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  ع..ش.م.ك المركز المالي الكويتيشركة مدير الصندوق :  

 مبنى الدعيج –شارع مبارك الكبير  –الكويت 

 (569) 2222 0000تميفون: 

 (569) 2226 4262فاكس: 

 الشركة الخميجية لحفظ األوراق المالية ش.م.ك.م.:  الحفظ أمين

 الشركة الخميجية لحفظ األوراق المالية ش.م.ك.م.:  االستثمار مراقب

  
من وفي حالة أي شك يرجى أخذ المشورة  حول محتويات ىذه النشرة ننصح المستثمرين بقراءة ىذه النشرة وفيميا

 .شخص مرخص لو طبقًا لمقانون ومتخصص في تقديم المشورة حول اتخاذ قرار االستثمار باالشتراك في الصندوق
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 اإلصدارنشرة 
 "مينا" اإلسالميالمركز صندوق 

 
عن دقة كامل المسئولية  الصندوق ويتحمل مديرتمت مراجعة نشرة اإلصدار من قبل مدير الصندوق وتم الحصول عمى موافقتو عمييا. 

أنو ال توجد أي بيانات كاذبة أو مضممة أو أي إغفال لحقائق أخرى تجعل أي بيان في ب ويؤكد مومات الواردة في نشرة اإلصدار. المع
 نشرة اإلصدار زائفًا أو مضماًل.

 
وال تتحمل الجية الرقابية أية مسئولية عن محتويات نشرة اإلصدار وافقت الجية الرقابية عمى تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداتو. 

ىذه، وال تعطي أي تأكيد يتعمق بدقتيا أو اكتماليا، وتخمي نفسيا صراحة من أي مسئولية ميما كانت عن أية خسارة تنتج عما ورد في 
توصية بشأن جدارة االستثمار في الصندوق أو  نشرة اإلصدار ىذه أو عن االعتماد عمى أي جزء منيا. وال تعطي الجية الرقابية أي

 خالفو.
 

الرقابة مكتب عمى أنو صندوق مرخص لو بالعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، من قبل  "مينا" اإلسالميتم اعتماد صندوق المركز 
 لو. الشرعية المعين

 
 التمييد

بشأن إنشاء ىيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحتو التنفيذية، وأية  2010لسنة  7الصندوق ألحكام القانون رقم  يخضع
لمجمس مفوضي ىيئة أسواق   2014( لسنة 2قرار رقم )الالصندوق ما ورد في  يتبع و  تعديالت تطرأ عمييما. تعميمات أوقرارات أو 

سة مينة المراجعة والتدقيق الشرعي الخارجي لصناديق االستثمار المرخص ليا لمعمل وفق أحكام الشريعة المال بشأن ضوابط ممار 
 .الييئة بيذا الشأن عن صادرة أخرى قراراتأية االسالمية و 

 
 التعريفات

تنصرف صيغة المذكر لممؤنث يكون لمكممات والعبارات التالية المعاني المخصصة ليا أدناه ما لم تدل القرينة عمى خالف ذلك بحيث 
 ق النص: اوالمفرد لممثنى والجمع والعكس بالعكس بحسب سي

 
 : صندوق المركز "مينا" اإلسالمي.  الصندوق 1.
: النظام األساسي لمصندوق وأي تعديالت قد تطرأ عميو في                 النظام 2.

 المستقبل. 
 )"المركز"( ع.الكويتي ش.م.ك.: شركة المركز المالي  الصندوق مدير 3.
  .ية لحفظ األوراق المالية ش.م.ك.مالشركة الخميج :  أمين الحفظ .4
 .الشركة الخميجية لحفظ األوراق المالية ش.م.ك.م:  مراقب االستثمار 5

لضمان عدم مخالفتيا  مراقبة أعمال الصندوق والذي يتولى، بيت التدقيق الشرعي مكتب التدقيق الشرعي .6
 لألحكام والموائح الشرعية الصادرة عن جية اإلشراف.

( من 14) رقم الوحدات المكونة بموجب أحكام المادة مالكي: تعني جمعية   الجمعية .7
 النظام.
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( من 15)رقم  أحكام المادةالمنصوص عميو في : يعني مجمس ادارة الصندوق  مجمس االدارة .8
 النظام.

 المال. : ىيئة أسواق جية اإلشراف .9

 : الجية/ الجيات التي تممك الوحدات المصدرة في الصندوق. مالك/ مالكي الوحدات .10

الصندوق حسب : أية جية مسموح ليا التقدم بطمب اكتتاب/اشتراك في وحدات  المكتتب / المشترك .11
 ما يسمح  بو النظام.

وىي ورقة مالية قابمة لمتجزئة ، : تعني وحدات االستثمار التي يصّدرىا الصندوق الوحدات .12
تمثل حصة في صندوق االستثمار وتخول حامميا مباشرة كامل الحقوق الناشئة 

 عنيا باعتباره مالكًا عمى الشيوع في ىذا الصندوق.
 .أمريكي دوالر د.أ.( 10)عشرة : تعني القيمة اإلسمية لوحدة االستثمار وىي   القيمة اإلسمية لموحدة .13
: ىو المبمغ النقدي اإلجمالي المدفوع نظير الوحدات المكتتب/ المشترك بيا من  االكتتاب/ االشتراكقيمة  .14

 قبل المكتتبين/ المشتركين، دون رسوم االكتتاب/ االشتراك.
جميع أيام األسبوع باستثناء عطمة نياية األسبوع وأيام العطالت الرسمية لدولة :  يوم العمل .15

 .دوقالكويت ولمدير الصن
: مرتين شيريا، في اليوم الخامس عشر وفي آخر يوم من كل شير. إذا صادف  عامليوم الت .16

يوم عطمة رسمية في أي من األسواق المستيدفة، فإن يوم العمل  عامليوم الت
 لذلك السوق. عاملالسابق ليذا اليوم سوف يعتبر يوم الت

( من 9رقم ): تعني صافي قيمة أصول الصندوق والتي يتم تحديدىا وفقًا لممادة  صافي قيمة أصول الصندوق . 17
 .النظام

/ موحدةصافي قيمة أصول الصندوق ل .18
 سعر التقييم

:ىي صافي قيمة أصول الصندوق مقسمة عمى عدد وحدات الصندوق القائمة في 
 .عامليوم الت

: ىو الفرق بين صافي قيمة أصول الصندوق لموحدة في نياية فترة مالية وصافي  العائد .19
مضافا اليو قيمة أصول الصندوق لموحدة في نياية الفترة المالية السابقة ليا، 

 .التوزيعات النقدية خالل الفترة المعنية
20. 
21. 

 المؤشر
 دول مجمس التعاون الخميجي

 .من شركة أيديال ريتينجز –: مؤشر مينا المتوافق مع الشريعة اإلسالمية 
دولة ، البحرينمممكة  يوى التعاون الخميجي تعني الدول األعضاء في مجمس:

العربية  واإلمارات ،السعودية، المممكة العربية قطر، دولة عمان، سمطنة الكويت
 .المتحدة

 .: تعني دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وشمال أفريقيا منطقة الشرق األوسط .22
: تعني منطقة دول مجمس التعاون الخميجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال  األسواق المستيدفة .23

 إفريقيا.

انشاء ىيئة أسواق المال  في شأن 2010( لسنة 7تطبق أحكام القانون رقم ):  القانون والالئحة التنفيذية .24
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تعديالت أو  تعميمات قرارات أوتنظيم نشاط األوراق المالية والئحتو التنفيذية وأية و 
 تطرأ عمييما.

 
 الصندوق وبياناتو

 مينا" اإلسالمي. اسم الصندوق: صندوق المركز" 
 الصندوق: صندوق مفتوح ذو رأس مال متغير. شكل 
 الشريعة االسالميةالمتوافقة مع  نوع الصندوق: صندوق يستثمر في األوراق المالية. 
 .عممة الصندوق: الدوالر األمريكي 
  ق ومحمو القانوني في دولة الكويتمركز الصندوق: يكون مركز الصندوق الرئيسي في مقر مدير الصندو. 
 كحـد  )د.أ (-/20,000,000رأسمـال الصـنـدوق متـغيـر ويتـراوح بيـن مبـمـغ عشرين مميـون دوالر أمـريكـي : رأس مال الصندوق

 يتم سداده عند االكتتاب في الوحدات.و  ،كحد أقصى )د.أ 300,000,000/-(ثالثمائـة مميـون دوالر أمريكـي  أدنـى ومبمـغ
 

 ىدف الصندوق

 مع أحكام الشريعة اإلسالمية. بما يتوافقييدف الصندوق إلى تحقيق نمو في القيمة الرأسمالية لمصندوق عمى المدى الطويل 
لشركات المتوافقة مع الشريعة ا أسيمسوف يسعى الصندوق إلى تحقيق ىدفو االستثماري عن طريق االستثمار بصفة أساسية في 

 الصناديقوحدات اإلسالمية والمدرجة في أسواق األوراق المالية في األسواق المستيدفة. وسوف يستثمر الصندوق من وقت آلخر في 
الصكوك المدرجة والغير مدرجة في األسواق المستيدفة والصادرة عن  االستثمارية، باإلضافة إلى ووحدات الصناديق (ETFs)المدرجة 

 حكومات دول مجمس التعاون لدول الخميج العربية أو بضمانتيا
 

 سياسات وقواعد وقيود االستثمار

 لمصندوق، فانو سوف يمتزم بالقواعد التاليةحتى يستطيع مدير الصندوق تحقيق أىدافو عمى المدى الطويل، وىي نمو القيمة الرأسمالية 
 أو ما تسمح بو جية اإلشراف من وقت آلخر:

 % من صافي قيمة أصولو في تحقيق أىدافو االستثمارية األساسية.75يجب عمى صندوق االستثمار أن يستثمر ماال يقل عن  .1

 .% من األوراق المالية لمصدر واحد10 عنالصندوق نسبة تزيد  تممك عدم .2

% من صافي قيمة أصول الصندوق في صندوق 15اإلخالل بالبند السابق، يجوز لمصندوق أن يستثمر كحد أقصى دون  .3
 .األساسي لمصندوق وبما ال يتعارض مع النظام استثمار آخر،

و، باستثناء % من صافي قيمة أصول10مالية صادرة عن مصدر واحد نسبة تجاوز استثمارات الصندوق في أوراق  عدم .4
من صافي % 10حيث يمكن ليذه النسبة أن تتجاوز  ،ار في أسيم الشركات المدرجة في سوق الكويت لألوراق الماليةاالستثم

 الصندوق عمى أال يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية لمشركة الى اجمالي القيمة السوقية لمسوق ككل. قيمة أصول

قيمة أصولو في أي صكوك صادرة عن حكومات دول % كحد أقصى من صافي 15يجوز لمصندوق أن يستثمر ما نسبتو  .5
 مجمس التعاون الخميجي أو بضماناتيا.

