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تمهيــد

يخضع الصندوق ألكحام الامنو قم  7لسنة  2010بشأ انشمء هيئة أسواق الممل وتنظي نشمط األوقاق المملية
والئكحته التنفيذية وأية م اققات أو تعديالت أو تعليممت تط أق عليهمم.

مادة ()1
يعتبق التمهيد السمبق جزءا ال يتج أز م هذا النظم ومتممم ومامال ألكحاممه.
مادة ()2
تعقيفمت

ياو للالممت والعبمقات التملية المعمني المخصصة لهم أدنمه مم ل تدل الاقينة على خالف ذلك بكحيث تنصقف

صيغة المذاق للمؤنث والمفقد للمثنى والجمع والعاس بملعاس بكحسب سيمق النص:
.1

نظم استثممق جممعي/الصندوق

 :صندوق المقاز "مينم" اإلسالمي.

.2

النظم

 :النظم األسمسي للصندوق وأي تعديالت مد تط أق عليه في

.3

مديق الصندوق

.4

أمي الكحفظ

 :شقاة المقاز المملي الاويتي ش. .ك.ع"( .المقاز")

 :هو شخصية اعتبمقية مقخص لهم م مبل الهيئة لتاو بمهم

.5

مقامب االستثممق

 :هو شخصية اعتبمقية مقخص لهم م مبل الهيئة لتاو بمهم

.6

ماتب التدميق الشقعي الخمقجي

 :يتولى مهم مقامبة أعممل الصندوق للتأاد م مدى مطمباتهم

.7

وكحدة التدميق الشقعي الداخلي

 :تتولى مهم االطالع على كحمالت انتامئية للمعممالت اليومية

.8

الجمعية

المستابل.

كحفظ أصول الصندوق

اإلشقاف والقممبة على الصندوق.

للمعمييق الشقعية وم اققات الهيئة ذات الصلة.
المختلفة للصندوق للتأاد م شقعية تطبياهم

 :تعني جمعية كحملة الوكحدات الماونة بموجب أكحام الممدة قم
( )14م النظم .
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 .9الهيئة اإلداقية

 :تعني الهيئة اإلداقية للصندوق المنصوص عليهم في

 .10الهيئة

 :هيئة أسواق الممل.

 .11البوقصة

 :سوق الاويت لألوقاق المملية.

 .12كحممل /كحمملي الوكحدات

 :الجهة /الجهمت التي تملك الوكحدات المصدقة في الصندوق.

 .13الماتتب  /المشتقك

 :أية جهة مسموح لهم التاد بطلب ااتتمب/اشتقاك في وكحدات

 .14الوكحدات

أكحام الممدة قم ( )15م النظم .

الصندوق كحسب مم يسمح به النظم .
يصدقهم الصندوق ،وهي وقمة
 :تعني وكحدات االستثممق التي
ّ
مملية غيق ممبلة للتجزئة تمثل كحصة في أصول الصندوق وتخول
كحمملهم مبمشقة اممل الكحاوق النمشئة عنهم .واذا تعدد كحملة الوكحدة
الواكحدة تعي عليه أ يختمقوا م بينه شخصم واكحدا يمثله

 .15الايمة اإلسمية للوكحدة
 .16ميمة االاتتمب /االشتقاك

تجمه الصندوق.

 :تعني الايمة اإلسمية لوكحدة االستثممق وهي عشقة ( 10د.أ).
دوالق أمقياي.
 :هو المبلغ النادي اإلجمملي المدفوع نظيق الوكحدات الماتتب/
المشتقك بهم م مبل الماتتبي  /المشتقاي  ،دو قسو االاتتمب/

 .17يو العمل
 .18يو التاوي

االشتقاك.

 :جميع أيم األسبوع بمستثنمء عطلة نهمية األسبوع وأيم العطالت
القسمية لدولة الاويت ولمديق الصندوق.
 :اليو الذي يت فيه تاوي األصول وفام لمعمييق المكحمسبة الدولية
المعتمدة م الهيئة ،وهو مقتي شهقيم ،في اليو الخممس عشق

وفي آخق يو م ال شهق .إذا صمدف يو التاوي يو عطلة
قسمية في أي م األسواق المستهدفة ،فإ يو العمل السمبق

لهذا اليو سوف يعتبق يو التاوي لذلك السوق.
 .19يو التعممل

 :آخق يو لابول طلبمت االشتقاك واالستقداد لغمية السمعة 12
ظه اق ،م يو العمل السمبق ليو التاوي
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 .20صمفي ميمة أصول الصندوق

 :تعني صمفي ميمة أصول الصندوق والتي يت تكحديدهم وفام

للممدة قم ( )9م النظم .

