطالع على محــاضـــــــــــــر اجتمــاع جمعيــات حملــة   يحق .11

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

 

 والثالثون   الخامسةاملادة 

 حاالت حل وتصفية الصندوق 

 ينقض ي الصندوق في األحوال التالية:

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

 مال الصندوق بحله قبل انتهاء مدته.

 . صدور قرار من الهيئة بإلغاء ترخيص الصندوق. 5

 . صدور حكم قضائي بحل الصندوق وتصفيته. 6

االستمرار في إدارة الصندوق كالتصفية أو اإلفالس أو إلغاء ترخيصه ما لم يتم   . تعرض مدير الصندوق ألمر يعوق من قدرته على7

 تعيين مدير بديل للصندوق.

 

 والثالثون   السادسةاملادة 

 إجراءات تصفية الصندوق 

ــا فــــــي املــــــادة الســــــابقة مــــــن هــــــذا النظــــــام وموافقــــــة الهيئــــــة  ـــــي  -يــــــدخل الصــــــندوق عنــــــد تحقــــــق إحــــــدى الحــــــاالت املنصــــــوص عليهــــ دور فـ

التصــــــــفية، ويحـــــــــتفظ خــــــــالل مـــــــــدة التصــــــــفية بالشخصـــــــــية االعتباريــــــــة بالقـــــــــدر الــــــــالزم إلتمـــــــــام التصــــــــفية، ويجـــــــــب أن يضــــــــاف إلـــــــــى 

اســـــــــــم الصــــــــــــندوق عبـــــــــــارة )تحــــــــــــت التصــــــــــــفية( مكتوبـــــــــــة بطريقــــــــــــة واضـــــــــــحة فــــــــــــي املكاتبــــــــــــات الصـــــــــــادرة عــــــــــــن الجهـــــــــــة القائمــــــــــــة علــــــــــــى 

 ندوق األحكام املنصوص عليها في البنود التالية:التصفية، ويجب أن يتم شهر تصفية الصندوق. ويتبع في تصفية الص 

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

يـــــــــوم مــــــــن تـــــــــاريخ شـــــــــهر حـــــــــل الصـــــــــندوق، ويجــــــــوز إخطـــــــــار الـــــــــدائنين بطريـــــــــق اإلعـــــــــالن، وفـــــــــي ديــــــــونهم خـــــــــالل خمـــــــــس وأربعـــــــــين 

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.
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 علـــــــى إدارة الصــــــــند .2
ً
وق إلــــــــى حــــــــين تنتهـــــــي عنــــــــد انقضــــــــاء الصـــــــندوق ســــــــلطة مــــــــدير الصـــــــندوق، ومــــــــع ذلــــــــك يظـــــــل املــــــــدير قائمــــــــا

ٍّ وممارســــــــــته لســــــــــلطاته، 
ّ
ــىتعيــــــــــين مصــــــــــف ـــ ــتثمارات  أال علـــــ 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

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

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

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

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

ـــــــوال ال 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 ـــــــد  أمـ ـــ ـــــــفى إال بعـ ـــ ـــــــين املصـ ـــ ـــــــتم تعيـ ـــ يـ

 .الخارجي الحسابات ومراقب املصفي مهمتي بين الجمع عدم مراعاة معموافقة الهيئة 

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

ــــة  .5 ـــ ــــن جمعيـــــــة حملـ ـــ ــــرار يصـــــــدر مـ ـــ ــــين املصـــــــفى بقـ ـــ ــــفي فــــــــي األحـــــــوال التــــــــي تقـــــــرر فيهــــــــا الهيئـــــــة تعيــــــــين امل الوحـــــــدات إاليـــــــتم تعيـ ـــ صـ

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

  املوافقة املسبقة من الهيئة على تعيين املصفي.

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

 املصفي.