 % من صافي قيمة أصولو في أوراق مالية غير قابمة لمتسييل خالل خمسة ايام عمل.10عدم تممك الصندوق نسبة تزيد عمى  .6

 % من صافي قيمة أصولو.10ن الصندوق أو الدخول في عمميات يترتب عمييا التزامات مدينة بأكثر متمول عدم   .7
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 ويمتزم مدير الصندوق باألىداف األساسية لمصندوق وعدم جواز قيام مدير الصندوق بأي من المعامالت التالية لحساب الصندوق:
 .منح االئتمان 
  المقررة من الييئة شراء أي ورقة مالية صادرة عن الشركة المديرة لمصندوق أو أي من شركاتيا التابعة ليا إال في حدود القواعد

 في ىذا الشأن.
  شراء أي ورقة مالية لمجية التي يكون مدير الصندوق ىو مدير االكتتاب أو وكيل البيع ليا إال في حدود القواعد المقررة من

 .الييئة في ىذا الشأن
 استخدام أدوات االئتمان التقميدية في الحصول عمى تمويل. 

 

 مخاطر االستثمار

نما الصندوق ليس بمثابة إيداع أموال لدى بنك يقوم بالضمان أو البيع أو مرتبط بصندوق االستثمار بشكل آخرن االستثمار في إ ، وا 
جزئيا أو عمى المستثمرين أن يكونوا قادرين عمى تحمل ىذه المخاطر،  ويجب، باستراتيجية الصندوقالمخاطر المترتبطة عمى ينطوي 
 عمى عائدات ىذا االستثمار ألي احتياجات مالية أساسية. واأو يعتمد واأال يتوقفكميا، و 

أي إقرارات بأن األىداف االستثمارية لمصندوق سوف تتحقق. فيما يمي ممخص لبعض االعتبارات ال يقدم لمصندوق  األساسي النظام
حميل من قبل المستثمرين حول الظروف االستثمارية والمخاطر المرتبطة بيذا االستثمار، ولكنو ليس شاماًل ويجب استكمالو من خالل الت

 المالية الشخصية أو االعتبارية لممستثمرين إضافة إلى أمور أخرى.

 مخاطر األسواق الناشئة
توقعات النمو االقتصادي في األسواق المستيدفة كبيرة وعوائد األسيم تتمتع بإمكانات تجاوز تمك التوقعات في األسواق المتطورة حيث 

ذلك، فإن أعمال الممارسات المحاسبية وممارسات التدقيق والتقارير المالية المتعارف عمييا في األسواق الناشئة قد  النمو المحقق. مع
تختمف بشكل كبير عن تمك الموجودة في األسواق. وبالنسبة لألسواق المتطورة، فإن بعض األسواق المستيدفة قد تحظى بمستوى 

مات ومراقبة أنشطة المستثمرين. أسواق األوراق المالية في األسواق المستيدفة ليست كبيرة بحجم منخفض من التعميمات وتنفيذ ىذه التعمي
ت أسواق األوراق المالية األكثر استقرارًا وربما في بعض األحيان يكون حجم التداول فييا أقل بكثير مما يؤدي إلى نقص السيولة والتقمبا

الي لرأسمال السوق وحجم التداول في عدد أقل من األسيم وكذلك تركيز كبير من الكبيرة في األسعار. قد يكون ىناك تركيز ع
 المستثمرين والوسطاء الماليين. إن ىذه العوامل قد تؤثر سمبًا عمى توقيت وأسعار شراء أو بيع الصندوق لألوراق المالية. من الممكن أن

اض مفاجئ في أسعار األوراق المالية، ومن ثم ال يمكن التأكيد أنيا تتعرض األسواق المستيدفة في بعض األحيان لتقمبات كبيرة وانخف
 تقدم عوائد مستقرة و/أو إيجابية في المستقبل. لذلك، من المتوقع أن تتقمب عوائد السوق نتيجة لمتغيرات في قيمة استثماراتو.  

 
 مخاطر العمالت 

منيا في ظل نظام صرف ثابت مع ربط عمالتيا بالدوالر األمريكي. سوف يستثمر الصندوق في األسواق المستيدفة، والتي يعمل بعض 
سعر الوحدة سيكون بالدوالر األمريكي وأي تغير في سعر صرف عممة األسواق المستيدفة مقابل الدوالر األمريكي قد يعرض المستثمرين 

 لتقمبات سمبية في العوائد.
 

 فترة االستثمار
استثمارات عالية المخاطر مع وجود احتمال انخفاض مفاجئ في األسعار نتيجة لعوامل مختمفة مما استثمارات األسيم بحكم طبيعتيا 

يؤدي إلى خسائر محتممة لرأس المال. وبالتالي، يجب اعتبار االستثمار في الصندوق كاستثمارات عالية المخاطر، ويمكن أال يكون 
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المستثمرين سيستردون كافة المبالغ المستثمرة. عالوة عمى ذلك، يجب ىناك ضمان بأن مدير الصندوق سوف يحقق ىدف الصندوق وأن 
 أن يعتبر المكتتبون أن االستثمار ذي طبيعة طويمة األجل.

 السيولة 
قد تكون السيولة وتداول األوراق المالية المدرجة محدودة في كثير من أسواق األسيم باألسواق المستيدفة بسبب محدودية مشاركة 

ن قيمة التداول مقارنة برأسمال السوق في بعض ىذه األسواق أقل مما ىو معروض من قبل األسواق األكثر تقدمًا وذلك المستثمرين. إ
عمى أداء الصندوق وخاصة في أوقات ظروف السوق الصعبة أو بسبب عمميات  -إلى جانب عوامل أخرى  –أيضًا قد يؤثر سمبًا 

 جبر الصندوق عمى تصفية غير اختيارية لألصول.االسترداد الكبيرة من قبل المستثمرين مما ي
 

 وحدات االستثمار وقيمتيا االسمية
مميون  عشرين دوالر أمريكي، وعددىا يتراوح بين$( 10عشرة ) وحدات الصندوق اسمية وقيمة كل منيا عند تأسيس الصندوق

 وحدة فقط. (30,000,000)وثالثمائة مميون (2,000,000)
 

 مدة الصندوق
صناديق االستثمار لدى الييئة وتجدد تمقائيًا لمدة أو مدد من تاريخ قيده في سجل ( سنة ميالدية تبدأ 15مدة الصندوق خمسة عشر )

 .جية االشراف . وذلك بعد الحصول عمى موافقة أخرى.
 

 السنة المالية لمصندوق
ديسمبر من العام ذاتو، وتستثنى من ذلك السنة المالية األولى  31السنة المالية لمصندوق في أول يناير من كل عام وتنتيي في تبدأ 

 :وتنتيي في قيده في سجل صناديق االستثمار لدى الييئةلمصندوق حيث تبدأ من تاريخ 
 من تمك السنة؛قبل االول من يونيو  ذات السنة اذا صادف تاريخ القيدديسمبر من  31 -
 .بعد االول من يونيو من تمك السنة السنة التي تمييا اذا صادف تاريخ القيدديسمبر من  31 -

 
 / لمالشتراكالحد األدنى لالكتتاب األولي

واحدة  (1وعن وحدة ) /االشتراكألول مرة ( وحدة عند االكتتاب100) مائةبيا عن  /المشتركال يجوز أن يقل عدد الوحدات المكتتب
 ومضاعفاتيا بعد ذلك. 

 
   لمممكيةواألقصى الحد األدنى 

من  (%75) خمسة وسبعون بالمائة ، وأن ال يتجاوز( وحدة100) مائةعن  الممموكة لكل مالك وحداتال يجوز أن يقل عدد الوحدات 
 .اجمالي الوحدات المصدرة من الصندوق

  
بالزيادة أو أو الحد األعمى لمممكية أو االكتتاب أو الممكية  تعديل الحد األدنى لالشتراكويجوز لمدير الصندوق، وفقًا لسمطتو التقديرية، 

 ( يوم عمى األقل وذلك بعد موافقة جية اإلشراف.60التخفيض، عمى أن يتم اخطار مالكي الوحدات بيذا التعديل قبل سريانو بـستين )
 

 مدير الصندوق
 .ك.عاالسم: شركة المركز المالي الكويتي ش.م. 
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 دولة   - 13095الصفاة     23444ص. ب   -القبمة  –شارع مبارك الكبير  –بناية ممك عبدالعزيز الدعيج الشركة:  عنوان
 الكويت

 .المرخص ليا من قبل جية االشرافو )"المركز"(، بصفتيا مدير الصندوق،  ع.تتولى شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك 
، أحد 1974يعتبر "المركز"، الذي تم تأسيسو عام  .األساسي لمصندوق الواردة بالنظامإدارة الصندوق وفقًا لألحكام والقواعد 

يقدم خدمات استثمارية متعددة تشمل إدارة األصول واالستشارات، إضافة الى و المؤسسات االستثمارية الرائدة في الكويت، 
خدمات استثمارية متطورة اخرى في الكويت، الشرق األوسط وشمال افريقيا، أوروبا والواليات المتحدة. كما تتضمن نشاطات 

 "المركز" إدارة الصناديق والصفقات العقارية عمى الصعيدين المحمي والعالمي. 
 

 قد تصدر من قبل جية اإلشراف وكذلك  وتعديالت زم مدير الصندوق بأحكام القانون والالئحة التنفيذية وأية تعميمات وقراراتيمت
المستحقة عمى العوائد المحققة لمالكي الوحدات، اذا وجدت، وأية قرارات  التعميمات الصادرة عن وزارة المالية بشأن الضرائب

 .وتعميمات متعمقة بيا 
 

 ( من رأسمال الصندوق، عمى أال يتصرف 5يمتزم مدير الصندوق باالشتراك في الصندوق بنسبة ال تقل عن خمسة بالمائة )%
 بيذه النسبة طالما بقي الصندوق قائما، وتحفظ الشيادات الخاصة بيذه النسبة لدى أمين الحفظ. 