 .21صمفي ميمة أصول الصندوق للوكحدة: /هي صمفي ميمة أصول الصندوق ماسمة على عدد وكحدات
سعق التاوي
الصندوق الامئمة في يو التاوي .
 .22العمئد

 :هو الفقق بي صمفي ميمة أصول الصندوق للوكحدة في نهمية
فتقة مملية وصمفي ميمة أصول الصندوق للوكحدة في نهمية الفتقة

المملية السمباة لهم ،مضمفم اليه التوزيعمت النادية خالل الفتقة
 .23مؤشق الايمس
 .24مجمل االستثممق

المعنية.
 :مؤشق إس أند بي العقبي المقاب المتوافق مع الشقيعة
االسالمية.
 :المجمل الذي يكحدده ماتب التدميق الشقعي الخمقجي الستثممقات

الصندوق والذي يشمل أسه الشقامت المتوافاة مع الشقيعة
اإلسالمية والمدقجة في أسواق األوقاق المملية في األسواق

المستهدفة م
 .24دول مجلس التعمو الخليجي

مبل الصندوق وبممل ال يتعمقض مع هدف

الصندوق.
:تعني الدول األعضمء في مجلس التعمو الخليجي وهي مملاة
البكحقي  ،دولة الاويت ،سلطنة عمم  ،دولة مطق ،المملاة العقبية
السعودية ،واإلممقات العقبية المتكحدة.

 .25منطاة الشقق األوسط وشممل أفقيايم  :تعني دول منطاة الشقق األوسط وشممل إفقيايم.
 .26األسواق المستهدفة

 :تعني األسواق المملية في دول مجلس التعمو الخليجي ودول

 .27الامنو

:تطبق أكحام الامنو قم ( )7لسنة  2010في شأ انشمء هيئة

منطاة الشقق األوسط وشممل إفقيايم.

أسواق الممل وتنظي نشمط األوقاق المملية والتعديالت الالكحاة

 .28الالئكحة

عليه
 :هي الالئكحه التنفيذية للمقسو بامنو قم  7لسنة 2010
وتعديالته والتعديالت الالكحاة عليهم
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مادة ()3

الصندوق وبيمنمته
 اس الصندوق :صندوق المقاز "مينم" اإلسالمي.

 شال الصندوق :صندوق مفتوح ذو قأس ممل متغيق.
 نوع الصندوق :صندوق يستثمق في األوقاق المملية المتوافاة مع الشقيعة االسالمية.
 نوع طقح وكحدات الصندوق :ااتتمب عم .
 عملة الصندوق :الدوالق األمقياي.

 ياو للصندوق شخصية اعتبمقية وذمة مملية مستالة ع كحملة الوكحدات أو الجهة الامئمة على إداقته.
مدة الصندوق

مدة الصندوق خمسة عشق ( )15سنة ميالدية تبدأ م تمقيخ ميده في سجل صنمديق االستثممق لدى الهيئة وتجدد
تلامئيم لمدة أو مدد أخقى .وذلك بعد الكحصول على موافاة الهيئة.

قأس ممل الصندوق
قأسمـمل الصـنـدوق متـغيـق ويتـقاوح بيـ مبـلـغ عشقي مليـو دوالق أمـقياـي ) 20,000,000/-د.أ( اكحـد أدنـى

ومبلـغ ثالثممئـة مليـو دوالق أمقياـي ) 300,000,000/-د.أ( اكحد أمصى .على أن ال يقل رأس مال الصندوق

عن ما يعادل خمسة ماليين دينار كويتي  .ياس إلى وكحدات متسموية يت تسديد ميمتهم نادا عند االاتتمب األولي

أو االشتقاك .تاتصق مسؤولية كحملة الوكحدات في الصندوق على ميمة مشمقاته في قأس الممل.

وعلى مديق الصندوق أ يخطق الهيئة في كحمل انخفمض قأس ممل الصندوق ع مم يعمدل خمسة ماليي دينمق

اويتي خالل خمسة ( )5أيم عمل م تمقيخ االنخفمض ،وللهيئة اتخمذ مم تقاه منمسبم – في ال كحملة – بمم يكحاق

مصلكحة كحملة الوكحدات.

