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 املادة األولى

 تمهيد

بشأن تنظيم تداول األوراق املالية وإنشاء صناديق  1990لسنة  31تم إنشاء الصندوق بموجب أحكام املرسوم بالقانون رقم 

والتعديالت الالحقة عليها، وموافقة وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت  1992لسنة  113االستثمار والئحته التنفيذية رقم 

ية مستقلة يكتسبها الصندوق من املركزي، ومن قبل شركة املركز املالي الكويتي ش.م.ك.ع، للصندوق شخصية اعتبارية وذمة مال

 ويخضع LCIS/2014/0009 حيث تم تسجيل الصندوق بسجالت هيئة أسواق املال بترخيص رقم تاريخ قيده في سجالت الهيئة،

بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية والئحته  2010لسنة  7ألحكام القانون رقم  الصندوق وهذا النظام

قرارات أو تعليمات أو تعديالت تصدرها الهيئة. ويعتبر هذا التمهيد جزًء ال يتجزأ من هذا تعاميم أو ية وتعديالتهما، وأية التنفيذ

 
ً
 .ومكمال ألحكامه النظام ومتمما

االكتتاب/االشتراك في ويجب توفير نسخة مطبوعة أو الكترونية من هذا النظام األساس ي لكل مشترك أو أي شخص لديه رغبة في 

 -بعد االطالع على النظام األساس ي للصندوق  -الصندوق، ويعد توقيع املشترك على طلب االكتتاب/االشتراك الورقي أو االلكتروني 

 بمثابة موافقة على هذا النظام.

 
 

 املادة الثانية

 تعريفات

أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك بحيث تنصرف صيغة املذكر للمؤنث يكون للكلمات والعبارات التالية املعاني املخصصة لها 

 ق النص: اواملفرد للمثنى والجمع والعكس بالعكس بحسب سي

أدوات استثمار متوسطة وطويلة األجل كالسندات والصكوك القابلة وغير القابلة للتحويل ذات عائد ثابت أو متغير،  أدوات الدين:

 وسندات الخزانة وأذونات الخزانة أو أي أدوات دين أخرى توافق عليها الهيئة.

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

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

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

بمزاولة نشاط أمين حفظ أو وكالة املقاصة يقوم باملهام شخص اعتباري مرخص له من هيئة أسواق املال الكويتية  حافظ السجل:

 املرتبطة بسجل حملة وحدات نظام االستثمار الجماعي.

 .املركز لالستثمار والتطويرصندوق  الصندوق:نظام استثمار جماعي/ 

 هذا النظام وأي تعديالت تطرأ عليه. النظام األساس ي:

وهي شخص مرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط مدير نظام  شركة املركز املالي الكويتي ش.م.ك.ع. )"املركز"( الصندوق: مدير

 استثمار جماعي ويتولى تأسيس وإدارة الصناديق.

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

 ألحكام القانون رقم 
ً
 والئحته التنفيذية. 2010لسنة  7الجماعي وفقا

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

 من النظام. الرابعة والثالثون  رقم تعني جمعية حملة الوحدات املكونة بموجب أحكام املادة الجمعية:
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الهيئة التي تتولى إدارة الصندوق والتي يتم تشكيلها من موظفين اثنين أو أكثر من موظفي مدير الصندوق ممن تتوافر  هيئة إدارية:

فيهم شروط ممثلي نشاط مدير نظام استثمار جماعي على أن يكون أحدهم من كبار التنفيذيين أو الرئيس التنفيذي لدى مدير 

 الصندوق.

اقب الحسابات الخارجي: ص الطبيعي املسجل لدى الهيئة في سجل مراقبي الحسابات الذي يبدي الرأي الفني املحايد الشخ مر

 ملعايير املحاسبة الدولية املعتمدة لدى 
ً
واملستقل حول مدى عدالة ووضوح القوائم املالية ألنظمة االستثمار الجماعي املعدة وفقا

 الهيئة.

 هيئة أسواق املال. الهيئة:

 ت لألوراق املالية.بورصة الكوي بورصة:

الجهة/الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يملك وحدات في الصندوق حسب ما يسمح به هذا  حامل الوحدة/ املكتتب/ املشترك:

 النظام.

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

 للمسؤوليات والصالحيات مباشرة، ين
ً
اط به إدارة كافة األعمال التنفيذية املتعلقة باألنشطة األساسية للشركة، وذلك وفقا

 املمنوحة له. ويشمل كذلك املدير العام للشركة ذات املسؤولية املحدودة.

 الشخص الطبيعي أو االعتباري. شخص:

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

 املذكورة بالالئحة.

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

تمثل حصة في أصول نظام االستثمار الجماعي وتخول حاملها مباشرة  وحدة االستثمار هي ورقة مالية غير قابلة للتجزئة وحدات:

 يمثلهم تجاه نظام 
ً
 واحدا

ً
كامل الحقوق الناشئة عنها. وإذا تعدد مالكو الوحدة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصا

 االستثمار الجماعي.

دفوع نظير الوحدات املكتتب/ املشترك بها من قبل املكتتبين/ املشتركين، هو املبلغ النقدي اإلجمالي امل قيمة االكتتـــاب/ االشتراك:

 دون رسوم االكتتاب/ االشتراك.

 يوم عمل رسمي للهيئة. يوم عمل:

 إليها  القيمة الصافية ألصول الصندوق:
ً
هي قيمة استثمارات الصندوق مقومة طبقا ألحكام النظام األساس ي للصندوق، مضافا

 منها التزامات الصندوق تجاه الغير في ذات التاريخ )دون األخذ بنود املوجودات ا
ً
ألخرى من نقدية وأرصدة مدينة أخرى مطروحا

 إن وجدت(. –باالعتبار التوزيعات النقدية املقترحة على مشتركي الصندوق 

ملرتبطة بأنشطة األوراق املالية األشخاص الذين يشغلون وظائف تنفيذية ويقومون باألعمال املهمة واألساسية ا كبار التنفيذيين:

 التي يمارسها الشخص املرخص له.

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

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

ذو رأسمال متغير يزيد رأس ماله بإصدار وحدات استثمارية جديدة أو ينخفض باسترداد بعض هو صندوق  صندوق مفتوح:

 وحداته خالل الفترة املحددة في نظامه األساس ي.
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 عناية يبذلها الشخص الذي يتمتع بالخبرة الكافية وااللتزام بالواجب في أداء عمله. عناية الشخص الحريص:

هو الفرق بين صافي قيمة أصول الصندوق للوحدة في نهاية فترة مالية وصافي قيمة أصول الصندوق للوحدة في نهاية الفترة  العائــــد:

 املالية السابقة لها.

 بشأن انشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالته. 2010( لسنة 7القانون رقم ) قانون:

 بشأن انشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالته. 2010لسنة  7الالئحة التنفيذية للقانون رقم  الئحة:

صدر أو امللتزم أي معلومة لدى الشركة املدرجة أو الصندوق امل معلومات جوهرية:
ُ
تتعلق بنشاطه أو -حسب األحوال  -درج أو امل

بشخصه أو بمركزه املالي أو إداراته و ال تكون معرفتها متاحة للجمهور واملتعاملين و لها تأثير على أصوله أو خصومه أو وضعه املالي 

قة املالية املدرجة أو في جذب أو عزوف املتعاملين أو على املسار العام ألعماله ويمكن أن تؤدي إلى تغير في سعر أو حجم تداول الور 

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

املوظف الذي يعمل لدى الجهاز القائم على إدارة أنظمة االستثمار  ممثل نشاط مدير نظام استثمار جماعي )ضابط عمليات(:

ملرخص له ويتلقى األوامر وينفذها في حدود العمليات املساندة، كتنفيذ وتسجيل وتسوية عمليات الشراء الجماعي لدى الشخص ا

والبيع وفق النظام املحاسبي لقيد تلك التعامالت، كما يقوم بالتنسيق مع مراقب االستثمار وتزويده بجميع املعلومات الالزمة عن 

وأداء مهامه بكفاءة وفاعلية، دون أن يكون له أي صالحية تقديرية باتخاذ  النظام التي تمكنه من تقويم الحصص أو الوحدات

 القرارات االستثمارية بشأن إدارة أنظمة االستثمار الجماعي.

هو مؤشر  .S&P Kuwait Domestic Liquid Capped Index مؤشر إس آند بي لسقف السيولة املحلي للكويت مؤشر القياس:

 باملؤشر يتضمن أسهم مدرجة في بورصة
ً
 .الكويت، تتسم بالسيولة في السوق املحلي، سيتم استخدامه ملعرفة أداء الصندوق مقارنة

 للشروط واملتطلبات  :االكتتابنشرة 
ً
مستند يتضمن بيانات ومعلومات عن الورقة املالية ومصدرها وغيرها من البيانات وفقا

 الصادرة عن الهيئة.

التقاص وتسوية تداوالت األوراق املالية وعملية اإليداع املركزي لألوراق املالية، والخدمات األخرى الجهة التي تقوم ب وكالة املقاصة:

 املتعلقة بذلك.

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

 أو حليفه بغرض إعادة تسويق أو إدارة عملية اصدار األوراق املالية.

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

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

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

 القابلة للتحويل إلى أسهم فيج. القروض والسندات والصكوك واألدوات األخرى 

 رأسمال شركة.

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

 أو الهيئات واملؤسسات العامة.

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

 و. الوحدات في نظام استثمار جماعي.

 قيمة األسهمز. األدوات املا
ً
 لية التي تشتق قيمتها من أصول أو مراجع سعرية تحديدا
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 والسندات والسلع والعمالت وأسعار الفائدة، ويمكن شراؤها وبيعها وتداولها

 بطريقة مماثلة لألسهم أو أية أصول مالية أخرى.