 
  2013ديسمبر  31المعمومات المالية عن السنة المالية المنتيية في: 

 ألف د.ك. 531130رأس المال المدفوع:  -
 ألف د.ك. 151982اإليرادات:  -
 ألف د.ك. 7,460صافي األرباح:  -

 
  2013ديسمبر  31كبار المساىمين في السنة المالية المنتيية في: 

 شركة استراتيجيا لالستثمار -
 عمالءشركة المركز المالي الكويتي/  -
 حساب العمالء –شركة االستثمارات الوطنية  -

 
 :أعضاء مجمس إدارتو 

 السيد/ ضرار يوسف الغانم .1
 الشيخ/ حمود عبدالعزيز الصباح .2
 السيد/ فيصل عبدالعزيز الجالل .3
 السيد/ أيمن عبدالمطيف الشايع .4
 السيد/ فيد يعقوب الجوعان .5
 السيد/ فوزي ابراىيم المكيمي .6
 مانالسيد/ عادل محمد الغ .7

 
 ويمتزم مدير الصندوق باآلتي:

  بما يحقق أىدافو االستثمارية المحددة في نظامو األساسي.إدارة أصول الصندوق 



 "مينا" اإلسالميصندوق المركز 

CMA Data Classification: Confidential 
8 /22 

 

 الوحدات.  مالكيوغيرىا من القرارات بما يحقق مصمحة الصندوق و  اتخاذ جميع القرارات االستثمارية 
 .تسجيل عمميات الشراء والبيع التي تتم لصالح الصندوق بشكل دقيق ووفقًا لتسمسميا الزمني وتوقيتيا 
 القتو بالغير وأمام القضاء ويكون لو حق التوقيع عنو.تمثيل الصندوق في ع 
  توفير نظام محاسبي لقياس األحداث والتعامالت المالية لمصندوق، والتأكد من توافر مسار مراجعة كاٍف لمتعامالت التي تم

 .إدخاليا بالنظام
 ع الحسابات النقدية واألوراق المالية المفتوحة التأكد من وجود نظام كاٍف لتسوية المعامالت التي تم إدخاليا بالنظام المحاسبي م

 .أمين الحفظسم الصندوق لدى اب
 .توفير السيولة الكافية لمصندوق لموفاء بأية التزامات قد تترتب عميو 
  في خارجة عن مخاطر السوق ومعروفة عند الخبراء عدم تعريض صندوق االستثمار ألية مخاطر استثمارية غير ضرورية

 ساسي لمصندوق.ضوء النظام األ
  توفير جميع المعمومات الالزمة عن الصندوق لجميع أعضاء مجمس ادارة الصندوق من أجل تمكينيم من القيام بواجباتيم

 بكفاءة.
  الوحدات لمخطر. مالكيإشعار جية االشراف فورًا بأي تطور في أعمال الصندوق ُيمكن أن يعرض مصالح 

 
 أمين الحفظ 

  الية ش.م.ك.م." مهام أمين الحفظ.لحفظ األوراق المتتىلى "الشركة الخليجية 

 في دولة الكويت من قبل بعض البنوك  2001( في فبراير من العام .تأسست الشركة الخميجية لحفظ األوراق المالية )ش.م.ك.م
الكويتية وشركات االستثمار الكويتية. وتعد الشركة من الشركات الرائدة في دولة الكويت ودول الخميج التي تقوم بخدمات وميام 

لرقابة ىيئة أسواق المال بدولة الكويت،  أمانة الحفظ ومراقب االستثمار لمصناديق االستثمارية بأنواعيا المختمفة وتخضع الشركة
ونظرًا لتوسع أعمال الشركة وسيولة االتصال المتعمقة بأعماليا مع مدراء صناديق االستثمار مما تطمب تأسيس شركات تابعة 

مد . وتقوم الشركة بتزويد عمالئيا بأفضل الخدمات وتعت2010وفي سمطنة عمان في العام  2003دولة البحرين عام ليا في 
في ذلك عمى كفاءة العاممين لدييا واستخداميا ألحدث األنظمة في ىذا المجال، باإلضافة لذلك تقوم الشركة بخدمات حفظ 

 سجالت مالك وحدات الصناديق االستثمارية.
  صفاة  21109ص.ب  6،5،3األدوار  -عمارة زيد الكاظمي  -شارع مبارك الكبير  -الشرق  –عنوان الشركة: الكويت

 .22416289 (965+)فاكس :  22250600 (965+)الكويت. تميفون:  13072

  ،التالية:بتنفيذ االلتزامات المرخص لو من قبل ىيئة أسواق المال يقوم أمين الحفظ 
 
بعد موافقة جية اإلشراف، يقوم أمين الحفظ ، ومقره الرئيسي في دولة الكويت، بحفظ أصول صندوق االستثمار المؤسس في  .1

ويجوز لو حفظيا خارج دولة الكويت لتسييل العمميات الخارجية وذلك بتعيينو أمين حفظ فرعي لحفظ األصول  دولة الكويت،
خارج دولة الكويت. وال يؤدي التعاقد مع أمين حفظ فرعي إلى إعفاء أمين الحفظ الرئيسي من مسئولياتو، وذلك مع االلتزام 

لنظام وقرارات وتعميمات جية اإلشراف بما يخص نطاق عمل أمين الحفظ بأحكام القانون والالئحة التنفيذية وتعديالتيا وا
 الفرعي.

يتسمم أمين الحفظ أموال الصندوق من مدير الصندوق بعد استكمال إجراءات إنشائو، وعميو أن يحتفظ بأموال وأصول الصندوق  .2
بيا أو نسخًا عنيا، ويبذل في ذلك عناية في حسابات منفصمة ومستقمة عن حساباتو أو حسابات الغير ، والمستندات المتعمقة 

الشخص الحريص. ويقوم أمين الحفظ بمسك سجالت ودفاتر خاصة باألموال التي يحتفظ بيا لصالح الصندوق لبيان 
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ل المعامالت المتعمقة بيا واالطالع عمى السجالت والدفاتر واألوراق والــوثـائــق المتعمقة بإدارة واستثمار أموال الصندوق من قب
 مدير الصندوق. 

 
بما في استالم وحفظ  يقوم أمين الحفظ بتنفيذ االلتزامات المترتبة عمى قيام مدير الصندوق بإدارة واستثمار أموال الصندوق، .3

يداع األرباح النقدية وأية توزيعات أخرى ناشئة عن نشاط الصندوق،  ما لم يتعارض تنفيذ ىذه االلتزامات مع أحكام القانون وا 
 القرارات أو التعميمات التي تصدرىا جية اإلشراف. النظام أو أو والئحتو التنفيذية

 
رسال أي اخطارات يتسمميا  .4 يقوم أمين الحفظ بإخطار مدير الصندوق بأية عروض أو حقوق مترتبة عمى أصول الصندوق وا 

دير الصندوق وأمين الحفظ بسبب تنفيذ ىذه وفي المدة المقررة لذلك. تتولى جية اإلشراف الفصل في أي خالف قد ينشأ بين م
 االلتزامات.

 
 ال يجوز ألمين الحفظ تممك وحدات بالصندوق. .5
 
ولو بعد  -يمتزم أمين الحفظ بالمحافظة عمى سرية المعمومات الخاصة بالصندوق وال يقوم بنشر أية بيانات تخص الصندوق  .6

و الخطية المسبقة عمى ذلك، فيما عدا متطمبات الجيات الرقابية قبل عرضيا عمى مدير الصندوق وأخذ موافقـت -انتياء مدتو 
 والقضائية. 

 
يجب عمى أمين الحفظ الرئيسي أو الفرعي أن يبذل في حفظ أصول صندوق االستثمار عناية الشخص الحريص، وأن يعمل  .7

ة الكاممة عن أي خسارة عمى حماية مصالح صندوق االستثمار في كل إجراء أو تصرف عمى أن يتحمل كل منيما المسؤولي
 .لألصول الخاصة بصندوق االستثمار تنتج عن إىمال أو سوء تصرف من قبميما أو من قبل التابعين ليما

 
 يجوز عزل أمين الحفظ بقرار من مدير الصندوق إذا كانت ىناك أسباب تدعو لذلك بعد الحصول عمى موافقة جية اإلشراف. .8
 
 دير الصندوق الخاصة بنطاق عمل أمين الحفظ. يمتزم أمين الحفظ بتنفيذ تعميمات م .9

 
 مراقب االستثمار

  ".ميام مراقب االستثمار.تتىلى "الشركة الخليجية لحفظ األوراق المالية ش.م.ك.م 
 في دولة الكويت من قبل بعض البنوك  2001( في فبراير من العام .تأسست الشركة الخميجية لحفظ األوراق المالية )ش.م.ك.م

وشركات االستثمار الكويتية. وتعد الشركة من الشركات الرائدة في دولة الكويت ودول الخميج التي تقوم بخدمات وميام الكويتية 
أمانة الحفظ ومراقب االستثمار لمصناديق االستثمارية بأنواعيا المختمفة وتخضع الشركة لرقابة ىيئة أسواق المال بدولة الكويت، 

ولة االتصال المتعمقة بأعماليا مع مدراء صناديق االستثمار مما تطمب تأسيس شركات تابعة ونظرًا لتوسع أعمال الشركة وسي
وتقوم الشركة بتزويد عمالئيا بأفضل الخدمات وتعتمد  .2010وفي سمطنة عمان في العام  2003ليا في دولة البحرين عام 

باإلضافة لذلك تقوم الشركة بخدمات حفظ  ،لمجالفي ذلك عمى كفاءة العاممين لدييا واستخداميا ألحدث األنظمة في ىذا ا
 سجالت مالك وحدات الصناديق االستثمارية.

  :صفاة  21109ص.ب  6،5،3األدوار  –عمارة زيد الكاظمي  -شارع مبارك الكبير  -الشرق  –الكويت عنوان الشركة
 .22416289 (965+)فاكس :  22250600 (965+)تميفون: . الكويت 13072
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  ،التالية:بتنفيذ االلتزامات  المرخص لو من قبل ىيئة أسواق الماليقوم مراقب االستثمار 
 

والئحتو التنفيذية وقرارات ونظم  2010لسنة  7التأكد من أن ادارة واستثمار أصول الصندوق تتم طبقا ألحكام القانون رقم  .1
األساليب والسياسات المحددة في النظام األساسي لمصندوق وتعميمات ىيئة أسواق المال المنظمة لذلك، و تستثمر في حدود 

 وقرارات وتعميمات مجمس ادارة الصندوق.
 