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

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

 لـــــــــذلك،
ً
 مقبـــــــــوال

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

 .
ً
ـــــاالجديــــــــــد فــــــــــي مباشــــــــــرة أعمالــــــــــه إال بعــــــــــد شــــــــــهر القــــــــــرار املتضــــــــــمن االســــــــــتبدال وتعيينــــــــــه مصــــــــــفيا ـــــب كمـــــ ـــــى يجـــــ ـــــفي علـــــ  املصـــــ

ـــــابق ـــــكل التعــــــاون  السـ ـــــل بشـ ـــــن كامـ ـــــل مـ ـــــاعدة أجـ ــى املسـ ـــ ـــــهيل علـ ـــــل تسـ ـــــلس النقـ ـــــى للمســــــؤوليات السـ ـــــفي إلـ ـــــديل املصـ ـــــك البـ  وذلـ

ــتين خـــــــالل   ســـــ
ً
ــا ــا البـــــــديل، املصـــــــفي تعيـــــــين مـــــــن يومـــــ  جميـــــــع البـــــــديل املصـــــــفي إلـــــــى يقـــــــدم أن الســـــــابق املصـــــــفي علـــــــى يجـــــــب كمـــــ

 .ذلك ينطبق حيثما بالصندوق  املرتبطة العقود

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

 .الهيئة من الصادرة والتعليمات والقرارات والتعاميمهيئة أسواق املال والئحته التنفيذية  بقانون  االلتزام (1

ــا  أن (2 ــــة  مـــــــنيتخـــــــذ جميـــــــع الخطـــــــوات الضـــــــرورية لتصـــــــحيح أي تقـــــــاعس فــــــــي التزاماتـــــــه املنصـــــــوص عليهـــــ ـــ الالئحـــــــة التنفيذيـ

 .الهيئة تصدرها تعليمات وأي

 تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير. (3

 ية الشخص الحريص للمحافظة على أصول الصندوق وحقوقه.القيام ببذل عنا (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

 ى إجراء البيع بطريقة معينة.أعلى سعر، ما لم ينص في قرار تعيينه عل
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ـــندوق وفــــــــص                ـــ ـــــــ ـــــ ـــ  رة ـ

 

 قسمة وتوزيع نات  التصفية بين حملة الوحدات. (8

ـــــوفير (9 ـــــع تـــــ ـــــات جميـــــ ـــــن الالزمــــــــــة املعلومـــــ ـــــى الصــــــــــندوق  عـــــ ـــــدمي إلـــــ ـــــدمات مقـــــ ـــــنهم الخـــــ ـــــن لتمكيـــــ ـــــام مـــــ ـــــامهم القيـــــ ـــــكل بمهـــــ  بشـــــ

 .فعال

ــــوفير (10 ـــ ــــخة تـ ـــ ــــن نسـ ـــ ــــر مـ ـــ ــــفي تقريـ ـــ ــــن الصــــــــندوق  مصـ ـــ ــــال عـ ـــ ــــفية أعمـ ـــ ــــع التصـ ـــ ــــذي ســــــــنوي  الربـ ـــ ــــدم الـ ـــ ــة يقـ ــ ـــ ــــر أو للهيئـ ـــ  محاضـ

 .طلبهم حال في الوحدات حملة إلى املالية البيانات أو الوحدات حملة جمعيات اجتماع

ـــتندات الــــــــدفاتر حفــــــــظ (11 ــــفية املتعلقــــــــة واملســـــ ـــ ــــدة الصــــــــندوق  بتصـ ـــ ـــس ملـ ــــنوات خمـــــ ـــ  الصـــــــــندوق  قيــــــــد إلغــــــــاء تــــــــاريخ مــــــــن سـ

 .الهيئة سجل من

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

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

 الوحدات. بموافقة حملةإال  إجراء تعامالت مع أطراف ذات الصلة أو أن يجري توزيعات عينية،

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

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

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

ــــالل -يســــــــتعين فــــــــي ذلــــــــك بمقــــــــدمي الخــــــــدمات، ويمســــــــك املصــــــــفي الــــــــدفاتر الالزمــــــــة لقيــــــــد التصــــــــفية، مــــــــع تزويــــــــد الهيئــــــــة   خـــــ

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

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

 .التصفية شهر تاريخ في كما الوحدات حملة سجل (2

ـــي ــ ـــ ـــــال وفـ ـــــتبدال حـــــ ـــفي اســـــ ــ ـــ ــــات تســــــــــري  الصــــــــــندوق  مصـ ـــــي الــــــــــواردة االلتزامـــــ ــــذه فـــــ ـــــادة هـــــ ـــــى املـــــ ـــــل علـــــ ـــ ـــــن كـ ـــــفي مـــــ  الصــــــــــندوق  مصـــــ

 .اختصاصه حسب على كل الخدمات ومقدمي البديل واملصفي السابق

ــــى  .10 ـــ ــــة علـ 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 املصـ