 مالية األوراق التجارية مثل الشيكات والكمبياالت والسندات ألمر،
ً
وكذلك االعتمادات املستندية والحواالت النقدية  وال تعد أوراقا

 فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق املترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين.
ً
 واألدوات التي تتداولها البنوك حصرا

 

 املادة الثالثة

 اسم الصندوق 

 صندوق املركز لالستثمار والتطوير.
 

 املادة الرابعة

 نوع الصندوق 

 في األوراق املالية. االستثمارصندوق 
 

 

 املادة الخامسة

 وبيان يفيد بأن مدير الصندوق شخص مرخص له من الهيئة وعنوانه ونبذه عنهاسم مدير الصندوق 

  ، AP/2014/0012واملرخص لها من قبل الهيئة بترخيص رقم  مدير الصندوق هو شركة املركز املالي الكويتي ش.م.ك.ع. )"املركز"(،

 ألحكام قانون رقم  1974وهي شركة كويتية تم تأسيسها بتاريخ 
ً
بشأن تنظيم تداول األوراق املالية  1990لسنة  31بدولة الكويت طبقا

الالحقة عليها، وموافقة وزارة التجارة والصناعة والتعديالت  1992لسنة  113وإنشاء صناديق االستثمار والئحته التنفيذية رقم 

 ومائة  وأربعمائة وأربعة وثمانون مليون  خمسون ) .د.كمليون   50,484,183 املصدر وبنك الكويت املركزي ويبلغ رأس مالها
ً
وثالثة ألفا

اشرة نشاطها في دولة الكويت ( وتقوم الشركة بمب21330دينار كويتي(، وتملك الشركة سجل تجاري بدولة الكويت برقم ) وثمانون 

 .3، شارع أحمد الجابر، مبنى شركة املصالح العقارية )برج يونيفيرسال(، الدور 1على العنوان التالي: شرق، قطعة 

 

 املادة السادسة

 شكل الصندوق 

 هذا الصندوق مفتوح.

 

 املادة السابعة

  تصنيف الصندوق 

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

 عن طريق االكتتاب العام.
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 املادة الثامنة

 الفئة املستهدفة من الطرح

الكويتية والخليجية واألجنبية واطنين الكويتيين وغير الكويتيين واملؤسسات والشركات امل هي االكتتابالفئة املستهدفة من هذا 

ويجب على غير الكويتيين الراغبين في االشتراك  ،وغيرها من الهيئات ذات الشخصية االعتبارية املستقلة داخل وخارج دولة الكويت

ر األجانب في الصندوق التحقق من قانونية مساهمتهم بالصندوق في ضوء القانون األجنبي املنطبق عليهم والقوانين املنظمة الستثما

في دولة الكويت، وال يتحمل مدير الصندوق أية مسؤولية قانونية في حال عدم مراعاة األجانب ألية قيود قانونية مفروضة عليهم 

 بشأن االكتتاب/االشتراك بالصندوق. 

 

 املادة التاسعة

 طبيعة الصندوق 

 هذا الصندوق تقليدي.

 

 املادة العاشرة

 مدة الصندوق 

 من تاريخ 10الصندوق مدة 
ً
ملدة أو وهي قابلة للتجديد  بالجريدة الرسمية املوافقة على تأسيسه نشر )عشر( سنوات تبدأ اعتبارا

 أخرى مماثلة بناء على طلب مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة. مدد

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

 موافقة الهيئة.

 

 املادة الحادية عشر

 عملة الصندوق 

 الدينار الكويتي.عملة الصندوق هي 

 

 املادة الثانية عشر

 رأس مال الصندوق وآلية دفعه 

 100,000,000د.ك )فقط اثنان مليون دينار كويتي( كحد أدنى ومبلغ  2,000,000رأسمال الصندوق متغير وتتراوح حدوده بين مبلغ 

)فقط مائة مليون دينار كويتي( كحد أقص ى. ويقسم رأس مال الصندوق إلى وحدات متساوية القيمة وتقتصر مسؤولية حملة  د.ك

 عند االكتتاب أو االشتراك فيها وال يجوز الوحدات في الصندوق على قيمة مشا
َ
ركتهم في رأس املال، ويتم تسديد قيمة الوحدات نقدا

في حالة انخفاض رأس مال  -أن يقل رأس مال الصندوق عن الحد األدنى املنصوص عليه في هذه املادة. وعلى مدير الصندوق 

  أن يخطر الهيئة خالل خمسة أيام عمل -الصندوق عن الحد األدنى 
ً
في  -من تاريخ انخفاض رأس املال، وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسبا

 بما يحقق مصلحة حملة الوحدات. -كل حالة 
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 املادة الثالثة عشر

 عدد وحدات االستثمار والقيمة االسمية لكل منها 

وحدة )فقط مائة مليون  100,000,000وحدة( كحد أدنى إلى  مليونانوحدة )فقط  2,000,000يتراوح عدد وحدات الصندوق من 

 د.ك )فقط دينار كويتي واحد( عند التأسيس. 1وحدة( كحد أقص ى، وتبلغ القيمة اإلسمية للوحدة 

 

 املادة الرابعة عشر

 أهداف الصندوق االستثمارية

املدى الطويل وذلك من خالل االستثمار في أسهم مجموعة الصندوق إلى تحقيق أرباح رأسمالية تفوق مؤشر القياس على هذا  يهدف

 لسياسات وقواعد وقيود االستثمار الواردة في النظام.  وغير املدرجة منتقاة من الشركات املدرجة
ً
 في البورصة وذلك طبقا

ة إصدارات أولية واالكتتابات وأيكما يحق ملدير الصندوق االستثمار في األدوات الصادرة عن البنوك الكويتية مثل شهادات اإليداع، 

أو عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باإلضافة إلى السندات الصادرة العامة املتوقع إدراجها في البورصة، 

بضمانتها، ووحدات صناديق أسواق النقد ووحدات صناديق أدوات الدين املحلية بهدف توزيع املخاطر مع مراعاة قيود االستثمار 

والئحته التنفيذية والقرارات  2010لسنة  7الواردة في النظام على أن ال تتعارض جميع استثمارات الصندوق مع أحكام القانون رقم 

 والتعليمات والتعديالت الالحقة عليهما.

   

 

 املادة الخامسة عشر

 ضوابط االستثمار

 يلتزم الصندوق بالضوابط التالية: 

 % من جميع أنواع األوراق املالية ملصدر واحد.10ال يجوز للصندوق تملك نسبة تزيد عن  .1

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

 ر.تعاون لدول الخليج العربية أو بضمانتها في وقت االستثماو/أو سندات صادرة عن حكومات دول مجلس ال

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

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

 .أسوق النقد وصناديق أدوات الدين املحليةأن يقتصر االستثمار على صناديق  .أ

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

 كحد أقص ى من صافي قيمة أصوله. 15ال يتجاوز االستثمار بصندوق واحد ما نسبته %أ .ج

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

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

 من صافي قيمة أصول الصندوق. 15أال يتجاوز االستثمار في صناديق مداره من مدير واحد ما نسبته % .و
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استثمارات الصندوق في األوراق املالية املدرجة املتمثلة باألسهم أو أدوات الدين أو الصناديق املدرجة ال يجوز أن تتجاوز  .4

باستثناء األوراق املالية املدرجة في البورصة أو  من صافي قيمة أصول الصندوق  15الصادرة عن مصدر واحد ما نسبته %

على  نصوص عليه في املادة الرابعة عشر من هذا النظام،أي سوق مالية منظمة أخرى التي تقع ضمن هدف الصندوق امل

  فوق القيمة السوقية للورقة املالية إلى إجمالي القيمة السوقية للسوق ككل.  3أال يتجاوز ذلك ما نسبته %

وذلك بشرط أن يكون  من صافي قيمة أصوله في أسهم شركات غير مدرجة 10ال يجوز للصندوق استثمار أكثر من %   .5

االستثمار ناتجا عن استثمار الصندوق في أسهم شركات مدرجة كانت قد منحت مساهميها حق االكتتاب في تلك األسهم أو 

 .قد قامت بتوزيعها على مساهميها

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

 .   يتم التعامل فيها داخل دولة الكويت

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

 . تلبية طلبات استرداد الوحدات.1

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

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

 خالل السنة األولى من صدور الترخيص النهائي للصندوق.

 الصندوق:ال يجوز قيام الصندوق بأي من املعامالت التالية لحساب   .8

 شراء األوراق املالية عن طريق الهامش. •

 إعطاء الضمانات والكفاالت. •

 التعامل بالسلع والعقار. •

 ضمان اإلصدارات. •

 رهن أي من أموال الصندوق بأي شكل من األشكال. •

 خصم شيكات. •

 

 املادة السادسة عشر

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

  .مؤشر متبع للصندوق  ال يوجد

  .النطاق الجيوغرافي للصندوق هو األسواق الكويتية

 

 املادة السابعة عشر

 صالحيات وحدود االقتراض )حسب الحالة(

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

 .الصندوق 

 



Page 10 of 31          CMA: FEBRUARY 20, 2023 
.. 
 