لممواعيد واإلجراءات المنصوص عمييا في النظام ويجب أن  يمتزم مراقب االستثمار بتقييم وحدات االستثمار بالصندوق وفقاً  .2
اء التقييم طبيعة استثمارات الصندوق، وتطبق في عممية تقييم وحدات لمواقع ويراعى في إجر  ومطابقاً  يكون ىذا التقييم صحيحاً 

 الصندوق معايير المحاسبة المعتمدة من جية االشراف.
 

 ال يجوز لمراقب االستثمار تممك وحدات بالصندوق. .3
 

ولو  -الصندوق يمتزم مراقب االستثمار بالمحافظة عمى سرية المعمومات الخاصة بالصندوق وال يقوم بنشر أية بيانات تخص  .4
قبل عرضيا عمى مدير الصندوق وأخذ موافقـتو الخطية المسبقة عمى ذلك، فيما عدا متطمبات الجيات  -بعد انتياء مدتو 
 الرقابية والقضائية.

 
 بأية مخالفات تقع من مدير الصندوق.ومجمس إدارة الصندوق يمتزم مراقب االستثمار بإخطار جـيـة اإلشراف  .5

 
بناًء عمى طمب من مدير الصندوق أو مجمس اإلدارة أو إذا رأت بعد موافقة جية اإلشراف ين مراقب استثمار بديل ييجوز تع .6

 في الالئحة التنفيذية.جية االشراف ذلك بموجب األحوال الواردة 
 

 مراقب الحسابات 

  مراقب حسابات   المطوع وشركاىم(مكتب كي بي ام جي )صافي  -صافي عبدالعزيز عبدالرزاق المطوع  السيديتم تعيين
 خارجي لمصندوق لسنة مالية واحدة قابمة لمتجديد سنويًا لمدة ال تتجاوز ثالث سنوات مالية متتالية.

  والخدمات االستشارية. كي بي إم جي ىي شبكة عالمية من الشركات المينية المتخصصة في تقديم خدمات التدقيق والضرائب
دولة في جميع  144لتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة في  موظف ميني يعممون معاً  1371000ولدى كي بي إم جي 

أنحاء العالم. إدارة خدمات استشارات تمويل الشركات في كي بي إم جي تمثل المستشار الرئيسي حيث تقدم استشارات 
ن ذوي خبرة عالية في الصيرفة معامالت الدمج واالستحواذ عمى الصعيد العالمي؛ ويضم فريق العمل في الكويت موظفي

االستثمارية والتقييم وكذلك مينيين متخصصين في المعامالت التجارية األخرى وبعضيم شارك في الصفقات اليامة في مناطق 
 .جغرافية عديدة

  :الكويت 13001صفاة  24ص.ب  18الدور  -برج راكان  – فيد السالمشارع  - الصالحية –الكويت عنوان الشركة .
 22492704 (965+)فاكس :  22475090 (965+)تميفون: 

 
 :جية اإلشراف ورقم الترخيص 

 EA/2013/0013، رقم التسجيل لدى ىيئة أسواق المال:  ىيئة أسواق المال
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 .التالية: بتنفيذ االلتزامات، المرخص لو من قبل ىيئة أسواق المال يقوم مراقب الحسابات  
 

جية اإلشراف يعينو ويحدد  ىمراقب حسابات أو أكثر مرخص من بين المكاتب المعتمدة لديتولى مراقبة حسابات الصندوق  .1
وال يجوز أن يكون مراقب الحسابات الخارجي لصندوق االستثمار ىو نفسو مراقب الحسابات لمدير ، أجره مدير الصندوق

 الصندوق.
 

سنوات مالية متتالية وذلك لمراجعة  3سنويا لمدة ال تتجاوز يعين مراقب الحسابات الخارجي لمدة سنة مالية واحدة قابمة لمتجديد  .2
 المراجعة المعتمدة من قبل جية االشراف.  القوائم المالية ربع السنوية وتدقيق القوائم المالية لمصندوق وفقا لمعايير

 
 -واستثمار أموال الصندوق في أي وقت عمى السجالت والدفاتر واألوراق المتعمقة بإدارة  االطالعيكون لمراقب الحسابات حق  .3

وفقًا لمعايير المراجعة المعتمدة من قبل جية االشراف.  -سواء كانت لدى مدير الصندوق أو أمين الحفظ او مراقب االستثمار 
وعمى مراقب الحسابات أن يخطر جية اإلشراف بأية مخالفات ألحكام القانون أو النظام قد تقع من مدير الصندوق أو أمين 

 مراقب االستثمار. الحفظ او
 

 يكون مراقب الحسابات مسئوال عن أي تقصير أو إىمال ميني أو غش يقع منو أثناء أدائو لعممو. .4
 

ال يجوز لمراقب الحسابات أن يتوقف عن مباشرة عممو أثناء السنة المالية التي عين لمراقبة حسابات الصندوق خالليا. وفي  .5
 ب االستمرار في أداء عممو فإن عميو أن يخطر مدير الصندوق وأمين الحفظحالة وجود أسباب يستحيل معيا عمى المراق

 وجية اإلشراف بذلك. ويجب عميو في ىذه الحالة االستمرار في عممو إلى أن يتم تعيين بديل لو.  ومراقب االستثمار
 

لف ىذا الحظر. ويتم تعيين مراقب ويتحمل مراقب الحسابات كافة األضرار التي تمحق بالصندوق أو المكتتبين/المشتركين إذا خا
من التاريخ الذي يطمب فيو مراقب الحسابات أن يتوقف عن مباشرة  ( يوماً 60الحسابات البديل خالل مدة ال تتجاوز ستين )

 عممو. 
 

ال يجوز لمراقب الحسابات تممك وحدات في الصندوق ويمتزم بالمحافظة عمى سرية المعمومات الخاصة بالصندوق وال يقوم  .6
قبل عرضيا عمى مدير الصندوق وأخذ موافقتو الخطية المسبقة  –ولو بعد انتياء مدتو  –بنشر أية بيانات تخص الصندوق 

 عمى ذلك.  
 

إذا تبين لمراقب حسابات الصندوق أن ىناك مخالفات ألحكام القانون أو الالئحة التنفيذية أو النظام قد وقعت من مدير  .7
لجية اإلشراف الحق في اتخاذ ما تراه و ، فإن عميو أن يخطر جية اإلشراف بيا، مراقب االستثمارو أ الصندوق أو أمين الحفظ

 مناسبًا من إجراءات لتصحيحيا.
وفى جميع األحوال يجوز لجية اإلشراف بمجرد إخطارىا بوقوع أية مخالفة أن تتخذ ما تراه مناسبًا من إجراءات ضد مدير 

 االستثمار حسبما تقتضيو األحوال.الصندوق أو أمين الحفظ او مراقب 
 

  ال يجوز تنحية مراقب الحسابات خالل السنة المالية التي عين لمراقبة حسابات الصندوق فييا إال بعد موافقة جية اإلشراف. .8
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 الشرعيمكتب التدقيق 

 " لضمان عدم مخالفتيا لألحكام  لمراقبة أعمال الصندوقميام التدقيق الشرعي الخارجي لمصندوق  "بيت التدقيق الشرعييتولى
 والموائح الشرعية الصادرة عن جية اإلشراف.

 بداء الرأي حول  التدقيق الشرعي الخارجيالرقابة و خدمات متخصصًا بتقديم  بيت التدقيق الشرعي لمؤسسات المالية ا أعمالوا 
يق والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية كما يقوم بتطوير نظم التدق، ومدى توافقيا مع أحكام الشريعة اإلسالمية اإلسالمية
 .اإلسالمية

  :السابعالدور  – برج جاسم – السورشارع  –المرقاب  –الكويت مدينة عنوان الشركة 
 22413369 (965+)فاكس :  22960565 (965+)الكويت. تميفون:  45710 السرة 957ص.ب 

  جميع األعمال والمعامالت التجارية واالستثمارية والعقود أو غيرىا مكتب التدقيق الشرعي لمصندوق بميام الرقابة عمى يقوم
بإنشاء ىيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحتو التنفيذية  2010لسنة  7لمتأكد من مطابقتيا لمقانون رقم 

يصدر تقرير سنوي بذلك ينشر مع  حيث، بولمقرارات والتعميمات الصادرة عن ىيئة أسواق المال ومراجعتيا من الناحية الشرعية
 الميزانية الختامية لمصندوق.

 .كما يقوم مدير الصندوق بتعيين مدقق شرعي داخمي لمصندوق ويتحمل مدير الصندوق أتعابو 
 .ال يجوز لمكتب التدقيق الشرعي تممك وحدات في الصندوق 

 
 االكتتاب : 

 وكيل البيع: شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. -
 10/9/2015إلى  10/6/2015فترة االكتتاب: من  -
انتيت ىذه الفترة دون فاذا  ال المدة المحددة بالدعوة واليجوز قفل باب اإلشتراك إال بعد إنتياء المدةطو  مفتوحايظل باب االكتتاب  -

وتبت فيو خالل عشرة أيام ، ولمييئة أن تدرس الطمب  تغطية الحد األدنى جاز لمدير الصندوق أن يطمب من الييئة ميمة مماثمة
تخفيض رأس مال الصندوق إلى الحّد الذي تّم تغطيتو من رأس المال أو زيادة رأس  . كما يجوز لو أن يطمب من جية اإلشرافعمل

العدول عن إنشاء كما يجوز لمدير الصندوق مال الصندوق عن الحد األقصى لعدد الوحدات التي كانت مطروحة لالكتتاب. 
خالل فترة ال تتجاوز خمسة أيام عمل  تم دفعيا وما حققتو من عوائد وذلكىذه الحالة يرد إلى المكتتبين المبالغ التي  الصندوق، وفي

 يتم االكتتاب األولي بحسب ما ىو منصوص عميو في النظام األساسي لمصندوق.. من انتياء فترة االكتتاب
 .إصدار الترخيصيتم إصدار وحدات الممكية خالل ثالثة أشير من تاريخ  -

قيمة االكتتاب مضافا الييا رسوم االكتتاب  مع "شروط االكتتاب واالشتراك في الصندوق"،يقدم طمب االكتتاب المشار إليو في مادة  -
 من القيمة االسمية لموحدات المكتتب بيا. (%2اثنان بالمائة ) التي تبمغ

الكتتاب، وتعاد المبالغ التي دفعيا أصحاب ىذه الطمبات إلييم خالل عمييا بطمب اتمغى الطمبات الغير مستوفية لمشروط المنصوص  -
 مل من تاريخ إقفال باب االكتتاب، وال تستحق عمى تمك المبالغ أية عوائد.أيام ع( 5خمسة )

 بعد استكمال إجراءات تودع مبالغ االكتتاب في حساب مصرفي خاص يفتح باسم الصندوق، وتسمم ىذه األموال إلى أمين الحفظ -
 إنشاء الصندوق.