وكحدات االستثممق وميمتهم االسمية

وكحدات الصندوق اسمية وميمة ال منهم عند تأسيس الصندوق عشقة ( )$10دوالق أمقياي ،وعددهم يتقاوح بي

إثنم مليو ) (2,000,000وثالثو مليو ) (30,000,000وكحدة فاط.
الكحد األدنى واألمصى لالاتتمب األولي واالشتقاك واالستقداد لكحملة الوكحدات
أ .ال يجوز أ يال عدد الوكحدات الماتتب /المشتقك بهم ع ممئة( )100وكحدة عند االاتتمب ألول مقة/
االشتقاك وع وكحدة ( )1واكحدة ومضمعفمتهم بعد ذلك .وأال يتجموز  %95م إجمملي عدد الوكحدات
المصدقة م الصندوق ،بمم ال يتعمقض مع الكحد األدنى لمشمقاة مديق الصندوق.
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ب .يجب أ ال يال عدد الوكحدات المطلوب استقدادهم ع وكحدة واكحدة ،وال يجوز استقداد وكحدات

االستثممق اذا انخفض عدد الوكحدات المتباية عاب االستقداد الى مم دو الكحد األدنى لالشتقاك ،أي

ممئة ( )100وكحدة؛ واال جمز لمديق الصندوق استقداد اممل الوكحدات التي يملاهم كحممل الوكحدات.
الكحد األدنى للملاية لكحملة الوكحدات
ال يجوز أ يال عدد الوكحدات المملواة لال كحممل وكحدات ع ممئة ( )100وكحدة.

ويجوز لمديق الصندوق ،وفام لسلطته التاديقية ،تعديل الكحد األدنى أو األمصى لالاتتمب أو االشتقاك أو الملاية
بملزيمدة أو التخفيض ،وذلك بعد موافاة جهة الهيئة.
مادة ()4
هدف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تكحايق نمو في الايمة القأسمملية للصندوق على المدى الطويل بمم يتوافق مع أكحام الشقيعة
اإلسالمية.
سوف يسعى الصندوق إلى تكحايق هدفه االستثممقي ع طقيق االستثممق بصفة أسمسية في أسه الشقامت
المتوافاة مع الشقيعة اإلسالمية والمدقجة في أسواق األوقاق المملية في األسواق المستهدفة .وسوف يستثمق

الصندوق م ومت آلخق في وكحدات الصنمديق المدقجة ) (ETFsووكحدات صنمديق أسواق الناد ،بمإلضمفة إلى

الصاوك المدقجة والغيق مدقجة في األسواق المستهدفة والصمدقة ع كحاوممت دول مجلس التعمو لدول الخليج
العقبية أو بضممنتهم.

مادة ()5
سيمسمت ومواعد وميود االستثممق
كحتى يستطيع مديق الصندوق تكحايق أهدافه على المدى الطويل ،وهي نمو الايمة القأسمملية للصندوق ،فمنه سوف

يلتز بملاواعد التملية أو مم تسمح به الهيئة م ومت آلخق:

 .1يجب أال يكحتفظ مديق الصـ ـ ــندوق بأموال نادية أو مم يعمدلهم ،إال إذا ام ذلك لتلبية طلبمت اسـ ـ ــتقداد وكحدات
الص ــندوق ،أو لكحسـ ـ إداقة الص ــندوق وفام ألهدافه االس ــتثممقية واألغقاض الماملة لتلك األهداف .وال يس ــقي
هذا البند خالل السنة األولى م صدوق التقخيص النهمئي للصندوق.
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.2

عد تملك الصندوق نسبة تزيد ع  %10م األوقاق المملية لمصدق واكحد.

 .3دو اإلخالل بملبند السمبق ،يجوز للصندوق أ يستثمق اكحد أمصى  %15م صمفي ميمة أصوله في

وكحدات الصنمديق المدقجة (  (ETFsووكحدات الصنمديق االستثممقية ووكحدات صنمديق أسواق الناد مقخصة
م الهيئة أو مقخص لهم م مبل جهة قممبية أجنبية وفق معمييق وشقوط تنظيمية مممثلة على األمل لتلك

التي تطباهم الهيئة .بشقط أال ياو أي م تلك الصنمديق المستثمق فيهم يت إداقته م مبل نفس مديق
الصندوق ،وبمم ال يتعمقض مع هذا النظم .