 املادة الثامنة عشر

 مخاطر االستثمار

يترتب على االستثمار بالصندوق املخاطر املرتبطة باالستثمار في األسواق يخضع االستثمار في هذا الصندوق إلى املخاطر التالية حيث 

 املالية: 

 قيمة الوحدات معرضة لالرتفاع واالنخفاض وبالتالي ال يضمن مدير الصندوق تحقيق األرباح. .1

 االستثمار في هذا النوع معرض لتذبذب أسعار الفائدة وبالتالي هناك تأثير مباشر لهذا التذبذب.  .2

رتب على االستثمار بالصندوق مخاطر التقلبات في أسواق املال باإلضافة إلى املخاطر السياسية والسيادية وبالتالي قد يت .3

 الوحدات استعادة أصل املبالغ املستثمرة. حملةقد تتعرض قيمة الوحدات لالنخفاض فال يمكن ل

 ويجب على املستثمر االخذ في عين االعتبار اآلتي:

 خسارة األموال عند االستثمار في الصندوق.املخاطر املحتملة ل .1

 .ان االستثمار في الصندوق ليس بمثابة ايداع اموال لدى بنك يقوم بالضمان أو البيع أو مرتبط بالصندوق بشكل آخر .2

 

 املادة التاسعة عشر

 بداية السنة املالية للصندوق ونهايتها

ديسمبر من كل سنة، ويستثنى من ذلك السنة املالية األولى للصندوق حيث  31تبدأ السنة املالية للصندوق من أول يناير وتنتهي في 

 ديسمبر من العام التالي. 31وتنتهي في نشر املوافقة على تأسيس الصندوق في الجريدة الرسمية تبدأ من تاريخ 

 

 

 املادة العشرون

 االكتتاب واالشتراك واالسترداد في وحدات الصندوق ونقل ملكيتهاطريقة 

بشأن انشاء هيئة أسواق  2010لسنة  7تخضع عمليات االكتتاب واالشتراك واالسترداد في وحدات الصندوق ألحكام القانون رقم 

النظام األساس ي، وعلى األخص األحكام املال وتنظيم نشاط األوراق املالية والئحته التنفيذية وتعديالتهما ونشرة االكتتاب وهذا 

 التالية:

 

 طريقة االكتتاب
ً
 :أوال

 لوحدات الصندوق أو محاولة لجذب طلبات شراء لتلك الوحدات في الدول  -1
ً
 أو ترويجا

ً
ال يمثل النظام األساس ي للصندوق عرضا

أنها ال تمثل أي عرض أو ترويج ألي شخص التي يكون فيها عرض أو ترويج هذه الوحدات غير مسموح به بموجب القانون كما 

في أي مكان أو في ظل أية ظروف ال يسمح بموجبها بذلك العرض أو الترويج، أو إلى أي شخص يكون تقديم العرض أو الترويج 

ال له غير مشروع. ويجب على من يحصل على النظام األساس ي للصندوق مراعاة املتطلبات القانونية السارية وااللتزام بها، و 

 يتحمل مدير الصندوق أي مسؤولية قانونية في حال عدم مراعاة القيود القانونية املفروضة بشأن االشتراك في الصندوق.

يتم االكتتاب/ االشتراك في الصندوق إما بالحضور املكتتب/املشترك إلى مقر مدير الصندوق أو وكيل االكتتاب )البيع(، أو  -2

باستخدام إحدى وسائل التواصل الحديثة، منها على سبيل املثال ال الحصر البريد اإللكتروني، املوقع اإللكتروني أو التطبيق 
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ق أو وكيل االكتتاب )البيع(، وذلك بموجب طلب االكتتاب/ االشتراك املعد لذلك )نسخة اإللكتروني الخاص بمدير الصندو 

ورقية أو إلكترونية( واملتضمن اسم الصندوق ورأس املال واسم مدير الصندوق وأمين الحفظ ومراقب االستثمار واسم 

 شتراك به، موقعا من املكتتب/ املشترك.املكتتب/ املشترك وعنوانه وجنسيته وعدد الوحدات واملبلغ املراد االكتتاب/اال 

إلى مدير الصندوق أو أي من وكالء االكتتاب  موقعا من قبل املكتتب/ املشترك ويتم تسليم الطلب )بنسخة إلكترونية أو ورقية( -3

 ملا يلي )نسخة إلكترونية أو ورق
ً
 به املستندات الرسمية التي تحدد هوية املكتتب/ املشترك وفقا

ً
 ية بحسب الحالة(: )البيع( مرفقا

 البطاقة املدنية بالنسبة لألفراد الكويتيين، واألفراد غير الكويتيين املقيمين شريطة صالحية تلك البطاقة. •

 وثيقة/ جواز السفر بالنسبة لألفراد غير املقيمين بدولة الكويت شريطة صالحية تلك الوثيقة. •

مؤسسات الفردية، إضافة إلى البطاقة املدنية لصاحب املؤسسة الترخيص الصادر من وزارة التجارة والصناعة بالنسبة لل •

 شريطة صالحية تلك الوثائق.

الترخيص والسجل التجاري وصورة عقد التأسيس وتعديالته الصادرين من وزارة التجارة والصناعة وكذلك نموذج  •

 اعتماد التوقيع، بالنسبة للشركات التجارية، شريطة صالحية تلك املستندات.

ق الرسمية بالنسبة لألفراد والجهات األخرى املحلية، والوثائق الصادرة أو املعتمدة، من الجهات املختصة بالدولة الوثائ •

 التي تنتمي إليها املؤسسات واملنشآت والشركات غير املقيمة.

 عن الغير وأنه مخو   •
ً
ل في تمثيل من ينوب األوراق واملستندات والوثائق واألحكام القضائية التي تثبت صفة املتعامل نيابة

 عنه.

يقدم املكتتب/ املشترك طلب االكتتاب/ االشتراك بالتزامن مع سداد القيمة املراد االكتتاب/ االشتراك بها باإلضافة الى رسوم  -4

 .املحددة في ملحق هذا النظام االكتتاب/االشتراك

 بمبالغ نقدية سائلة في الصندوق.يجب على مدير الصندوق ووكيل االكتتاب )البيع( عدم قبول أي اشتراك  -5

 كان نوعها. -6
ً
 ال يجوز االشتراك بالصندوق بحصص عينية أيا

هذا مع العلم أن وكيل االكتتاب )البيع( و/أو مدير الصندوق سيمتنعون عن تنفيذ املعاملة في حالة عدم استيفاء أي من  -7

 تج عنها مخالفة ألي من القوانين واللوائح املطبقة.الشروط الواردة في هذه املادة، أو إذا تبين ان هذه املعاملة قد ين

ال يتحمل مدير الصندوق أي  مسؤولية عن العواقب الناجمة عن عدم التزام املكتتب/ املشترك بأي  من الشروط املنصوص  -8

 عليها في هذه املادة.

 

 االكتتاب األولي

1-  
ً
 يتم طرح وحدات االستثمار في الصندوق في اكتتاب عام، وفقا

ً
ألحكام القانون والالئحة التنفيذية، ويظل باب االكتتاب مفتوحا

 طوال املدة املحددة بالدعوة لالكتتاب.

 أعاله( 20يقدم طلب االكتتاب املشار إليه في املادة ) -2
ً
املحددة قيمة االكتتاب مضافا اليها رسوم االكتتاب ، بالتزامن مع سداد اوال

 .في ملحق هذا النظام

ويتعهد املكتتب  .كتتاب املكررة وال يعتد إال بطلب االكتتاب الذي يتضمن أكبر عدد من وحدات االستثمارتستبعد طلبات اال -3

 بإخطار مدير الصندوق بأي تعديالت أو تغييرات قد تطرأ على البيانات الواردة بطلب االكتتاب.
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بالغ التي دفعها أصحاب هذه الطلبات إليهم تلغى الطلبات الغير مستوفية للشروط املنصوص عليها بطلب االكتتاب، وتعاد امل -4

 ( يوم عمل من تاريخ إقفال باب االكتتاب، وال تستحق على تلك املبالغ أية عوائد.15خالل خمسة عشر )

يجوز ملدير الصندوق إذا قاربت فترة االكتتاب على االنتهاء دون أن يتم تغطية الحد األدنى من الوحدات املطروحة لالكتتاب  -5

ة املتبقي من الوحدات الغير املكتتب بها أو أن يقوم بتمديد فترة االكتتاب، بعد موافقة جهة االشراف، لفترة مماثلة. تغطية قيم

كما يجوز له أن يطلب من جهة االشراف تخفيض رأس مال الصندوق إلى الحد  الذي تم  تغطيته من رأس املال أو زيادة رأس مال 

 .لالكتتابات التي كانت مطروحة الصندوق عن الحد األقص ى لعدد الوحد

 والتخصيص: الفرز  إجراءات -6

 على األكثر من تاريخ 15يقوم مدير الصندوق بفرز طلبات االكتتاب وإجراء عملية التخصيص خالل خمسة عشر ) •
ً
( يوما

 .اقفال باب االكتتاب

ق، يتم توزيع الحد األدنى إذا زادت طلبات االكتتاب عن عدد الوحدات املطروحة أو الحد األقص ى لرأس مال الصندو  •

لالكتتاب على كافة املكتتبين، ثم يوزع الفائض على كافة املكتتبين كل بنسبة ما اكتتب به، وذلك لغاية الحد األقص ى 

 لرأس مال الصندوق. ويجري التوزيع إلى أقرب وحدة صحيحة.

 من تاريخ 15كتتب خالل خمسة عشر )ترد إلى املكتتب املبالغ الزائدة عن قيمة ما تم تخصيصه له من الوحدات للم •
ً
( يوما

 انتهاء إجراءات التخصيص، وال تستحق على تلك املبالغ أية عوائد.

خاص يفتح باسم الصندوق، وتسلم هذه األموال إلى أمين الحفظ بعد استكمال  مصرفي تودع مبالغ االكتتاب في حساب -7

 إجراءات إنشاء الصندوق.

 

االكتتاب األولي وإجراءات الفرز والتخصيص، يحق لحملة الوحدات استرداد وحداتهم كما يحق آلخرين االشتراك بعد انقضاء فترة 

 للنموذج الخاص املعد لذلك
ً
 بذلك إلى مدير الصندوق أو وكيل االكتتاب )البيع(، وفقا

ً
. ويجوز في الصندوق من خالل تقديمهم طلبا

  .ة عموالت أخرى منصوص عليها في هذا النظامأن تشمل أسعار االشتراك أو االسترداد أي

 

 طريقة 
ً
 االشتراك:ثانيا

  (20يقدم املشترك طلب االشتراك املشار إليه في املادة ) -1
ً
إلى مدير الصندوق  أعاله بنسخة ورقية أو إلكترونية بحسب الحالة ثانيا

. مضافا اليها رسوم االشتراك للوحدات املراد االشتراك بها ،االشتراكقيمة (، بالتزامن مع سداد أو أي من وكالء االكتتاب )البيع

 وذلك مع مراعاة الحد األدنى املنصوص عليه في النظام.