شتراك أو االسترداد خالل ىذه المدة ( أشير من تاريخ انتياء االكتتاب االولي، بحيث ال يسمح باال6يبقى الصندوق مقفال لمدة ستة ) -
 إال بموافقة مدير الصندوق. 

 
 



 "مينا" اإلسالميصندوق المركز 

CMA Data Classification: Confidential 
02 /22 

 

  الفرز والتخصيصإجراءات 
 

 .تستبعد قبل التخصيص حصة مدير الصندوق من رأس المال المكتتب بو 
 .تستبعد الطمبات المتكررة لنفس المكتتب وال يعتد إال بالطمب الذي يتضمن أكبر عدد من وحدات االستثمار 
 ( أيام عمل من تاريخ انتياء فترة االكتتاب، ويمتزم 5يتم تخصيص وحدات االستثمار عمى المكتتبين خالل خمسة )

صة لو، وتحل فيما بعد شيادات وحدات االستثمار مدير الصندوق بتسميم كل مشترك سندا مؤقتا بعدد الوحدات المخص
 محل ىذا السند، وعمى مدير الصندوق تسميم ىذه الشيادات خالل شير من انتياء إجراءات التخصيص.

 يتم توزيع الحد األدنى لرأس مال الصندوق،  قصىإذا زادت طمبات االكتتاب عن عدد الوحدات المطروحة أو الحد األ
، وذلك لغاية الحد األقصى كل بنسبة ما اكتتب بو ثم يوزع الفائض عمى كافة المكتتبين ،المكتتبينكافة عمى  لالكتتاب

 . ويجري التوزيع إلى أقرب وحدة صحيحة .لرأس مال الصندوق
 ( أيام عمل من تاريخ انتياء إجراءات 5يتم رد المبالغ الزائدة عن قيمة ما تم تخصيصو لممشترك خالل خمسة )

 يستحق عمى تمك المبالغ أية فوائد.التخصيص، وال 
 

 شروط االكتتاب واالشتراك في الصندوق
يتم االكتتاب/االشتراك في الصندوق بموجب طمب االكتتاب/االشتراك المعد لذلك والمتضمن اسم الصندوق ورأس المال واسم  (1

وعدد الوحدات التي يريد  ومراقب االستثمار واسم المكتتب/المشترك وعنوانو وجنسيتو مدير الصندوق وأمين الحفظ
قرار منو بقبولو لمنظام  ويتم تسميم الطمب األساسي لمصندوق وذلك بالتوقيع عمى نسخة منو. االكتتاب/االشتراك بيا وقيمتيا وا 

بو المستندات الرسمية التي تحدد ىوية  إلى مدير الصندوق أو أي من وكالء البيع مرفقاً  موقعا من قبل المكتتب/المشترك
 لما يمي:  ب/المشترك وفقاً المكتت

 .البطاقة المدنية بالنسبة لألفراد الكويتيين، واألفراد غير الكويتيين المقيمين شريطة صالحية تمك البطاقة 

 .وثيقة/جواز السفر بالنسبة لألفراد غير المقيمين بدولة الكويت شريطة صالحية تمك الوثيقة 

 نسبة لممؤسسات الفردية، إضافة إلى البطاقة المدنية لصاحب المؤسسة بال التجارة والصناعة الترخيص الصادر من وزارة
 شريطة صالحية تمك الوثائق.

  وكذلك نموذج اعتماد التوقيع، بالنسبة لمشركات  التجارة والصناعة من وزارة ينالصادر والسجل التجاري الترخيص
 التجارية، شريطة صالحية تمك المستندات.

 فراد والجيات األخرى المحمية، والوثائق الصادرة أو المعتمدة، من الجيات المختصة بالدولة الوثائق الرسمية بالنسبة لأل
 التي تنتمي إلييا المؤسسات والمنشآت والشركات غير المقيمة.

  ًعن الغير وأنو مخّول في تمثيل من ينوب  األوراق والمستندات والوثائق واألحكام القضائية التي تثبت صفة المتعامل نيابة
 نو.ع

عمى األكثر من شير عند أي تغيير يطرأ عمى أي من معموماتو وذلك خالل  يتعين عمى المكتتب/المشترك اخطار مدير الصندوق كتابياً 
 حدوث أي من ىذه التعديالت أو التغييرات. 

 
فة الى رسوم االكتتاب/االشتراك مصحوبا بالقيمة المراد االكتتاب/االشتراك بيا باإلضا يقدم المكتتب/المشترك طمب (2

 .، إذا وجداالكتتاب/االشتراك
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ىذا مع العمم أن وكيل البيع و/أو مدير الصندوق سيمتنعون عن تنفيذ المعاممة في حالة عدم استيفاء أي من الشروط الواردة  (3

  في ىذه المادة.
 

بأّي من الشروط المنصوص ال يتحمل مدير الصندوق أّي مسؤولية عن العواقب الناجمة عن عدم التزام المكتتب/المشترك  (4
 عمييا في ىذه المادة.

 

 االشتراك واالسترداد
جراءات الفرز والتخصيص، االكتتاب األولي ( أشير من تاريخ انتياء6ستة ) فترة بعد انقضاء يحق لمالكي الوحدات استرداد وحداتيم وا 

الصندوق أو وكيل البيع، وفقًا لمنموذج الخاص المعد كما يحق آلخرين االشتراك في الصندوق من خالل تقديميم طمبًا بذلك إلى مدير 
 تقديم طمبات االشتراك/ االسترداد، وذلك كما يمي: الواقع بعدوفقًا لسعر الوحدة في يوم التعامل  . ويتم االسترداد واالشتراكلذلك

 
 االشتراك:
المقيمين وغير األفراد تعاون الخميجي و يسمح باالكتتاب/االشتراك في الصندوق لممواطنين الكويتيين ومواطني دول مجمس ال (1

والمؤسسات والشركات الكويتية والخميجية واألجنبية وغيرىا من الييئات ذات الشخصية  –أيا كانت جنسياتيم  –المقيمين 
 ويجب عمى االجانب الراغبين في االشتراك في الصندوق التحقق من قانونية ،االعتبارية المستقمة داخل وخارج دولة الكويت

وال والقوانين المنظمة الستثمار األجانب في دولة الكويت، مساىمتيم بالصندوق في ضوء القانون األجنبي المنطبق عمييم 
لية قانونية في حال عدم مراعاة األجانب ألية قيود قانونية مفروضة عمييم بشأن المساىمة و يتحمل مدير الصندوق أية مسؤ 

 .بالصندوق
 بحصص عينية أيا كان نوعيا. ال يجوز االشتراك بالصندوق (2
اليسمح ألي من أمين الحفظ ومراقب االستثمار ومراقب الحسابات ومكتب التدقيق الشرعي االشتراك في الصندوق لحسابو  (3

 الخاص.
 يجب عمى مدير الصندوق ووكيل البيع عدم قبول أي اشتراك نقدي في الصندوق. (4
، حتى قبل يوم عمل من يوم التعامل تقدم الراغبون باالشتراك بطمباتيمويبشكل نصف شيري تبدأ عممية االشتراك في الصندوق  (5

 .ظيراً  12حتى الساعة وذلك 
نصف مضافا الييا رسوم االشتراك التي تبمغ  ،قيمة االشتراكيقدم المشترك طمب االشتراك المشار إليو في المادة أعاله مع  (6

. وذلك مع مراعاة الحد األدنى المنصوص عميو في االشتراك بيا %( من صافي قيمة األصول لموحدات المراد0.5)بالمائة 
 النظام. 

  البيع، إذا وجدوا. يستمم المكتتب/المشترك نسخة من طمب االكتتاب/االشتراك موقعًا من مدير الصندوق أو أي من وكالء (7
 

 االسترداد:
حتى قبل يوم عمل عمى نموذج االسترداد المعتمد باالسترداد بطمباتيم يتقدم الراغبون  يبدأ االسترداد بشكل نصف شيري حيث (8

  ظيرًا. 12وذلك حتى الساعة  ،من يوم التعامل
%( من صافي قيمة األصول لموحدة، 0.5يتم دفع قيمة االسترداد مخصوما منيا رسوم االسترداد والتي تبمغ نصف بالمائة ) (9

 خالل أربعة أيام عمل التالية لنقطة التقييم التي تم فييا تحديد سعر االسترداد. 
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ح باالسترداد الجزئي إذا انخفضت عدد ( واحدة، ولن يسم1يجب أن ال يقّل عدد الوحدات المطموب استردادىا عن وحدة ) (10
ال ( وحدة100أي مائة )عقب االسترداد إلى ما دون الحد األدنى لمتممك في الصندوق  الوحدات المتبقية لمالك الوحدات ، وا 

 يجوز لمدير الصندوق استرداد كامل الوحدات التي يممكيا المكتتب/المشترك في الصندوق.
حساب صندوق االستثمار غير كافية لتغطية طمبات االسترداد، يجوز لمدير الصندوق استخدام إذا كانت األموال المتوافرة في  (11

موارده الخاصة أو موارد أي تابع لو لتغطية ىذه الطمبات. وفي ىذه الحال يجوز تسديد تمك األموال لمدير الصندوق أو لتابعو 
 ة يتم حسابيا عمى أساس السعر السائد في السوق. من حساب صندوق االستثمار المخصص لالسترداد، باإلضافة إلى عمول

 :الحالتين التاليتينالتالي في أي من  يجوز لمدير الصندوق تأجيل تمبية أي طمب استرداد حتى يوم التعامل (12
% أو أكثر من 10الوحدات والمطموب تمبيتيا في أي يوم تعامل  اذا بمغ اجمالي نسبة جميع طمبات االسترداد لمالكي . أ

ة أصول الصندوق، وذلك بشرط أن يمتزم المدير في ىذه الحالة بتمبية طمبات االسترداد التي تقل عن صافي قيم
% من صافي قيمة أصول الصندوق، وعمى أن تؤخذ جميع طمبات االسترداد باالعتبار عمى أساس النسبة 10

في قيمة أصول الصندوق % من صا10والتناسب، ويتم تأجيل النسبة من طمبات االسترداد التي زادت عن نسبة 
 .حتى يوم التعامل التالي

اذا تم تعميق التداول في السوق الرئيسة التي يتم فييا التعامل في األوراق المالية أو األصول األخرى التي يممكيا  . ب
 الصندوق، أو تعميق تداول أوراق مالية تمثل قيمة مؤثرة في أصولو.