 .4يجوز للصندوق استثممق أاثق م  %15م صمفي ميمة أصوله في أسه أي شقاة مدقجة ،على أ

تاو م ضم المجمل الذي يكحدده ماتب التدميق الشقعي الخمقجي للصندوق ،وعلى أال تتجموز نسبة

الايمة السومية للشقاة إلى إجمملي الايمة السومية لذلك المجمل .وأ يكحتفظ مديق الصندوق بسجل ع

جميع الشقامت المدقجة التي تستوفي معمييق مجمل االستثممق ،ويت إخطمق الهيئة بشال قبع سنوي بنسبة
الايمة السومية لال شقاة إلى إجمملي الايمة السومية لذلك المجمل.

 .5يجوز للصندوق ،بعد الكحصول على موافاة مقامب االستثممق ،شقاء أي وقمة مملية صمدقة ع الشقاة

المديقة للصندوق أو أي م شقامتهم التمبعة ،على أال يتجموز إجمملي األوقاق المملية التي يستثمق فيهم
الصندوق وجميع الصنمديق األخقى التي يديقهم مديق الصندوق مم نسبته  %10م إجمملي ميمة األوقاق

المملية المصدقة م الشقاة مديق الصندوق أو أي م شقامتهم التمبعة.
.6

يجوز للصندوق أ يستثمق مم نسبته  %15اكحد أمصى م صمفي ميمة أصوله في ومت االستثممق ،في

.7

عد تمول الصندوق أو الدخول في عمليمت يتقتب عليهم التزاممت عند التعممد بأاثق م  %10م صمفي

أي صاوك صمدقة ع كحاوممت دول مجلس التعمو الخليجي أو بضممنمتهم.
ميمة أصوله.

ال يجوز ميم مديق الصندوق بأي م المعممالت التملية لكحسمب الصندوق:
 منح االئتمم .

 شقاء أي وقمة مملية للجهة التي ياو مديق الصندوق هو مديق االاتتمب أو وايل االاتتمب (البيع) لهم
إال في كحدود الاواعد الماققة في الامنو والالئكحة.

 شقاء أي وقمة مملية ياو مديق الصندوق مد تعهد بتغطية االاتتمب العم أو الخمص لهم.
 استخدا أدوات االئتمم التاليدية في الكحصول على تمويل.
 ال يجوز استعممل األسه في التصويت بملجمعيمت العمومية العمدية وغيق العمدية للشقامت والبنوك
المكحلية.
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وتعتبق وامالت االستثممق أو غيقهم م العاود التي تنطوي على تادي أموال للغيق م أجل استخدامهم في أنشطته
التجمقية ،بمثمبة ائتمم مكحظوق الايم به م الصندوق ،وذلك فيمم عدا اإليداعمت لدى البنوك أو إذا امنت عبمقة
ع أداة دي أو أداة مملية مطقوكحة للبيع في السوق األولية أو السوق الثمنوية.

مادة ()6
شقوط االاتتمب واالشتقاك في الصندوق

 )1ال يمثل النظم عقضم أو تقويجم لوكحدات الصندوق أو مكحمولة لجذب طلبمت شقاء لتلك الوكحدات في
الدول التي ياو فيهم عقض أو تقويج هذه الوكحدات غيق مسموح به بموجب الامنو امم أنهم ال تمثل

أي عقض أو تقويج ألي شخص في أي مام أو في ظل أية ظقوف ال يسمح بموجبهم بذلك العقض
أو التقويج ،أو إلى أي شخص ياو تادي العقض أو التقويج له غيق مشقوع .ويجب على م يكحصل
على النظم للصندوق مقاعمة المتطلبمت الامنونية السمقية وااللت از بهم ،وال يتكحمل مديق الصندوق أي

مسؤولية ممنونية في كحمل عد مقاعمة الايود الامنونية المفقوضة بشأ االشتقاك في الصندوق.

 )2يسمح بمالاتتمب/االشتقاك في الصندوق للمواطني الاويتيي ومواطني دول مجلس التعمو الخليجي
واألفقاد المايمي وغيق المايمي – أيم امنت جنسيمته – والمؤسسمت والشقامت الاويتية والخليجية
واألجنبية وغيقهم م الهيئمت ذات الشخصية االعتبمقية المستالة داخل وخمقج دولة الاويت ،ويجب على
االجمنب القاغبي في االشتقاك في الصندوق التكحاق م ممنونية مسمهمته بملصندوق في ضوء الامنو

األجنبي المنطبق عليه والاواني المنظمة الستثممق األجمنب في دولة الاويت ،وال يتكحمل مديق الصندوق