يستلم املكتتب/ املشترك نسخة ورقية أو إلكترونية من طلب االكتتاب/ االشتراك معتمدة من مدير الصندوق أو أي من وكالء   -2

ملكتتب/ املشترك وعنوانه وجنسيته وتاريخ االكتتاب/ االشتراك وعدد الوحدات التي اكتتب/ االكتتاب )البيع( يتضمن اسم ا

 اشترك فيها وقيمتها.

 

 طريقة 
ً
 االسترداد:ثالثا

 ألحكام املادة  أو وكيل االكتتاب )البيع( عبر تقديم طلب االسترداد الى مدير الصندوق االسترداد يكون  -1
ً
من هذا  25وفقا

  النظام.   



Page 13 of 31          CMA: FEBRUARY 20, 2023 
.. 
 

تبين بان هذا  إذايجوز ملدير الصندوق، وفق سلطته التقديرية، ان يقوم بعملية استرداد قصري لوحدات مشترك  -2

االشتراك قد نتج عنه أي مخالفة للقوانين واللوائح املطبقة أو تسبب للصندوق بالتزامات ضريبية أو تسبب بمنع الصندوق 

 عند تنفيذ مثل هذا االسترداد.الهيئة تابعة نشاطه، وسيتم إخطار من م

 

: طريقة نقل امللكية
ً
 :رابعا

 ملا تقرره قواعد  -1
ً
يتم نقل ملكية حامل وحدة الصندوق عبر طلب يقدم من حامل الوحدة أو ذوي الشأن لحافظ السجل وفقا

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

في حال وفاة حامل الوحدات يجوز انتقال الوحدات التي يملكها إلى ورثته، وفقا لإلجراءات املرعية. يتعين أن ال يقل نصيب كل  -2

حد  ولم يتفق الورثة وارث عن الحد األدنى لالكتتاب/لالشتراك املسموح به بحسب النظام، فإذا قل  نصيب الوارث عن هذا ال

فيما بينهم على نقل ملكية الوحدات لشخص واحد من بينهم بحيث تكون ضمن الحد األدنى املنصوص عليه، جاز ملدير 

 الصندوق استردادها أو شراؤها حسب سعر التقويم املعلن في حينه.    

بله، يتم  استرداد هذه الوحدات من قبل في حال إفالس حامل الوحدات أو توقيع حجز قضائي على الوحدات اململوكة من ق -3

 آلخر سعر تقويم معلن عنه ويتم تسليم قيمتها للجهة املختصة.
ً
 مدير الصندوق وجاز ملدير الصندوق شراؤها وفقا

 

 

 املادة الحادية والعشرون

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

د.ك )مائة ألف دينار كويتي( أو ما يعادلها  100,000يجب أال تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ   (1

بالعمالت األخرى كحد أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات اململوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد األدنى 

 .املادةاملنصوص عليه في هذه 

في املائة(  وتسعون )خمسة  %(95يجوز أن يتعدى عدد الوحدات املكتتب/املشترك بها من قبل مدير الصندوق ما نسبته ) وال

 .من رأس مال الصندوق املصدر

وحدة )مائة وحدة( وبمضاعفات وحدة واحدة.  100في الصندوق بأقل من  االشتراكال يجوز ألي من حملة الوحدات االكتتاب/ (2

في املائة(  وتسعون %( )خمسة 95أنه ال يجوز أن يتعدى عدد الوحدات املكتتب/املشترك بها من قبل مستثمر واحد عن )كما 

 من رأس مال الصندوق املصدر.

( واحدة، ولن يسمح باالسترداد الجزئي إذا انخفضت عدد 1يجب أن ال يقل  عدد الوحدات املطلوب استردادها عن وحدة ) (3

( وحدة، وإال 100حامل الوحدات عقب االسترداد إلى ما دون الحد األدنى للملكية في الصندوق أي مائة )الوحدات املتبقية ل

 يجوز ملدير الصندوق استرداد كامل الوحدات التي يملكها املكتتب/ املشترك في الصندوق.
 
 

 املادة الثانية والعشرون

 الفترات الزمنية لالشتراك واالسترداد

 .اسبوعتكون الفترات الزمنية لالشتراك واالسترداد في نهاية املوعد املحدد لتقديم الطلبات من كل 
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 املادة الثالثة والعشرون

 ظروف االسترداد املبكر وآلية احتساب رسومه

 ال يجوز االسترداد املبكر لوحدات الصندوق.

 

 املادة الرابعة والعشرون

 املوعد املحدد لتقديم طلبات اشتراك واسترداد وحدات الصندوق 

وتقفل الطلبات الساعة أيام التعامل  يتلقى مدير الصندوق أو الجهة التي يعينها املدير طلبات االشتراك واالسترداد فــي أي وقـــت خــالل

 من أخر يوم عمل 10
ً
 كل أسبوع. من صباحا

 

 والعشروناملادة الخامسة 

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

ويجوز تنفيذ  الخميس،يوم حتى أيام التعامل هي األيام املسموح بها تلقي طلبات االشتراك واالسترداد وهي أيام العمل من يوم األحد 

طلبات االشتراك واالسترداد عبر الوسائل التالية ومن دون االخالل بحقوق املستثمر بما في ذلك اطالعه على النظام األساس ي 

 للصندوق: 

 .بالحضور إلى مقر مدير الصندوق أو وكيل االكتتاب )البيع(. إما 1

. أو باستخدام إحدى وسائل التواصل الحديثة، منها على سبيل املثال ال الحصر البريد اإللكتروني، املوقع االلكتروني أو التطبيق 2

 اإللكتروني الخاص بمدير الصندوق أو وكيل االكتتاب )البيع(.

 فيذ طلبات االشتراك أو االسترداد بسعر التقويم التالي لطلب االشتراك أو االسترداد.يجب على مدير الصندوق تن

 

 املادة السادسة والعشرون

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

يجب تقويم أصول الصندوق  .وحدات الصندوق أو استردادهايكون للصندوق أيام تعامل محددة والتي يمكن فيها االشتراك في  (1

 آلخر يوم من أيام التعامل وبما ال يتجاوز مدة يوم عمل بعد املوعد النهائي لتقديم الطلبات الخاصة بعمليات االشتراك 
ً
وفقا

 واالسترداد.

الة عدم إمكانية تقويم جزء كبير من يجوز تقويم أصول الصندوق خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أيام عمل من يوم التقويم في ح (2

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

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

 وحملة الوحدات. 

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

ض املضرور من هذا الخطأ. ويجب على مدير الصندوق أن يرفق مع البيانات املالية املرحلية املراجعة أو البيانات  بخطئه أن يعو 

 يبين كل أخطاء التقويم والتسعير التي تمت خالل تلك الفترة.املالية السنوية املدققة 
ً
 تقريرا
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يجب أن تنعكس عملية اشتراك أو استرداد الوحدات عند إجراء أول حساب لصافي قيمة أصول الصندوق بعد عملية االشتراك  (5

 أو االسترداد.

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

 في هذا النظام.

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

 هذا النظام، وذلك في أي من الحالتين اآلتيتين:

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

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

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

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

 يوم التعامل التالي أو موعد االسترداد القادم.

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

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

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

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

 الصندوق في التاريخ املحدد بتلك التعليمات.

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

 عل
ً
 وأمينا

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

 
 

 املادة السابعة والعشرون

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

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

وقع يوم التقويم خالل عطلة رسمية،  إذاوفي حال عمل من كل أسبوع التقويم هو اليوم الذي يتم فيه تقويم األصول، وهو أخر يوم 

 اعتبر يوم العمل السابق هو يوم التقويم.

 

 املادة الثامنة والعشرون

 قيمة الوحدةآلية احتساب صافي 

  NAV يتم احتســاب صــافي قيمة الوحدة الواحدة (1
ً
 ملعايير املحاســبة الدولية املعتمدة من الهيئة ووفقا

ً
في يوم التقويم، وفقا

 . االستثمارألحكام هذا النظام وحسبما يحدده مراقب 

 يتم اإلعالن عن صافي قيمة الوحدة عن طريق الوسائل التالية: (2

 مدير الصندوق.لدى  املوقع اإللكتروني -1

 التطبيق اإللكتروني الخاص بمدير الصندوق  -2
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  املادة التاسعة والعشرون

 طريقة وأسس توزيع األرباح )إن وجدت(

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

 أو بالبريد اإللكتروني أو من خالل التطبيق  سنوي، ويعلنالفترة املالية بشكل  انتهاءوذلك بعد 
ً
عن التوزيع وموعده وقيمته خطيا

ذلك. ويجوز ملدير الصندوق التوزيع بشكل نقدي أو عن طريق توزيع وحدات مجانية في الصندوق بواقع الخاص بمدير الصندوق ب

 ،
ً
مع إخطار جهة على أن يكون التوزيع خالل مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ اإلعالن القيمة االسمية للوحدات أو بالطريقتين معا

 اإلشراف بذلك.

 بأنه يحق ملدير الصندوق عدم تو 
ً
 أو بالكامل، وإعادة استثمار هذه العوائد في فرص استثمارية تتوافق مع علما

ً
زيع أية عوائد جزئيا

 سياسات وقواعد وقيود االستثمار الخاصة بالصندوق لتدعيم املركز املالي للصندوق.