 
ان يقوم بعممية استرداد قصري لوحدات مشترك اذا تبين بان ىذا االشتراك قد نتج  يجوز لمدير الصندوق، وفق سمطتو التقديرية، (13

عنو أي مخالفة لمقوانين والموائح المطبقة أو تسبب لمصندوق بالتزامات ضريبية أو تسبب بمنع الصندوق من متابعة نشاطو، 
  .وسيتم إخطار جية االشراف عند تنفيذ مثل ىذا االسترداد

 
 الوحداتسجل مالكي 

  يفتح مدير الصندوق في سجالتو حسابًا خاصًا لكل مكتتب/مشترك يقيد فيو المبمغ المكتتب/المشترك بو وعدد الوحدات التي
اكتتب/اشترك بيا في الصندوق، وتقيد فيو كافة العمميات التي تتم عمى ىذا الحساب من إضافة عوائد أو رد مبالغ إلى 

 المكتتب/المشترك.

  وعناوينيم وأرقام  رقام ىوياتيمالمشتركين بالصندوق وجنسياتيم وأالمكتتبين/بأسماء  خاصاً  الصندوق أن يعد سجالً عمى مدير
ىواتفيم وعدد وحدات االستثمار التي يممكونيا، رقم السجل التجاري، وتاريخ التسجيل في السجل، وأن يقيد في ىذا السجل كافة 

 بمغ أمين الحفظ بيذه التغيرات أوال بأول. التغيرات التي تطرأ عمى بياناتو وأن ي

  يجوز لمدير الصندوق أن يعين من ينوب عنو إلعداد سجل مالكي الوحدات، وتحديثو بالتغييرات التي تطرأ عمى المعمومات
 المدونة فيو؛ عمى أن ال يعفي ذلك مدير الصندوق من ىذه المسؤولية.

 لمتبقية والوحدات التي تم إصدارىا أو استردادىا أو استحداثيا أو إلغاؤىا، يحتفظ مدير الصندوق ببيان يوضح رصيد الوحدات ا
 ويزود مراقب االستثمار بنسخة من البيان.

 .يعد سجل مالكي الوحدات لدى مدير الصندوق دليال قاطعا عمى ممكية األشخاص لموحدات المثبتة فيو 
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 عوائدسياسة توزيع ال
لصالح الصندوق ومالكي الوحدات في الصندوق تحديد  لما يراه مناسباً  البيانات المالية السنوية، ووفقاً يجوز لمدير الصندوق بعد إصدار 

 .ويعمن عن التوزيع وموعده من خالل البورصة عمى مالكي الوحدات. الجزء الذي يجري توزيعو كعائد وحدات االستثمار
شكل نقدي أو عن طريق توزيع وحدات مجانية في الصندوق )بواقع صافي توزيع ىذا الجزء من عائد االستثمار بلمدير الصندوق ويجوز 

من تاريخ  أسبوعين، عمى أن يكون التوزيع خالل مدة أقصاىا قيمة أصول الصندوق لموحدة في وقت التوزيع( أو بالطريقتين معاً 
 .وذلك بعد أخذ موافقة جية اإلشراف، اإلعالن

عادة استثمار ىذه العوائد ائد جزئياً مصندوق عدم توزيع أية عو لأنو يحق  عمماً  في فرص استثمارية تتوافق مع سياسات  أو بالكامل، وا 
 .لمصندوق مركز المالياللتدعيم  االستثمار الخاصة بالصندوق وقواعد وقيود
 

 األتعاب والمصروفات
 

 أتعاب مدير الصندوق .1
 أتعاب ادارة  .1.1

صافي قيمة أصول  %( من1.75أموال الصندوق أتعاب إدارة سنوية قدرىا )يتقاضى مدير الصندوق لقاء قيامو بإدارة واستثمار 
 .شيريوتسدد بشكل في يوم التعامل  بشكل نصف شيريتتراكم الصندوق تحتسب و 

 
 أتعاب أداء  .1.2

وتتراكم ىذه األتعاب  . تحتسبالفائض المحقق فوق عائد المؤشر %( من15بنسبة ) سنوية يتقاضى مدير الصندوق أتعاب أداء
شيري في يوم التعامل مع األخذ في االعتبار التغيرات في صافي  عمى أساس صافي قيمة أصول الصندوق لموحدة بشكل نصف

( يومًا بعد نياية كل 14قيمة أصول الصندوق وتوزيعات العوائد المعمنة من قبل الصندوق، إن وجدت، وتدفع خالل أربعة عشر )
 سنة مالية.

األداء التي تستحق عمى الوحدات المستردة خالل سنة معينة سيتم احتسابيا في وقت االسترداد،  ودفعيا لمدير الصندوق في  أتعاب
 نياية السنة المالية.   

 سيتم تطبيق أتعاب األداء عمى الفترة التي يظل خالليا أي من مالكي الوحدات مستثمرًا في الصندوق. 
 

يتم احتساب أتعاب األداء بعد خصم كافة أتعاب األداء. صافي قيمة األصول في نياية كل سنة مالية ستكون األساس الحتساب 
 األتعاب والمصروفات.

 
%( سنويا من القيمة الصافية ألصول 5يجب أن ال يزيد الحد األقصى لألتعاب التي يتقاضاىا مدير الصندوق عن خمسة بالمائة )

 الصندوق.
 

 تعاب أمين الحفظأ .2
وبحد أدنى % ( من صافي قيمة أصول الصندوق 0.075يتقاضى أمين الحفظ لقاء قيامو بكافة التزاماتو أتعابًا" سنوية قدرىا )

  دوالر أمريكي شيريًا. (625)ستمائة خمسة وعشرون 
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 أتعاب مراقب االستثمار .3
وبحد أدنى % ( من صافي قيمة أصول الصندوق 0.075لقاء قيامو بكافة التزاماتو أتعابًا" سنوية قدرىا ) مراقب االستثماريتقاضى 

  دوالر أمريكي شيريًا. (625)ستمائة خمسة وعشرون 
 

 مصاريف الـتأسيس  .4
واإلعالن والمطبوعات يتحمل مدير الصندوق جميع مصاريف التأسيس والتي تشمل كافة المصاريف القانونية ومصاريف الدعاية 

 .وكافة المصاريف األخرى لغرض التأسيس
 

 مصاريف ترويج الوحدات وبيعيا .5
عند إجراء أي اتصال أو إفصاح لترويج وحدات صندوق االستثمار يجب مراعاة كشف كل الحقائق والمعمومات ذات العالقة دون 

  .ة لمضوابط التي تقررىا الييئةمبالغة، وفي جميع األحوال تخضع اإلعالنات الترويجية أو التسويقي
وال يجوز دفع أي مبمغ من أصول الصندوق مقابل مصاريف الترويج لموحدات أو بيعيا، ويشمل ذلك عمي سبيل المثال ال الحصر، 

 مصاريف إعداد النظام األساسي لصندوق االستثمار ونسخو وتوزيعيا، عمى أن يتحمل مدير الصندوق ىذه المصاريف.
 

 مصاريف أخرى  .6
 يتحمل الصندوق كافة المصاريف والرسوم واألتعاب، كما يتحمل الصندوق كافة المصاريف المباشرة والغير مباشرة والتي تشمل:

 االستثمار ومكتب التدقيق الشرعي وأعضاء مجمس االدارة ومراقبي الحسابات.مدير الصندوق وأمين الحفظ ومراقب أتعاب  -
 واية مصاريف تشغيمية أخرى مرتبطة بنشاط واستثمارات  الصندوق. ،اتعاب استشارات قانونية -
 أتعاب الوساطة. -
 تكاليف طباعة وتوزيع التقارير الدورية لمصندوق. -
 مصاريف النشر ألي إفصاحات تطمبيا جية اإلشراف. -
 رسوم ومصاريف وأجور الجيات الحكومية والرسمية. -
 

 رسوم االكتتاب واالشتراك واالسترداد .7
 .من القيمة االسمية لموحدات المكتتب بيا (%2اثنان بالمائة ) اكتتاب تبمغيتقاضى مدير الصندوق رسوم  -
 .االشتراك بيا المرادمن صافي قيمة األصول لموحدات  (%0.5)نصف بالمائة  تبمغ اشتراك يتقاضى مدير الصندوق رسوم -
 ة.من صافي قيمة األصول لموحد (%0.5)نصف بالمائة  تبمغ سترداديتقاضى مدير الصندوق رسوم ا -
 

 التقييم وصافي قيمة أصول الصندوق
 الخاصة الطمبات لتقديم النيائي الموعد بعد يوم مدة يتجاوز ال وبما تعامل يوم كل في االستثمار صندوق أصول تقييم يجب 

 .واالسترداد االشتراك بعمميات
 بعمميات الخاصة الطمبات لتقديم النيائي الموعد من عمل يومي ال تتجاوز لمدة االستثمار صندوق أصول تقييم تأخير يجوز 

 مجمس موافقة عمى الحصول بشرط الصندوق أصول من كبير جزء تقييم إمكانية عدم الصندوق مدير قرر إذا واالسترداد الشراء
 .التقييم في التأخير ىذا عمى المسبقة الصندوق إدارة

  ويراعى عند التقييم في حالة وجود مبالغ بعممة مختمفة غير الدوالر األمريكي أن يتم احتساب ما يعادليا بالدوالر األمريكي عمى
 . التعاملأساس سعر الصرف السائد يوم 
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 ليوم السابقة عمل يوم العشرين خالل تداوليا يتم لم التي السائمة غير األصول من غيرىا أو المدرجة المالية األوراق تقويم يتم 
 العادلة القيمة أساس عمى المدرجة غير المالية األوراق تقويم يتم. اإلشراف جية من المعتمدة المحاسبية لممعايير وفقا التقويم
 .األقل عمى بالسنة مرة يميايتق يتم أن عمى مناسبة، تقييم بطرق إلييا التوصل يتم والتي

  يتم احتساب صافي قيمة أصول الصندوقNAV  لمعايير المحاسبة المعتمدة من جية االشراف، حسبما  وفقاً يوم التعامل في
وىو عبارة عن اجمالي أصول الصندوق    ،أو أية جية أخرى يختارىا وتوافق عمييا جية اإلشراف االستثمارمراقب يحدده 