أية مسؤولية ممنونية في كحمل عد مقاعمة األجمنب ألية ميود ممنونية مفقوضة عليه بشأ المسمهمة
بملصندوق.
 )3يت االاتتمب/االشتقاك في الصندوق بموجب طلب االاتتمب/االشتقاك المعد لذلك والمتضم اس الصندوق
وقأس الممل واس مديق الصندوق وأمي الكحفظ ومقامب االستثممق والجهة التي تكحفظ سجل كحملة الوكحدات

واس الماتتب/المشتقك وعنوانه وجنسيته وعدد الوكحدات التي يقيد االاتتمب/االشتقاك بهم وميمتهم وامقاق
منه بابوله للنظم األسمسي للصندوق وذلك بملتوميع على طلب االاتتمب/االشتقاك .وفيمم عدا الطلبمت

التي تت عبق منصمت النظ اآللية ،يت تسلي الطلب مومعم م مبل الماتتب/المشتقك إلى مديق الصندوق

أو أي م واالء االاتتمب (البيع) مقفام به المستندات القسمية التي تكحدد هوية الماتتب/المشتقك وفام
لمم يلي:
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 البطممة المدنية بملنسبة لألفقاد الاويتيي  ،واألفقاد غيق الاويتيي المايمي شقيطة صالكحية تلك
البطممة.

 وثياة/جواز السفق بملنسبة لألفقاد غيق المايمي بدولة الاويت شقيطة صالكحية تلك الوثياة.
 التقخيص الصمدق م و ازقة التجمقة والصنمعة بملنسبة للمؤسسمت الفقدية ،إضمفة إلى البطممة المدنية
لصمكحب المؤسسة شقيطة صالكحية تلك الوثمئق.

 التقخيص والسجل التجمقي الصمدقي م و ازقة التجمقة والصنمعة واذلك نموذج اعتممد التوميع،
بملنسبة للشقامت التجمقية ،شقيطة صالكحية تلك المستندات.

 الوثمئق القسمية بملنسبة لألفقاد والجهمت األخقى المكحلية ،والوثمئق الصمدقة أو المعتمدة ،م الجهمت
المختصة بملدولة التي تنتمي إليهم المؤسسمت والمنشآت والشقامت غيق المايمة.
مخول
 األوقاق والمستندات والوثمئق واألكحام الاضمئية التي تثبت صفة المتعممل نيمبة ع الغيق وأنه ّ
في تمثيل م ينوب عنه.

يتعي على الماتتب/المشتقك اخطمق مديق الصندوق أو الجهة التي تكحفظ سجل كحملة الوكحدات اتمبيم عند أي

تغييق يط أق على أي م معلوممته وذلك خالل شهق على األاثق م كحدوث أي م هذه التعديالت أو التغييقات.

 )4ياد الماتتب/المشتقك طلب االاتتمب/االشتقاك إلى مديق الصندوق أو وايل البيع ،فيمم عدا الطلبمت
التي تت عبق منصمت النظ اآللية.

 )5يجب على مديق الصندوق ووايل االاتتمب (البيع) عد مبول أي اشتقاك بمبملغ نادية سمئلة في الصندوق.
 )6ال يجوز االشتقاك بملصندوق بكحصص عينية أيم ام نوعهم.
 )7هذا مع العل أ وايل االاتتمب(البيع) و/أو مديق الصندوق سيمتنعو ع تنفيذ المعمملة في كحملة عد
استيفمء أي م الشقوط الواقدة في هذه الممدة.

بأي م
أي مسؤولية ع العوامب النمجمة ع عد الت از الماتتب/المشتقك ّ
 )8ال يتكحمل مديق الصندوق ّ
الشقوط المنصوص عليهم في هذه الممدة.
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مادة ()7
االاتتمب األولي

 )1يت طقح وكحدات االستثممق في الصندوق في ااتتمب عم  ،وفام ألكحام الامنو والالئكحة التنفيذية ،ويظل
بمب االاتتمب مفتوكحم طوال المدة المكحددة بملدعوة لالاتتمب.
 )2ياد طلب االاتتمب المشمق إليه في الممدة قم ( )6أعاله.
 )3تلغى الطلبمت الغيق مستوفية للشقوط المنصوص عليهم بطلب االاتتمب ،وتعمد المبملغ التي دفعهم أصكحمب
هذه الطلبمت إليه خالل خمسة عشق ( )15يو عمل م تمقيخ إمفمل بمب االاتتمب ،وال تستكحق على