 

 

 املادة الثالثون 

 مع بيان يوضح مسؤولية حملة الوحدات بتحديث بياناتهم حقوق حملة الوحدات

لحملة الوحدات حقوقا متساوية في الصندوق كل بنسبة ما يملكه من وحدات في رأس مال الصندوق، ويحق لكل حامل وحدات  .1

ما يكون لكل منهم أن يحصل على حصة في املبالغ القابلة للتوزيع وااللتزام بتحمل الخسائر كل في حدود ما يملكه من وحدات، ك

 .الحق في الحصول على نسبة من صافي أصول الصندوق عند تصفيته بقدر ما يملكه من وحدات

املادة الحادية في خالل البنود الواردة  منوذلك يحق لكل حامل وحدة الحصول على نسخة من التقارير الدورية والبيانات املالية  .2

 .من هذا النظام والثالثون 

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

ال يكون مدير الصندوق مسئوال تجاه حملة الوحدات عن أية أضرار تلحق بهم إال إذا كان ذلك نتيجة للتعدي أو اإلهمال في  .4

 .إدارة أموال الصندوق ومخالفة أحكام القانون أو الالئحة التنفيذية أو هذا النظام

طبق على جميع حملة الوحدات من الفئة نفسها في الصندوق الشروط واألحكام ذاتها.  .5
ُ
 يجب أن ت

أو عند حدوث أي دوري بشكل  تحديث بياناته لدى مدير الصندوق أو حافظ السجل -أو من ينوب عنه -يلتزم حامل الوحدة .6

 وذلك عبر الوسائل التالية: ،مدير الصندوق لذلكتغير بها خالل شهر من هذا التغير أو كلما تطلب ذلك أو عند طلب 

1 
ً
 . كتابيا

  مدير الصندوق  لدى . البريد اإللكتروني2

 . التطبيق اإللكتروني الخاص بمدير الصندوق 3

 التزامهحق ملدير الصندوق أو حافظ السجل تجميد حساب املشترك وعدم تنفيذ أي تعليمات أو طلبات للمشترك في حال عدم ي

بذلك، وال يتحمل املدير أو حافظ السجل أي مسؤولية قانونية أو غير قانونية أو مالية وأي خسائر قد يتعرض لها املشترك نتيجة 

 وتجميد الحساب. بذلك التزامهعدم 
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 إخطار مدير الصندوق بعنوانه خارج دولة الكويت وذلك في خالل  .7
ً
يوم على األكثر  30على املقيم عند مغادرته دولة الكويت نهائيا

 من تاريخ مغادرته وذلك عبر الوسائل التالية:

•  
ً
 خطيا

  مدير الصندوق  لدى البريد االلكتروني •

 

 املادة الحادية والثالثون 

 التقارير الدورية لحملة الوحداتفترات تقديم 

 لكل حامل وحدات بشكل ربع سنوي خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من 
ً
 دوريا

ً
يجب على مدير الصندوق تقديم تقريرا

 :نهاية الفترة، ويتضمن هذا التقرير على األخص املعلومات التالية

 .صافي قيمة وحدة الصندوق  .1

 .لكها حامل الوحدات وصافي قيمتهاعدد وحدات الصندوق التي يم .2

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

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

 

 

 املادة الثانية والثالثون 

 أساليب ومواعيد اإلفصاح عن املعلومات

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

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

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

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

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

 للنموذج الوارد في امللحق رقم
ً
 )أنظمة االستثمار الجماعي( من الالئحة. ( من الكتاب الثالث عشر5) نهاية كل شهر وفقا

 

 املادة الثالثة والثالثون 

 بإنهاء خدماتهم أو استبدالهمملخص بمسئوليات مقدمي الخدمات، باإلضافة إلى األحكام املتعلقة 
 

: التزامات عامة
ً
 أوال

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

 .أن تتوفر لديهم القدرات واإلمكانيات البشرية والتقنية واملالية بالقدر الذي يكفي لتنفيذ التزاماتهم .1

إبرام عقد مع مقدم الخدمة يتضمن بيان حقوق والتزامات أطرافه وعلى األخص أتعاب مقدم الخدمة وأسس احتسابها  .2

ومواعيد سدادها، واإلجراءات الواجب اتباعها عند إنهاء أو فسخ العقد، والتدابير واإلجراءات املترتبة على إنهاء العالقة مع 
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يحل النظام األساس ي للصندوق محل العقد والذي يتضمن متطلبات هذا  مقدم الخدمة، باستثناء مدير الصندوق حيث

 .البند

بذل عناية الشخص الحريص في القيام باملهام املنوطة بمقدم الخدمة والتعاون مع باقي مقدمي الخدمات للصندوق، وتحمل  .3

شخص لحقه ضرر نتيجة أي خطأ  املسئولية عن أي تقصير أو إهمال منهي أو غش يقع منه أثناء تأديته لعمله، وتعويض كل

على أن يتم اخطار الهيئة خالل خمسة أيام عمل من تحقق أي من الحاالت املنصوص عليها في هذا  يرتكبه مقدم الخدمة

 البند.

 الحاالت التالية:أال يتعامل مقدم الخدمة سواء لصالحه أو نيابة عن غيره على وحدات الصندوق، فيما عدا  .4

 الصندوق.مدير  .أ

 وكيل االكتتاب )البيع( .ب

 االلتزام بالقانون والالئحة والتعاميم والقرارات والتعليمات الصادرة من الهيئة والنظام األساس ي ونشرة االكتتاب. .5

 لتصحيح أي تقاعس في التزاماته املنصوص عليها في النظام األساس ي والالئحة وأي  .6
ً
أن يتخذ جميع الخطوات الضرورية فورا

 تصدرها الهيئة. تعليمات

االطالع في أي وقت على السجالت والدفاتر والوثائق واألوراق املتعلقة بالصندوق التي بحيازة مقدمي الخدمات اآلخرين في   .7

 الحدود التي تقع ضمن اختصاصهم وتمكنهم من أداء مهامهم على النحو املطلوب.

 عدم استغالل أصول الصندوق ملصلحة خاصة.  .8

ب مقدمي الخدمات في ملحق النظام األساس ي للصندوق ونشرة االكتتاب مع بيان الجهة التي تتحمل تلك تحدد تفاصيل أتعا  .9

يتحمل الصندوق مصاريف التأسيس ورسوم ترخيص الهيئة أو أي رسوم أخرى تفرضها الهيئة. وال يجوز دفع أي  و األتعاب.

املهام املرتبطة بمهام مدير الصندوق أو مقابل أتعاب مبلغ من أصول الصندوق في حال تعيين مقدم الخدمة لتأدية أي من 

مصاريف نسخ وتوزيع النظام -مستشار االستثمار أو الترويج للوحدات أو بيعها، ويشمل ذلك على سبيل املثال ال الحصر

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

 ثانيا: مدير الصندوق 

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

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

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

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

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

 يلتزم مدير الصندوق على األخص بما يلي: .ب

 وممارسة الحقوق وااللتزامات املرتبطة بالصندوق لصالح حملة الوحدات ونيابة عنهم ويكون له  .1
ً
-تمثيل الصندوق قانونا

 حق التوقيع عنه. -أو ملن يفوضه

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

 االلتزام بجميع أحكام النظام األساس ي للصندوق.  .3
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اتخاذ جميع القرارات االستثمارية وغيرها من القرارات بما يحقق مصلحة الصندوق وحملة الوحدات ويضمن معاملة حملة  .4

 الوحدات معاملة متساوية.

 ألهداف الصندوق وسياس  .5
ً
ته االستثمارية والنظام عدم تعريض الصندوق ألية مخاطر استثمارية غير ضرورية وفقا

 األساس ي.

 اتخاذ التدابير املناسبة لحماية أصول الصندوق.  .6

تطبيق سياسات وإجراءات مناسبة ملنع أو الحد من املمارسات الخاطئة التي من املتوقع أن تؤثر على استقرار السوق  .7

 ونزاهته.

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

 لتسلسلها الزمني وتوقيتها. .9
ً
 تسجيل عمليات الشراء والبيع التي تتم لصالح الصندوق بشكل دقيق ووفقا

 تطبيق نظام محاسبي مناسب لقيد التعامالت املالية للصندوق. .10

ية واألوراق املالية التأكد من وجود نظام مالئم لتطابق التعامالت التي تم إدخالها بالنظام املحاسبي مع الحسابات النقد .11

 املفتوحة باسم الصندوق لدى أمين الحفظ.

 إعداد البيانات املالية املرحلية والسنوية للصندوق. .12

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

 ل فعال.توفير جميع املعلومات الالزمة عن الصندوق إلى مقدمي الخدمات لتمكينهم من القيام بمهامهم بشك .14

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

 إخطار الهيئة وحملة الوحدات فور وقوع أحداث أو معلومات جوهرية تؤدي لتعرض مصالح حملة الوحدات للخطر. .16

 الصناديق.في حال إدارة املدير ألكثر من صندوق، يجب عليه أن يفصل بين العمليات املرتبطة بهذه  .17

18.   
َ
 جوهريا

َ
 الواردة بالالئحة. بالتزاماتهيجوز للهيئة استبدال مدير الصندوق إذا رأت أنه قد أخل إخالال

ينطوي عليها  ال يجوز ملدير الصندوق منح االئتمان وتمويل أطراف أخرى تحت مسميات مختلفة من خالل إبرام عقود .19

 .تقديم أموال للغير

)أنظمة االستثمار الجماعي( من الالئحة، ال يجوز ملدير الصندوق  الكتاب الثالث عشر ن( م7 -1)باملادة مع عدم اإلخالل  .20

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

 ل الشراء.الحصول على موافقة مراقب االستثمار قب .أ

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

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

 
ً
 محددا

ً
 لنظامها األساس ي من ضمن هذه النسبة.الصناديق التي تتبع مؤشرا

ً
 وفقا

)أنظمة االستثمار الجماعي( من الالئحة، وفي حالة قيام مدير  ( من الكتاب الثالث عشر7 -1)باملادة مع عدم اإلخالل  .21

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

 املصدر أثناء قيامه بهذه املهام.