بغرض القائمة في يوم التعامل.  ،مقسمة عمى عدد الوحدات عاملفي يوم الت منيا التزامات الصندوق المستحقة مخصوماً 
( 15األول عمى أساس خمسة عشر ) لمتقييمسوف يتم تراكم األتعاب في يوم التعامل، NAVقيمة أصول الصندوق احتساب 

 .يوما األولى من كل شير، ومن ثم عمى أساس عدد األيام المتبقية من الشير لمتقييم الثاني

 إلى أقرب سنت أمريكي. يتم تقريب صافي قيمة أصول الصندوق لموحدة 
 

 القوائم المالية والتقاريــر
 او وتعديالتو يمتزم مـديــر الصندوق بإعداد قوائم مالية لمصندوق وتقارير ويتم نشرىا وارساليا ضمن الميل المحددة في الالئحة التنفيذية

 عمى النحو التالي: أية قرارات أو تعميمات الحقو وذلك 
 

 إلى جية اإلشراف
يعد مدير الصندوق قوائم مالية بشكل ربع سنوي وذلك وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة من جية اإلشراف، ويتم نشرىا من خالل  .1

 البورصة، وارسال نسخة منيا الى جية االشراف. 
 يقدم مدير الصندوق القوائم المالية السنوية المدققة لجية االشراف.  .2

 
 إلى مالكي الوحدات

 ، ويتم ارساليا الى مالكي الوحدات:كل ثالثة أشير كحد أقصى الصندوق التقارير التاليةيعد مدير  .1
  .تقرير يبين عدد الوحدات الممموكة و صافي قيمة أصول الصندوق لموحدة الواحدة 
 .تقرير يبين حركة حساب مالك الوحدات بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة الحقة آلخر تقرير تم تقديمو 
 نشاط الصندوق.  تقرير يعرض 

في قيمتيا و  جوىرياً  عمى مدير الصندوق أن يقوم باإلفصاح لمالكي الوحدات عن أية بيانات أو معمومات قد تؤثر تأثيراً  .2
 باإلجراءات التي اتخذىا لمواجية ذلك.

 
 الى الجميور

 الذي تحددهوفقا لمنموذج  شير كل نياية من عمل أيام سبعة خالل ، وذلكيتم نشر معمومات شيرية عن الصندوق من خالل البورصة
 .جية االشراف

 
  مجمس إدارة الصندوق

 أعضاء مجمس إدارة الصندوق: -
 )عضو غير مستقل(عبدالمطيف وليد النصف السيد/  .1
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 مــن  التمويــلفــي  البكــالوريوسشــيادة حاصــل عمــى  الســيد/ عبــدالمطيفUniversity of Denver يشــغل حاليــا ، و
 شركة المركز المالي الكويتي. –إدارة الخدمات االستثمارية الخاصة  -منصب نائب الرئيس 

 )عضو غير مستقل( عبداهلل محمود خاجوالسيد/  .2
 مـن  التمويـلفـي  البكالوريوسشيادة حاصل عمى  السيد/ عبداهللKuwait University مـديريشـغل حاليـا منصـب ، و 

 شركة المركز المالي الكويتي. – تمويل الشركاتإدارة  -
 )عضو غير مستقل( السيد/ بدر عبدالمحسن أسداهلل .3

  /مــن اليندســة الفيزيائيــةفــي  البكــالوريوسشــيادة حاصــل عمــى بــدر الســيدof the Pacific – California  
University المركـــز شـــركة  – العقـــار منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال أفريقيـــاإدارة  -مـــدير  يشـــغل حاليـــا منصـــب، و

 المالي الكويتي.
 )عضو مستقل( السيد/ جياد محمد القبندي .4

  مـن  إدارة األعمـالفـي  الماجسـتيرشـيادة السـيد/ جيـاد حاصـل عمـىCity Universityوالتـي ة اصـب عـد، شـغل من
 .آخرىا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرتاج لالستثماركان 

 )عضو مستقل( السيد/ أحمد الخالد .5
  مـن ىندسـة الكمبيـوترفـي  االبكـالوريوسشـيادة السـيد/ أحمـد حاصـل عمـى- Long Beach  California State 

University ،حاليًا منصب مدير عام شركة سينيار كابيتالشغل ي. 
 

 واستثناًء من -اإلشراف جية موافقة عمى الحصول بعد، الوحداتمالكي  جمعية قبل من معين إدارة مجمس لمصندوق يكون -
ذلك، يقوم مدير الصندوق بتعيين مجمس اإلدارة التأسيسي لمصندوق عمى أال تزيد دورة ىذا المجمس عن السنة المالية األولى 

 .وبعد الحصول عمى موافقة الييئة
 بموافقة لمتجديد قابمةمالية  سنوات ثالثة لمدة وتستمر الجمعية قبل من تعيينو تاريخ من إدارة مجمس أول عضوية مدة تبدأ -

 .اإلشراف جية موافقة عمى الحصول بعد الوحدات مالكي جمعية
يكون ثمث أعضاء مجمس إدارة الصندوق عمى األقل أعضاء  أن عمى أعضاء خمسة منيتألف مجمس إدارة الصندوق  -

 غير من الصندوق إدارة بمجمس لمتعيين يرشح فيمن ويجوز، عضوين عن فيو المستقمين األعضاء عدد يقل المستقمين، و 
 .الصندوق مدير موظفي من يكون أن المستقمين األعضاء

 تشكل اخرى جية أو شركة في منصب تولي أي أو إدارة مجمس عضويةال يجوز لموظفي ومسؤولي مدير الصندوق شغل  -
استثمار يديره مدير الصندوق أو أي شركة منافسة لمدير الصندوق، وأن ال يشغل  صندوق أي أصول من جزء المالية أوراقيا

عضوية مجمس إدارة صندوق استثماري مدار من قبل شركة استثمارية منافسة لمدير الصندوق؛ وال يجوز ألعضاء مجمس إدارة 
جية أخرى تشكل أوراقيا المالية  صندوق االستثمار المستقمين العمل كأعضاء مجمس إدارة أو تولي أي منصب في شركة أو

 جزءًا من أصول صندوق االستثمار. 
في حال توظيف مدير صندوق االستثمار ألي عضو من أعضاء مجمس إدارة أو مسؤولي أي شركة أو جية كما ورد في البند  -

 ل من تمك الجية.السابق، أو تم تعيينو كعضو مستقل في مجمس إدارة صندوق االستثمار، يجب عمى ذلك الشخص أن يستقي
 . غيابو حال محمو للمرئيس يح ونائبا رئيسا السري باالقتراع أعضائو بين من اإلدارة مجمس ينتخب -
 جنائية بعقوبة أحكام حقو في يصدر لم وبأنو بقبولو لمعضوية، اإقرار  يقدموعمى من يعين عضوا في مجمس ادارة الصندوق أن  -

 .اعتباره إليو رد قد يكن لم ما إفالسو أو إعساره بإشيار الحكم أو األمانة أو الشرف تمس جريمة في جنحة أو
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 التأسيسي اإلدارة مجمس أعضاء أتعاب -
تقرر جمعية  ، ما لمد.ك.(-/500 دينار كويتي ) خمسمائة سنوية قدرىا يتقاضى كل عضو مستقل مقابل خدماتو أتعاب 

 .مالكي الوحدات خالف ذلك
 

 التالية: المسئوليات جميع الصندوق إدارة مجمس يباشر  -
وفقًا لمنظام األساسي لمصندوق وأحكام الالئحة مالكي الوحدات بذل العناية الالزمة والعمل بأمانة فيما يحقق مصمحة  .1

 .التنفيذية
 الموافقة عمي جميع العقود والتقارير والقرارات الجوىرية التي يكون الصندوق طرفًا فييا. .2
 تعارض مصالح.إقرار أية تعامالت تنطوي عمي  .3
وقرارات وتعميمات الييئة والنظام األساسي ونشرة  التنفيذية الالئحةو العمل عمي التأكد من التزام مدير الصندوق بالقانون  .4

 اإلصدار وأية وثائق أخرى ُيصدرىا مدير الصندوق.
ساسي لمصندوق وأحكام التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياتو بما يحقق مصمحة مالكي الوحدات وفقًا لمنظام األ .5

 القانون والالئحة التنفيذية.
 

يجب عمى مدير الصندوق الحصول عمى موافقة الييئة عمى أي تغيير في مجمس إدارة الصندوق، وتعقد اجتماعات مجمس  -
 اإلدارة وتدار وفقًا لمنظام األساسي لمصندوق.

 
 اإلدارة مجمس ألعضاء التصويت إجراءات -

 عمى ويجب األقل، عمى أيامبسبعة  لالجتماع المحدد الموعد قبل رئيسو من خطية بدعوة الصندوق إدارة مجمس يجتمع -
 اجتماعات تقل ال أن ويجب ،أو مدير الصندوق األعضاء من اثنان ذلك طمب متى االجتماع إلى يدعو أن المجمس رئيس

 .الفترة بين أي اجتماعين متعاقبين مدة ثالثة شيورتتجاوز  عمى أن الخالل السنة المالية الواحدة مرات  أربع عن المجمس
 والبحضور ممثل عن مدير الصندوق،  المجمس يقررهر آخ مكان أي أوفي الصندوق مدير مقر في المجمس اجتماعات تعقد -

أحد  فييم بمن ثالثة عن يقل أال عمى األقل عمى المجمس أعضاء نصف حضره إذا إال صحيحاً  المجمس اجتماع يكون
 أعضاء بين الحضورفي  التفويض يجوز وال. كتابةً  األعضاء من ينيبو من أو نائبو أو المجمس رئيساألعضاء المستقمين و 

 . الحاضرين واألعضاء الرئيس ويوقعيا المجمس جتماعاتا محاضر وتدون، المجمس
 محضر إجتماع مجمس إدارة الصندوق.في حال اعتراض أي عضو لقرارات مجمس اإلدارة، يتم تسجيل ذلك اإلعتراض في  -

 رئيس معو صوت الذي الجانب حرج  يُ  األصوات تساوي وعند الحاضرين، األعضاء آراء بأغمبية المجمس قرارات تصدر -
 .المجمس

 
 جمعية مالكي الوحدات  

 لنظام األساسي لمصندوق.وأحكام اجية اإلشراف لمقرارت والتعميمات والضوابط الصادرة عن تنعقد جمعية لمالكي وحدات الصندوق وفقًا 

 
 تعارض المصالح

  تقوم شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع بإدارة صناديق استثمارية متعددة األشكال واألنواع، تستثمر في السوق المحمي
واألسواق العالمية لصالح شرائح متعددة ومتنوعة من المستثمرين؛ باإلضافة الى تقديم خدمة ادارة المحافظ االستثمارية و 
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دارة تعارض المصالح. وتندرج ىذه الخدمات االستثمارية االستشارية.  وعميو، تطبق الشركة عدة تدابير لتحديد وكشف ومنع وا 
 التدابير من ضمن ميثاق العمل والسياسات والموائح الداخمية المعتمدة لدى الشركة. 