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

ــــددة. علــــــــى تقريــــــــره الــــــــذي يتضــــــــمن األســــــــباب التــــــــي حالــــــــت دون إتمــــــــام التصــــــــفية  ـــ ــــدة املحـ ـــ ــــي املـ ـــ ــــافـ ـــ ــــد يجــــــــوز  كمـ ـــ ــــدة مـ ـــ ــــرار املـ ـــ  بقـ

ــــن يصـــــــدر ـــ ــــة مـ ـــ ــــاء الهيئـ ـــ ــــى بنـ ـــ ــــب علـ ـــ ــــفي طلـ ـــ ــــي املصـ ـــ ــــال فـ ـــ ــــد تعـــــــذر حـ ـــ ــــدة تمديـ ـــ ــــن املـ ـــ ــــة مـ ـــ ــــي الجهـ ـــ ــــفي، اختــــــــارت التـ ـــ ــــل ذي  املصـ ـــ ولكـ

 .األسباب بيان معشأن أن يطلب من الهيئة تقصير هذه املدة 

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

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

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

 ة.وقت إذا اقتضــت ذلك أعمال التصفي

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

ــــها  ةوحداتــــــــه فــــــــي رأس مــــــــال الصــــــــندوق وذلــــــــك بعــــــــد ســــــــداد ديونــــــــه والتزاماتــــــــه املرتبطــــــــة بأعمــــــــال التصــــــــفي ـــ ــــم تخصيصـ ـــ ــــي تـ ـــ التـ

ـــــب مراعـــــــاة  ـــــوال يجـ ـــــي جميـــــــع األحـ ـــــرض. وفـ ــذا الغـ ـــ ــتم تحميــــــل مصـــــــاريف ال نألهـ ــا يترتــــــب عليـــــــه  يــــ ــى الصـــــــندوق ممــــ ــافية علــــ إضــــ

 تأثر نصيب بعض حملة الوحدات دون البقية.
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ـــندوق وفــــــــص                ـــ ـــــــ ـــــ ـــ  رة ـ

 

 وشـــــــهادة بعــــــــدم  .13
ً
 مــــــــدققا

ً
ــا  ختاميـــــ

ً
عنـــــــد االنتهـــــــاء مــــــــن تصـــــــفية الصــــــــندوق وقســـــــمة أصــــــــوله يقـــــــدم املصـــــــفي إلــــــــى الهيئـــــــة حســــــــابا

ــــ وجــــــــود قضــــــــايا مرفوعــــــــة مــــــــن أو ضــــــــد الصــــــــندوق صــــــــادرة مــــــــن الجهــــــــة املختصــــــــة باإلضــــــــافة ـــ ــــخة مـ ـــ ــــديم نسـ ـــ ــــى تقـ ـــ ــــف الـ ـــ ن كشـ

ــــة  ـــ ــــة حملـــــ ـــ ــــى جمعيـــــ ـــ ــــدقق علـــــ ـــ ــــامي املـــــ ـــ ــــاب الختـــــ ـــ ــــرض الحســـــ ـــ ــــفي عـــــ ـــ ــــى املصـــــ ـــ ــــب علـــــ ـــ ــــا يجـــــ ـــ ــــفرية. كمـــــ ـــ ــــة الصـــــ ـــ ــــابات البنكيـــــ ـــ الحســـــ

 الوحدات وتنتهي أعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي من حملة الوحدات.

ــــى ـــ ــــفي وعلـ ـــ ــــب أن املصـ ـــ ــــن يطلـ ـــ ــــة مـ ـــ ــــهر الهيئـ ـــ ــــاء شـ ـــ ــــفية انتهـ ـــ ــــاء التصـ ـــ ــــد وإلغـ ـــ ــــن الصــــــــندوق  قيـ ـــ ــــجل مـ ـــ ــــناديق سـ ـــ ــــدى الصـ ـــ ــــة لـ ـــ  الهيئـ

 .التصفية انتهاء بعد

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

ـــــــث  ـــ ـــــــاب الثالـ ـــ ـــــــر الكتـ ـــ ــــــة)عشـ ـــن  أنظمـــــ ـــ ـــــــاعي( مـــــ ـــ ـــــــتثمار الجمـ ـــ ـــــــة،االسـ ـــ   الالئحـ
ً
ـــة  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