طية االكتتاب العام أو الخاص لورقة مالية، فال يجوز شراء هذه الورقة وفي حالة تعهد مدير الصندوق أو أي من شركاته التابعة بتغ

 لصالح الصندوق أثناء فترة التعهد.
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 لنظامها األساس ي.
ً
 وفقا

ً
 محددا

ً
 ويستثنى من أحكام هذه البند الصناديق التي تتبع مؤشرا

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

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

 قيود املناصب وتعارض املصالح .ج

)أخالقيات العمل( من  الكتاب الثامن ناملصالح( ممع عدم اإلخالل بالتزامات مدير الصندوق بأحكام الفصل الثالث )تعارض  .1

الالئحة، يجوز ملوظفي مدير الصندوق من غير األشخاص املسجلين كممثلي مدير نظام استثمار جماعي شغل عضوية مجلس 

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

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

ضوابط االستثمار الخاصة ببعض أنواع الصناديق املبينة بالالئحة تسمح  الشركات املشار إليها في الفقرة السابقة إال إذا كانت

 بذلك.

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

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

 يديره مدير الصندوق.

من الالئحة،  (من الكتاب الثامن )أخالقيات العمل )تعارض املصالح( يجب على مدير الصندوق مراعاة أحكام الفصل الثالث .2

 تعارض املصالح في تعامله نيابة عن وملصلحة الصندوق وحملة الوحدات. لتدابير الالزمة لتجنبوااللتزام باتخاذ ا

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

 عن علمه بأي استثمار جماعي أو ألحد حملة  األشخاص املسجلين كممثلي مدير نظام
ً
الوحدات، فيجب عليه اإلفصاح فورا

  من تلك الحاالت أو التعامالت ملراقب االستثمار والحصول على اقراره بذلك.

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

 لهذه البند خال
ً
 ل خمسة أيام عمل من تاريخ االقرار.مراقب االستثمار وفقا

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

 مصالحهم مع مصالح الصندوق.

 

: مراقب االستثمار
ً
 ثالثا

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

 على أن يلتزم على األخص بما يلي: 

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

خ
ُ
 رى ُيصدرها ُمدير الصندوق.أ

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

 املنصوص عليها في النظام األساس ي للصندوق. 

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

 اكتشاف الخطأ.
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 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.

 اصة بنطاق عمل مراقب االستثمار.تنفيذ تعليمات مدير الصندوق الخ .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

 لصندوق.الهيئة والنظام األساس ي ونشرة االكتتاب وأية وثائق أخرى يصدرها مدير ا

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

 العلم بذلك.

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

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

 الزمنية لتصويب تلك املخالفات.

 حضور جمعية حملة وحدات الصندوق. .10

قبل  -مدته ولو بعد انتهاء  -املحافظة على سرية املعلومات الخاصة بالصندوق وال يقوم بنشر أية بيانات تخص الصندوق  .11

 عرضها على مدير الصندوق وأخذ موافقـته الخطية املسبقة على ذلك، فيما عدا متطلبات الجهات الرقابية والقضائية.

 

: أمين الحفظ 
ً
 رابعا

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

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

ً
له تعيين أمين حفظ فرعي يكون مرخصا

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

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

 اآلتي:

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

 باسم الصندوق.

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

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

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

 وضع األنظمة املناسبة لحفظ السجالت املتعلقة بأصول الصندوق. .4

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

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

 ينطبق ذلك.

 ع ضوابط االستثمار بالصناديق.التأكد من نقل عقد حق االنتفاع باسم الصندوق بما ال يتعارض م .6
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استالم وحفظ األرباح والتوزيعات وغيرها من املستحقات النقدية الناشئة عن نشاط الصندوق وإيداعها في الحساب البنكي  .7

 الخاص باسم الصندوق.

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

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

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

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

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

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

 املتطلبات الخاصة بمكان حفظ أصول الصندوق. .2

 ماية أصول الصندوق.الطريقة املستخدمة في حفظ وح .3

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

 األتعاب وطريقة حسابها. .5

قبل  -ولو بعد انتهاء مدته  -املحافظة على سرية املعلومات الخاصة بالصندوق وال يقوم بنشر أية بيانات تخص الصندوق  .ح

 عرضها على مدير الصندوق وأخذ موافقـته الخطية املسبقة على ذلك، فيما عدا متطلبات الجهات الرقابية والقضائية. 

 

: حافظ سجل حملة الوحدات
ً
 خامسا

جل حملة وحدات الصندوق لدى وكالة مقاصة، ويجوز أن يحفظ هذا السجل لدى أمين حفظ. وفي حالة تصفية ُيحفظ س -أ

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

دفع أتعاب الجهة التي تحتفظ بالسجل من أ
ُ
 موال الصندوق.وفي جميع األحوال ت

 يجب على حافظ السجل االلتزام بما يلي: -ب

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

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

 إلغاؤها، وتزويد مراقب االستثمار بنسخة من هذا البيان.

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

 قواعد تداول األوراق املالية غير املدرجة في البورصة.

 ات حملة الوحدات وإعالن النصاب القانوني بعد التحقق من صحة هويات وتوكيالت الحضور.حضور جمعي .3

 

: مراقب الحسابات الخارجي
ً
 سادسا

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

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

 إعداد تقرير عن البيانات املالية املرحلية للصندوق والسنوية املدققة للصندوق. .2
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الالئحة أو النظام  إخطار الهيئة في حال تبين عند مراجعة وتدقيق حسابات الصندوق عدم التزام مدير الصندوق بالقانون أو .3

 صندوق خالل خمسة أيام عمل من علمه بذلك.األساس ي لل

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

 واالجابة عن االستفسارات املرتبطة بها.

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

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

 متتاليتين.

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

 وأخذ موافقة الهيئة على ذلك.

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

 

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

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

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

أقصاها عشرة أيام عمل من شغور  مدة الوحدات خاللندوق إخطار حملة املنصب. وفي جميع األحوال يجب على مدير الص

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

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

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

 مراقب استثمار الصندوق.

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

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

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

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

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

 يحل محل تلك املناصب الشاغرة وإخطار الهيئة وحملة الوحدات بذلك خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين.

أنظمة االستثمار الجماعي( من الالئحة، في حال انتهاء فترة )عشر بالكتاب الثالث  ة( الوارد2-19-2أحكام املادة )دون اإلخالل ب (5

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

 وحملة الوحدات

 م عمل من تاريخ التعيين.بذلك خالل مدة أقصاها خمسة أيا

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

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

 خمسة أيام عمل من تاريخ الشغور أو التعيين.مدة أقصاها 
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 املادة الرابعة والثالثون 

 أحكام جمعية حملة الوحدات

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

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

 واحدة يمتلكها.

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

 املوضوعات املعروضة في االجتماع. بالحضور، وتمكين حملة الوحدات من إبداء الرأي والتصويت ب

 تختص جمعية حملة الوحدات بالنظر أو اتخاذ قرار في املسائل التالية:

 أ. تقرير مدير الصندوق أو املصفي عن نشاط الصندوق ومركزه املالي عن السنة املالية للصندوق.

 صندوق.ب. تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات املالية السنوية املدققة لل

 ت. البيانات املالية السنوية املدققة للصندوق.

 ث. تقرير مراقب االستثمار عن السنة املالية للصندوق.

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

 ح. تعيين مدير بديل.

 خ. املوافقة على التصفية واختيار مصفي الصندوق ومراقبة أعماله.

 تعيين مصفي بديل.د. 

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

% من رأس مال  10عليه أن يوجه الدعوة لالجتماع بناء على طلب مسبب مقدم من حملة الوحدات الذين يمثلون نسبة ال تقل عن 

 من تاريخ استالم الصندوق املص
ً
در، أو بناء على طلب من مراقب االستثمار أو مراقب الحسابات وذلك خالل واحد وعشرين يوما

الطلب ما لم يتم االتفاق بين الجهة املسؤولة عن الدعوة للجمعية ومقدمي الطلب على تاريخ انعقاد الحق. وتعد جدول األعمال 

 الجهة التي تدعو إلى االجتماع.

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

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

ملة الوحدات متضمنة جدول األعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع بأحد الطرق ( توجه الدعوة إلى حضور اجتماع جمعية ح3

 التالية:

أ. اإلعالن قبل انعقاد االجتماع بعشرة أيام عمل على األقل في صحيفتين يوميتين محليتين والبورصة لتقوم بنشر اإلعالن عن جدول 

 األعمال وميعاد ومكان اجتماع الجمعية.

 إلى حملة الوحدات قبل املوعد املحدد النعقاد االجتماع بعشرة أيام عمل على األقل. ب. خطابات مسجلة ترسل

 ج. اإلعالن عبر وسائل االتصال االلكترونية أو الحديثة قبل انعقاد االجتماع بسبعة أيام عمل على األقل.

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

 صورة الدعوة بما يفيد االستالم.



Page 25 of 31          CMA: FEBRUARY 20, 2023 
.. 
 

يشترط لصحة اإلعالن بالوسائل املشار إليها في البنود )ب( و )ج( و )د( من هذا البند أن يكون املشترك قد زود مدير الصندوق أو 

ه أو عنوان بريده اإللكتروني أو رقم الفاكس الخاص به، املصفي أو الجهة التي تحتفظ بسجل حملة الوحدات ببيانات عن موطن

 الوسائل.ووافق على إعالنه من خالل هذه 

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

 لتغيير قبل إعالنه بخمسة أيام عمل على األقل.أو الجهة التي تحتفظ بسجل حملة الوحدات بهذا ا

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

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

 :-مرحلة التصفية 

 أ. مراقب االستثمار.

 ب. حافظ السجل. 

 ج. مراقب الحسابات إذا كان من املقرر عرض البيانات املالية على جمعية حملة الوحدات.

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

 االجتماع على أن يتضمن اإلخطار ما يلي:

 نسخة من دعوة االجتماع. أ.

 نسخة من جدول أعمال الجمعية. ب.

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

 أنظمة االستثمار الجماعي( من الالئحة.)عشر 

 نسخة من إخطارات مقدمي الخدمات بدعوة الجمعية. د.