  سواءيتطمب ميثاق العمل من موظفي الشركة بمن فييم مستشاري ومديري االستثمار، الكشف عن أي تعارض في المصالح 
فعمي أو محتمل؛ كما يتطمب الميثاق من جميع الموظفين الحفاظ عمى سرية المعمومات وعدم السعي وراء أي مكسب شخصي 

 يمكن أن يتحقق بناء عمى المعمومات الداخمية.

 ( في و تقوم الشركة باالفصاح عن تعارض المصالح المحتمل عند تقديميا منتجات أو خدمات استثمارية مماثمة لعمالئيا
 مجالي ادارة األصول والخدمات االستشارية(.

  ومن ضمن التدابير المعتمدة لمتعامل مع حاالت تعارض المصالح اعتماد مبدأ الفصل بين مديري الصناديق المختمفة بحسب
 انواع ىذه الصناديق، ووجود فريق عمميات منفصل ومستقل ، يقوم بتنفيذ عمميات التسوية والدفع واعداد التقارير.

 
  الصندوق /إلغاءإنياء
 انياء الصندوق والتصفية .1

إذا كان النظام ينص عمى انتياء الصندوق عند حصول حدث معين، بشرط أن يقع ىذا الحدث. ويكون مدير الصندوق مسؤواًل  1.1
 عن إشعار الييئة ومالكي الوحدات بأسرع وقت ممكن عند وقوع ذلك الحدث وبانتياء صندوق االستثمار، كالتالي: 

 انتياء الغرض الذي تم إنشاء الصندوق من اجمو. -
 انقضاء الشركة مدير الصندوق أو اشيار إفالسيا ما لم يحل محميا مدير آخر. -
 صدور حكم قضائي بحل الصندوق. -
% من مالكي الوحـدات وموافقـة ىيئـة أسـواق المـال 75% من القيمة االسمية ليا وبشرط موافقة 50انخفاض قيمة الوحدات عن  -

 وازيو لمدير الصندوق.وىي ج
إذا أصـــدرت ىيئـــة أســـواق المـــال قـــرار بإلغـــاء تـــرخيص الصـــندوق وفـــق الحـــاالت التـــي تحـــددىا الييئـــة إللغـــاء تـــرخيص صـــندوق  -

 االستثمار.
% من عدد وحدات الصندوق لعقد جمعية مالكي الوحـدات لمناقشـة تعيـين مصـف 10تقل عن  طمب مقدم ممن يممكون نسبة ال -

 ، وذلك في أي من األحوال التالية:% من رأس مال الصندوق50من مالكي الوحدات الذين يمثمون  لمصندوق وبعد تصويت
o  توقــف مــدير الصــندوق عــن ممارســة نشــاط األوراق الماليــة، أو عجــزه عــن الوفــاء بالتزاماتــو عمــى نحــو يعــرض مصــالح

 مالكي الوحدات لمخطر.
o  الالئحة التنفيذية أو النظامارتكاب مدير الصندوق مخالفة جوىرية لمقانون أو 

، ويجــب عمــى مــدير صــندوق األساســي لمصــندوق رغبــة مــدير الصــندوق فــي انيــاء الصــندوق قبــل انتيــاء مدتــو المحــددة بالنظــام -
 االستثمار الحصول عمى موافقة مالكي الوحدات ثم موافقة الييئة .

 .كما ورد في النظامديد المدة كما ينتيي الصندوق بانتياء مدتو المحددة في النظام، اال اذا تم تج -
 
 إجراءات التصفية 1.2
لتصفية  مالكي وحداتفي حال تكون التصفية من قبل مدير الصندوق، يقوم مدير الصندوق بتقديم طمب لعقد جمعية  -

جراءات التصفية، وتنتيي سمطات  الصندوق وتصدر الجمعية قرارىا بحل وتصفية الصندوق متضمنًا تعيين المصفي وأتعابو وا 
 ارة الصندوق ومقدمي الخدمات فور تعيين المصفي.إد
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في الحاالت التي تكون بيا التصفية بناء عمى حكم قضائي أو قرار من جية اإلشراف فيجب أن يتضمن الحكم أو القرار  -
 الصادر بالتصفية تعيين المصفي وتحديد أتعابو، ومصاريف التصفية تدفع من أصول الصندوق.

 
يتقدم مجمس االدارة لجية االشراف بطمب تعيين مصف لمصندوق بناء عمى  قبل مالكي الوحدات، في حال تكون التصفية من -

قرار جمعية مالكي الوحدات يبين فيو مضمون القرار وأسبابو. ولجية اإلشراف في ىذه الحالة تعيين مصف لمصندوق أو 
لصندوق بقرارىا بخصوص طمب تصفية الصندوق تخطر جية اإلشراف مجمس إدارة ا اتخاذ أي إجراء أو تدبير تراه مناسبًا.

 ( يومًا من تاريخ استالميا لمطمب.30مع بيان أسباب القرار وذلك خالل ثالثين )
 

وبعد تعيين المصفي وذلك عن طريق القيد  مالكي الوحداتيقوم مدير الصندوق بإشيار انقضاء الصندوق بعد موافقة جمعية  -
لدى جية االشراف والنشر في الجريدة الرسمية وفي موقع البورصة. وال يحتج عمى الغير بانقضاء الصندوق وال تبدأ أعمال 

 التصفية إال من تاريخ اإلشيار والقيد والنشر.
 

إجراءات التصفية ويعمن عن ذلك في الجريدة الرسمية  تصدر الييئة قرارًا بإنياء عمل الصندوق فور انتياء المصفي من كافة -
 ويشطب الصندوق من سجل صناديق االستثمار لدى الييئة.

 
نخفــاض فــي قيمــة أصــول صــندوق االســتثمار ســواء تجــاه مــدير الصــندوق أو اال يتحمــل المصــفي المســؤولية عــن أي خســارة أو  -

 .اإلىمال أو التقصير من قبل المصفي نخفاض نتيجةمالكي الوحدات، إال إذا كانت الخسارة أو اال
 

 يحتفظ الصندوق خالل مدة التصفية بالشخصية المعنوية بالقدر الذي تقتضيو أعمال التصفية. -
 

بإصدار قانون الشركات الذي ال  2012لسنة  25يتبع في تصفية الصندوق األحكام التي ينص عمييا المرسوم بقانون رقم  -
والئحتو التنفيذية وماتصدره الييئة من أنظمة وقرارات وتعميمات و النظام  2010( لسنة 7رقم )تتعارض فيو مع أحكام القانون 

 األساسي لمصندوق.
 

 تحفظ دفاتر الصندوق وسجالتو ومستنداتو لدى مدير الصندوق لمدة عشر سنوات من تاريخ انتياء أعمال التصفية. -
 

 الغاء الترخيص .2
 ي أي من األحوال التالية:لجية االشراف ان تمغي ترخيص الصندوق ف

 إذا تبين أنو لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص. 2.1
 إذا كان في ذلك حماية لمصمحة مالكي الوحدات في الصندوق. 2.2
إذا خالف مدير الصندوق أو مراقب االستثمار أيًا من أحكام القانون أو الموائح، أو قدم لجية اإلشراف معمومات غير  2.3

 غير دقيقة أو مضممة. صحيحة أو
إذا طمب مدير الصندوق إلغاء الترخيص. ولجية االشراف أن ترفض الطمب إذا وجدت ضرورة لمتحري عن أمر يتعمق  2.4

 بالصندوق أو بمصمحة مالكي الوحدات.
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لصندوق واألسباب كتابًة بعزميا عمى إلغاء ترخيص اأو أمين الحفظ عمى جية اإلشراف أن تخطر مدير الصندوق أو مراقب االستثمار 
( يومًا من تاريخ إخطاره تقبل بيا 15التي دعتيا لذلك، وعمى مدير الصندوق أو مراقب االستثمار أن يقدم تعيدات خالل خمسة عشر )

 جية اإلشراف لتالفي إلغاء ترخيص الصندوق.
بأعمال تصفية الصندوق، ويجب عمييا في لجية اإلشراف إذا أصدرت قرار إلغاء ترخيص الصندوق أن تكّمف شخصًا مرخصًا لو ليقوم 

 باإلجراء الذي اتخذتو. ىذه الحالة أن تخطر مدير الصندوق ومراقب االستثمار وأمين الحفظ فورًا وكتابةً 
 

 المراسالت والشكاوي

 يتم توجيو كافة المراسالت : 

 عمى : ألي مشترك 

 ألي مشترك عمى :  -1
 أخر عنوان مقيد في سجالت الصندوق.

 المدير عمى :إلى  -2

 صندوق مينا االسالمي، مدير الصندوق .أ 
 شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك. )مقفمة(       

 دولة الكويت  - 13095الصفاة     23444ص. ب      
 أو أي عنوان يعمن عنو في المستقبل.       

وسوف  urgentqueries@markaz.com لالستفسار العاجل، يمكنكم ارسال بريد الكتروني الى العنوان التالي: .ب 
 ساعة عمل. 24نقوم بالرد خالل 

 
 :في حالة وجود شكوى أو خالف -3

وذج الشكوى مرفقا مع نم واتباع التعميمات لتعبئتو. يتم تقديم www.markaz.comيرجى تحميل نموذج شكوى من موقعنا 
 حدى الطرق التالية:إالى رئيس وحدة الشكاوى عن طريق  الوثائق الداعمة وموجياً 

، شارع 5"المركز"، برج يونيفيرسال، الطابق  ع.تسميميا باليد إلى "وحدة الشكاوى"، المركز المالي الكويتي ش.م.ك.• 
 أحمد الجابر، شرق، الكويت

 ، دولة الكويت13095، الصفاة 23444الشكاوى" في العنوان البريدي: ص. ب. عن طريق البريد إلى "وحدة • 
 complaints@markaz.comعن طريق البريد اإللكتروني إلى "وحدة الشكاوى" : • 
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