ــة أن تطلـــــــب مــــــن املصـــــــفي  ــة، كمـــــــا يجــــــوز للهيئــــ ــات املاليــــ ــال التصـــــــفية والبيانــــ ــا التقريـــــــر عــــــن أعمــــ ــة الفتـــــــرة املعــــــد عنهــــ مــــــن نهايــــ

 ت أو تقارير كلما رأت ضرورة لذلك.تزويدها بأي معلوما

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

ــه التضـــــــامن.  ــى وجــــ ــئولين علــــ ــإنهم يكونــــــون مســــ ــفين فــــ ــي حالـــــــة تعــــــدد املصــــ ــه، وفــــ ــي أداء عملــــ ــا فــــ ــي يرتكبهــــ ــاء التــــ ــة األخطــــ أو نتيجــــ

 .الشهر تاريخ من إال التصفية اءبانته الغير على يحت  وال

 

 والثالثون  السابعةاملادة 

 كيفية تعديل النظام األساس ي للصندوق وامللحق 

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

ــــديالت. وللهيئـــــــة  ـــ ــــذه التعـ ـــ ــــي  -علـــــــى هـ ـــ ــــدت فـ ـــ أن  -التعــــــــديالت املقترحـــــــة مــــــــا يمــــــــس الحقـــــــوق املكتســــــــبة لحملــــــــة الوحــــــــداتإذا وجـ

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

ـــــدير يجـــــــــــــــــوز  .2 ـــــــ ـــــذ للمـــــ ـــــــ ـــــات أخـــــ ـــــــ ـــــة املوافقـــــ ـــــــ ـــــة أو الخطيـــــ ـــــــ ـــــن اإللكترونيـــــ ـــــــ ـــــة مـــــ ـــــــ ـــــدات حملـــــ ـــــــ ـــــبة الوحـــــ ـــــــ ـــــديالت بالنســـــ ـــــــ ـــــق لتعـــــ ـــــــ  امللحـــــ

 .فقط

ــــــــــا .3 ـــى النظـــــ ـــــــ ــــديل علـــــ ـــ ـــ ــــذ أي تعـــــ ـــ ـــ م األساســـــــــــــــ ي للصـــــــــــــــندوق أو امللحـــــــــــــــق إال بعـــــــــــــــد موافقـــــــــــــــة الهيئـــــــــــــــة بـــــــــــــــأثر فـــــــــــــــوري أو فـــــــــــــــي ال ينفـــــ

 املوعد الذي تحدده.

يجـــــــــــــب علـــــــــــــى مـــــــــــــدير الصـــــــــــــندوق إخطـــــــــــــار حملـــــــــــــة الوحـــــــــــــدات بـــــــــــــأي تعـــــــــــــديل يـــــــــــــتم علـــــــــــــى أي منهمـــــــــــــا، وذلـــــــــــــك خـــــــــــــالل فتـــــــــــــرة ال  .4

ــة علــــــــــــــى هــــــــــــــذا التعـــــــــــــديل ــاريخ موافقــــــــــــــة الهيئـــــــــــ ــام عمــــــــــــــل مــــــــــــــن تـــــــــــ ــاوز عشــــــــــــــرة أيـــــــــــ ـــــــــدات  ،تتجـــــــــــ ـــــــــة الوحـــــ ــار حملـــــ ـــ ـــ ـــــــــيتم إخطـــــ وســـــ

 :التاليةبالتعديالت عن طريق الوسائل 

 اإللكتروني للعمالء   البريد •

 الخطية املراسالت •
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 والثالثون   الثامنةاملادة 

 طريقة املراسالت مع حملة الوحدات 

 املراسالت: 

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

 وفرة لالستثمار الدولي  شركة

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

  16إلى  12الدور   –برج أ 

 الصفاة،  27635ب ص.

 الكويت. دولة 13137الرمز البريدي

    www.wafrainv.comالصندوق: •املوقع اإللكتروني ملدير 

 a.tanagoh@wafrainv.comااللكتروني: •البريد 

 99823162-22969525-22969579•هاتف: 

 22969520•فاكس: 

 

 والثالثون  التاسعة املادة 

 الشكاوى إجراءات 

 إجراءات الشكاوى:

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

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 وحدة رئيس   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 

. املنظمة من الجهات الرقابية فيما لم يرد به نص في هذا النظام  والشروط القرارات التعاميم و وتعديالتهما و   
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 ربعون واأل الحادية 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. وتعليمات الحقة تصدر بشأن غسل األموال وتمويل الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن، وأية قرارات 

 