ن اجتماع جمعية حملة الوحدات. ويبطل هذا االجتماع في حالة عدم بطال  -بعد إخطارها  -ال يترتب على عدم حضور ممثل الهيئة 

ٍّ من الجهات املشار إليها في البنود )أ( و )ب( و )ج( من 
السابق مالم يتم االستغناء عن خدمات أي منهم خالل  دهذا البنحضور أي 

 مرحلة التصفية. 

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

 ( يترأس اجتماع جمعية حملة الوحدات الجهة التي قامت بالدعوة إلى هذا االجتماع.5

 إال إذا حضره حملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من 6
ً
% من رأس مال 50( ال يكون انعقاد اجتماع جمعية حملة الوحدات صحيحا

ا لم يتوافر هذا النصاب؛ وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان لذات جدول األعمال يعقد خالل مدة ال تقل الصندوق املصدر. فإذ

 أيا كان نسبة الحضور من 
ً
 من تاريخ االجتماع األول، ويكون االجتماع الثاني صحيحا

ً
عن خمسة أيام عمل وال تزيد عن ثالثين يوما

 رأس املال.

 ماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى االجتماع األول.ويجوز أال توجه دعوة جديدة لالجت

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

وافقة حملة الوحدات الذين يملكون أكثر من تمس الحقوق املكتسبة لحملة الوحدات أو في حالة التصفية، فيجب أن تصدر بم

 % من رأس مال الصندوق املصدر.50
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ال يجوز لجمعية حملة الوحدات مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول األعمال إال إذا كانت من األمور العاجلة التي طرأت  (7

%  5مراقب الحسابات أو حملة الوحدات الذين يملكون بعد إعداد الجدول أو تكشفت أثناء االجتماع، أو إذا طلبت ذلك الهيئة أو 

من رأس مال الصندوق املصدر بشرط أن تكون من األمور املرتبطة بمحاور االجتماع، وإذا تبين أثناء املناقشة عدم كفاية املعلومات 

لب ذلك حملة الوحدات الذين املتعلقة ببعض املسائل املعروضة، تعين تأجيل االجتماع ملدة ال تزيد على عشرة أيام عمل إذا ط

 % من رأس مال الصندوق املصدر، وينعقد االجتماع املؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة. 25يملكون 

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

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

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

 لحضور االجتماع الذي يؤجل إليه لعدم اكتمال النصاب.

 في التوكيل أو التفويض املشار إليه في هذه املادة البيانات التالية:ويجب أن يتوافر 

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

ً
 .اسم حامل الوحدة وفقا

 .عدد الوحدات.2

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

 ملستند رسمي..اسم الوكيل وفق4
ً
 ا

.-.اسم وصفة موقع التوكيل أو التفويض5
ً
 على أن ترفق صورة من عقد الوكالة أو التفويض في حال كون موقع التوكيل وكيال

 . تاريخ تحرير التوكيل أو التفويض.6

 على حق الوكيل أو املفوض إليه في حضور 
ً
 يتضمن النص صراحة

ً
 أو خاصا

ً
ويتعين لقبول التوكيل أو التفويض إما أن يكون عاما

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

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

 أو قرار يخالف ذلك.

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

 تقوم الجهة املسؤولة عن حفظ السجل باحتساب النسب الواجب تحييدها.على أن  مناقشته في جمعية حملة الوحدات.

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

أسبوعين من تاريخ انعقادها، على أن يكون بعد توقيعه ممن ترأس االجتماع، ومقدمي الخدمات الحاضرين االجتماع، وذلك خالل 

 باملحضر ما يلي:
ً
 مرفقا

 .نسخة من سجل حملة الوحدات.1

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

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

 دنية أو جوازات السفر لوكالء أو مفوض ي حملة الوحدات ومقدمي الخدمات..نسخة من البطاقات امل4

 .نسخة من اعتماد توقيع )بنكي أو أي مستند رسمي( لحامل الوحدة الذي قام بتوقيع تفويض الحضور.5
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ارد في محضر االجتماع ال تنفذ قرارات جمعية حملة الوحدات إال بموافقة الهيئة، ويجوز للهيئة االعتراض أو التحفظ على أي قرار و 

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

 الجهة املعنية بتنفيذ ذلك القرار.

 وتخطر به الجهة التي دعت لالجتماع خالل عشرة أ
ً
يام من تاريخ موافاة الهيئة بمحضر ويجب أن يكون االعتراض أو التحفظ مسببا

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

 ذلك. 

حدات أو يحق لكل من حملة الوحدات املقيدين بالسجل الخاص بالصندوق االطالع على محاضر اجتماع جمعيات حملة الو  (11

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

 

 

 املادة الخامسة والثالثون 

 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

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

3. .
ً
 مجديا

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

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

 دوق بحله قبل انتهاء مدته.مال الصن

 صدور قرار من الهيئة بإلغاء ترخيص الصندوق. .5

 صدور حكم قضائي بحل الصندوق وتصفيته. .6

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

 يتم تعيين مدير بديل للصندوق.

 
 

 املادة السادسة والثالثون 

 إجراءات تصفية الصندوق 

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

م الصندوق عبارة )تحت ويحتفظ خالل مدة التصفية بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم إلتمام التصفية، ويجب أن يضاف إلى اس

التصفية( مكتوبة بطريقة واضحة في املكاتبات الصادرة عن الجهة القائمة على التصفية، ويجب أن يتم شهر تصفية الصندوق. 

 ويتبع في تصفية الصندوق األحكام املنصوص عليها في البنود التالية:

صندوق وإخطار الدائنين بافتتاح التصفية، وعلى املصفي . تسقط آجال جميع الديون التي على الصندوق من تاريخ شهر حل ال1

 بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم باقتضاء ديونهم خالل خمس وأربعين يوم من تاريخ 
ً
أن يخطر جميع الدائنين رسميا



Page 28 of 31          CMA: FEBRUARY 20, 2023 
.. 
 

أو اإلعالن مهلة للدائنين شهر حل الصندوق، ويجوز إخطار الدائنين بطريق اإلعالن، وفي جميع األحوال يجب أن يتضمن اإلخطار 

 ال تقل عن خمسة عشر يوم عمل لتقديم طلباتهم.

2 ٍّ
 
 على إدارة الصندوق إلى حين تعيين مصف

ً
.تنتهي عند انقضاء الصندوق سلطة مدير الصندوق، ومع ذلك يظل املدير قائما

 مارات جديدة في الصندوق.وممارسته لسلطاته، على أن ال يقوم بقبول أي طلبات اشتراك جديدة أو الدخول في استث

عدم الحاجة  -بعد موافقة الهيئة  -.يستمر مقدمو خدمات الصندوق خالل مدة التصفية في تقديم خدماتهم ما لم يقرر املصفي 3

الستمرارهم في تقديم هذه الخدمات أو استبدالهم بغيرهم أو دمج بعض املهام لدى مقدم خدمة واحد وفي جميع األحوال ال يجوز 

 غناء عن مراقب الحسابات الخارجي طوال مدة التصفية.االست

 له، كما يجوز تعيين املصفي من بين األشخاص املرخص لهم بمزاولة 4
ً
.يجوز تعيين مدير أو مقدمي الخدمات للصندوق مصفيا

ي الحسابات نشاط مدير نظام استثمار جماعي، أو نشاط مدير محفظة استثمار أو مراقب استثمار أو أمين الحفظ، أو مراقب

املسجلين لدى الهيئة. وفي جميع األحوال ال يتم تعيين املصفى إال بعد موافقة الهيئة مع مراعاة عدم الجمع بين مهمتي املصفي 

 ومراقب الحسابات الخارجي.

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

حملة الوحدات إال في األحوال التي تقرر فيها الهيئة تعيين املصفي وفق أحكام الالئحة .يتم تعيين املصفى بقرار يصدر من جمعية 5

 التنفيذية. وفي حالة اختيار املصفي من قبل حملة الوحدات، يتوجب الحصول على املوافقة املسبقة من الهيئة على تعيين املصفي.

 ة التصفية، على أن يتحمل الصندوق أتعاب املصفي.وفي جميع األحوال، تحدد الجهة التي اختارت املصفي أتعابه ومد

. يستبدل املصفي بقرار من الجهة التي قامت بتعيينه، وفي جميع األحوال يجوز للهيئة بناء على طلب مصفي الصندوق أو أحد 6

 مقب
ً
 باستبدال املصفى إذا رأت مبررا

ً
 حملة الوحدات أو دائني الصندوق أو من تلقاء نفسها أن تصدر قرارا

ً
قرار  لذلك وكلوال

باستبدال املصفي يجب أن يشمل تعيين من يحل محله، وال يبدأ املصفي الجديد في مباشرة أعماله إال بعد شهر القرار املتضمن 

. كما يجب على املصفي السابق التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على تسهيل النقل السلس 
ً
االستبدال وتعيينه مصفيا

 من تعيين املصفي البديل، كما يجب على املصفي السابق أن يقدم إلى املصفي للمسؤوليات إلى 
ً
املصفي البديل وذلك خالل ستين يوما

 البديل جميع العقود املرتبطة بالصندوق حيثما ينطبق ذلك.

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

 بالقانون والالئحة والتعاميم والقرارات والتعليمات الصادرة من الهيئة.أ. االلتزام 

 لتصحيح أي تقاعس في التزاماته املنصوص عليها في الالئحة وأي تعليمات تصدرها 
ً
ب. أن يتخذ جميع الخطوات الضرورية فورا

 الهيئة.

 ب. تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير.

 يص للمحافظة على أصول الصندوق وحقوقه.ج. القيام ببذل عناية الشخص الحر 

 د. سداد ديون الصندوق.

 هـ. تخصيص مبالغ للديون املتنازع عليها والتزامات الصندوق.

 باملزاد العلني أو باملمارسة أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على أعلى سعر، ما لم ينص 
ً
 أو منقوال

ً
و. بيع أصول الصندوق عقارا

 جراء البيع بطريقة معينة.في قرار تعيينه على إ

 ز. قسمة وتوزيع ناتج التصفية بين حملة الوحدات.



Page 29 of 31          CMA: FEBRUARY 20, 2023 
.. 
 

 ح. توفير جميع املعلومات الالزمة عن الصندوق إلى مقدمي الخدمات لتمكينهم من القيام بمهامهم بشكل فعال.

حاضر اجتماع جمعيات حملة ط. توفير نسخة من تقرير مصفي الصندوق عن أعمال التصفية الربع سنوي الذي يقدم للهيئة )أو م

 الوحدات( أو البيانات املالية إلى حملة الوحدات في حال طلبهم.

 ي. حفظ الدفاتر واملستندات املتعلقة بتصفية الصندوق ملدة خمس سنوات من تاريخ إلغاء قيد الصندوق من سجل الهيئة.

 جديدة إال إذا كانت الزمة إلتمام8
ً
أعمال سابقة، كما ال يجوز له بيع أصول الصندوق جملة واحدة  . ال يجوز للمصفي أن يبدأ أعماال

أو أن يتصالح على حقوقه أو يقبل التحكيم في املنازعات املتعلقة بأعمال التصفية أو إجراء تعامالت مع أطراف ذات الصلة أو أن 

 يجري توزيعات عينية، إال بموافقة حملة الوحدات.

حسابات الصندوق وتسليم دفاتره ومستنداته وأصوله إلى املصفي خالل ثالثين يوم من تاريخ شهر . على مدير الصندوق تقديم 9

قرار تعيين املصفي، كما يلتزم مقدمو الخدمات بتزويد املصفى بأي بيانات أو معلومات تخص الصندوق، ويقوم املصفي بجرد أصول 

وله أن يستعين في ذلك بمقدمي الخدمات، ويمسك املصفي الدفاتر  الصندوق وتحديد مركزه املالي بما يتضمن حقوقه والتزاماته،

 بما يلي: –خالل ثالثة أشهر من تاريخ شهر تصفية الصندوق ومباشرة املصفي لعمله  -الالزمة لقيد التصفية، مع تزويد الهيئة 

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

 ملة الوحدات كما في تاريخ شهر التصفية.سجل ح ب.

وفي حال استبدال مصفي الصندوق تسري االلتزامات الواردة في هذه املادة على كل من مصفي الصندوق السابق واملصفي البديل 

 ومقدمي الخدمات كل على حسب اختصاصه.

ينه، فإذا لم تحدد املدة تولت الهيئة تحديدها بناء على طلب .على املصفي االنتهاء من أعمال التصـــفية في املدة املحددة في قرار تعي10

ويجوز مد املدة بقرار يصدر من الجهة التي اختارت املصفي بعد االطالع على تقريره الذي يتضمن األسباب التي حالت  ذوي الشأن.

ى طلب املصفي في حال تعذر تمديد املدة من دون إتمام التصفية في املدة املحددة. كما يجوز مد املدة بقرار يصدر من الهيئة بناء عل

 الجهة التي اختارت املصفي، ولكل ذي شأن أن يطلب من الهيئة تقصير هذه املدة مع بيان األسباب.

. يكون لكل صندوق تحت التصفية جمعية من حملة الوحدات وعلى مصفي الصندوق أن يقوم بدعوة جمعية حملة الوحدات 11

الية للصندوق، وذلك ملناقشة البيانات املالية عن السنة املنتهية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي لالجتماع خالل السنة امل

 عن أعمال التصفية واملصادقة، وله دعوة الجمعية لالجتماع في أي وقت إذا اقتضــت ذلك أعمال التصفية.

التصفية، على كل مشترك بما يتناسب مع عدد وحداته في رأس . يقوم املصفي بقسمة ما تبقى من أصول الصندوق وتوزيع ناتج 12

مال الصندوق وذلك بعد سداد ديونه والتزاماته املرتبطة بأعمال التصفية التي تم تخصيصها لهذا الغرض. وفي جميع األحوال يجب 

 حدات دون البقية.مراعاة أن ال يتم تحميل مصاريف إضافية على الصندوق مما يترتب عليه تأثر نصيب بعض حملة الو 

 وشهادة بعدم وجود قضايا 13
ً
 مدققا

ً
 ختاميا

ً
.عند االنتهاء من تصفية الصندوق وقسمة أصوله يقدم املصفي إلى الهيئة حسابا

مرفوعة من أو ضد الصندوق صادرة من الجهة املختصة باإلضافة الى تقديم نسخة من كشف الحسابات البنكية الصفرية. كما 

الحساب الختامي املدقق على جمعية حملة الوحدات وتنتهي أعمال التصفية بالتصديق على الحساب  يجب على املصفي عرض

 الختامي من حملة الوحدات.

 وعلى املصفي أن يطلب من الهيئة شهر انتهاء التصفية وإلغاء قيد الصندوق من سجل الصناديق لدى الهيئة بعد انتهاء التصفية.

 للنموذج الوارد في امللحق رقم ).يلتزم املصفي بتقديم تقرير 14
ً
( من الكتاب الثالث 10ربع سنوي للهيئة عن أعمال التصفية وفقا

 عن تقديم البيانات املالية املرحلية املراجعة والسنوية املدققة وتقرير مراقب )عشر 
ً
أنظمة االستثمار الجماعي( من الالئحة، فضال
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 من نهاية الفترة املعد عنها التقرير عن أعمال التصفية والبيانات  الحسابات للصندوق تحت التصفية خالل مدة أقصاها
ً
ثالثون يوما

 املالية، كما يجوز للهيئة أن تطلب من املصفي تزويدها بأي معلومات أو تقارير كلما رأت ضرورة لذلك.

ه حدود سلطته أو نتيجة . يسأل املصفي عن تعويض األضرار التي تلحق الصندوق أو حملة الوحدات أو الغير بسبب تجاوز 15

يحتج على الغير بانتهاء  التضامن. والاألخطاء التي يرتكبها في أداء عمله، وفي حالة تعدد املصفين فإنهم يكونون مسئولين على وجه 

 التصفية إال من تاريخ الشهر.

 

 املادة السابعة والثالثون 

 كيفية تعديل النظام األساس ي للصندوق وامللحق

ملدير الصندوق أن يجري أي تعديالت على هذا النظام األساس ي أو على امللحق إال بعد موافقة الهيئة على هذه ال يجوز  (1

أن تطلب من مدير الصندوق  -إذا وجدت في التعديالت املقترحة ما يمس الحقوق املكتسبة لحملة الوحدات -التعديالت. وللهيئة 

 ذه التعديالت.% من رأس املال على ه 50أخذ موافقة أكثر من 

 يجوز للمدير أخذ املوافقات الخطية أو اإللكترونية من حملة الوحدات بالنسبة لتعديالت امللحق فقط. (2

 ال ينفذ أي تعديل على النظام األساس ي للصندوق أو امللحق إال بعد موافقة الهيئة بأثر فوري أو في املوعد الذي تحدده. (3

ت بأي تعديل يتم على أي منهما، وذلك خالل فترة ال تتجاوز عشرة أيام عمل من يجب على مدير الصندوق إخطار حملة الوحدا (4

 تاريخ موافقة الهيئة على هذا التعديل، وسيتم إخطار حملة الوحدات بالتعديالت عن طريق الوسائل التالية: 

1 
ً
 . كتابيا

 . عبر البريد اإللكتروني2

 

 املادة الثامنة والثالثون 

 املراسالت مع حملة الوحداتطريقة 

 املراسالت: 

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

 شركة املركز املالي الكويتي ش.م.ك.ع. "املركز" 

 برج يونيفيرسال –شارع أحمد الجابر  –العنوان: شرق 

  23444ص. ب  

 دولة الكويت 13095الرمز البريدي: الصفاة 

   www.markaz.com املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق:  

 ساعة. 24وسوف نقوم بالرد خالل  urgentqueries@markaz.com البريد اإللكتروني: 

 (965) 2224 8000هاتف: 

 (965) 2246 7264فاكس: 

   

 

http://www.markaz.com/
mailto:urgentqueries@markaz.com
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 املادة التاسعة والثالثون 

 إجراءات الشكاوي 

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

 ، الكويت.1، برج يونيفيرسال، شارع أحمد الجابر، شرق، قطعة 14بشركة مدير الصندوق، الدور  االلتزامشخصيا إلدارة -1

 دولة الكويت. 13095الصفاة  – 23444صندوق بريد رقم ص. ب.  االلتزامإدارة  باسمعبر البريد -2

ويتم تحميل نموذج شكوى من موقعنا  complaints@markaz.comرئيس وحدة الشكاوي على:  باسمعبر البريد اإللكتروني -3

 www.markaz.com   .واتباع التعليمات لتعبئته 

 

 املادة األربعون 

 القضاء أو التحكيم

 
ً
الحقة  والئحته التنفيذية واية تعديالت أو قرارات أو تعليمات 2010لسنة  7ألحكام القانون رقم يخضع هذا النظام ويفسر وفقا

 عليهما ويسري على كافة األمور املتعلقة بالصندوق التي لم يرد بشأنها نص خاص بهذا النظام.

نها. ويختص القضاء الكويتي وحده بكافة يخضع هذا النظام ألحكام القانون الكويتي من حيث تفسيره وتطبيقه واملنازعات الناتجة ع

 املنازعات الناشئة عنه أو املتعلقة به.

 

 

 املادة الحادية واألربعون 

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب

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

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

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

 

 

 املادة الثانية واألربعون 

  أحكام اضافية

دون اإلخالل باملادة السابعة والعشرون من هذا النظام، يجوز أن يتم تقويم صافي أصول الصندوق بنهاية كل شهر ألغراض إعداد 

 التقارير املالية فقط شريطة أال يتم التعامل على وحدات الصندوق بموجب هذا التقويم.

 

 

 

mailto:complaints@markaz.com
http://www.markaz.com/