تلك المبملغ أية عوائد.
 )4يجب على مديق الصندوق استاممل الكحد األدنى لقأس ممل الصندوق واصداق وكحدات الملاية خالل ثالثة
أشهق م تمقيخ إصداق التقخيص واذا انتهت هذه الفتقة دو تغطية الكحد األدنى جمز لمديق الصندوق أ

يطلب م جهة االشقاف مهلة مممثلة ،وللهيئة أ تدقس الطلب وتبت فيه خالل عشقة أيم عمل .امم
الكحد الذي ت ّ تغطيته م قأس
يجوز له أ يطلب م جهة اإلشقاف تخفيض قأس ممل الصندوق إلى ّ
الممل أو زيمدة قأس ممل الصندوق ع الكحد األمصى لعدد الوكحدات التي امنت مطقوكحة لالاتتمب.

 )5إجقاءات الفقز والتخصيص:

 تستبعد الطلبمت المتاققة لنفس الماتتب وال يعتد إال بملطلب الذي يتضم أابق عدد م وكحدات
االستثممق.

 يت تخصيص وكحدات االستثممق على الماتتبي خالل خمسة عشق ( )15يو عمل م تمقيخ انتهمء
فتقة االاتتمب ،ويلتز مديق الصندوق بتسلي ال مشتقك سندا مؤمتم بعدد الوكحدات المخصصة له،

وتكحل فيمم بعد شهمدات وكحدات االستثممق مكحل هذا السند ،وعلى مديق الصندوق تسلي هذه الشهمدات

خالل شهق م انتهمء إجقاءات التخصيص.

 إذا زادت طلبمت االاتتمب ع عدد الوكحدات المطقوكحة أو الكحد األمصى لقأس ممل الصندوق ،يت

توزيع الكحد األدنى لالاتتمب على امفة الماتتبي  ،ث يوزع الفمئض على امفة الماتتبي ال بنسبة مم

ااتتب به ،وذلك لغمية الكحد األمصى لقأس ممل الصندوق .ويجقي التوزيع إلى أمقب وكحدة صكحيكحة .
 يت قد المبملغ الزائدة ع ميمة مم ت تخصيصه للمشتقك خالل خمسة ( )5أيم عمل م تمقيخ انتهمء
إجقاءات التخصيص ،وال يستكحق على تلك المبملغ أية فوائد.
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 )6تودع مبملغ االاتتمب في كحسمب مصقفي خمص يفتح بمس الصندوق ،وتسل هذه األموال والكحسمبمت إلى
أمي الكحفظ بعد استاممل إجقاءات إنشمء الصندوق.

 )7يباى الصندوق مافال لمدة ستة ( )6أشهق م تمقيخ انتهمء االاتتمب االولي ،بكحيث ال يسمح بمالشتقاك
أو االستقداد خالل هذه المدة إال بموافاة مديق الصندوق.

مادة ()8
االشتقاك واالستقداد
بعد اناضمء فتقة ستة ( )6أشهق م تمقيخ انتهمءاالاتتمب األولي واجقاءات الفقز والتخصيص ،يكحق لكحملة

الوكحدات استقداد وكحداته امم يكحق آلخقي االشتقاك في الصندوق م خالل تاديمه طلبم بذلك إلى مديق
الصندوق أو وايل البيع ،وفام للنموذج الخمص المعد لذلك .ويت تنفيذ طلبمت االشتقاك أو االستقداد بسعق التاوي

التملي لطلب االشتقاك أو االستقداد .ويجوز أ تشمل أسعمق االشتقاك أو االستقداد أية عموالت أخقى منصوص
عليهم في هذا النظم  ،امم يكحق لمديق الصندوق إعفمء أي م المستثمقي م جزء أو اممل قسو االشتقاك و/أو

االستقداد وذلك امم يلي:
االشتقاك:

 )1تبدأ عملية االشتقاك في الصندوق بشال نصف شهقي ويتاد القاغبو بمالشتقاك بطلبمته لغمية السمعة
 12ظه اق في يو التعممل ،م يو العمل السمبق ليو التاوي .

 )2ياد المشتقك طلب االشتقاك امم هو مشمق إليه في الممدة قم ( )6أعاله ،بنمء على سعق الوكحدة الذي
سيعل في يو التاوي التملي الوامع بعد تادي طلبمت االشتقاك ،وذلك مع مقاعمة الكحد األدنى المنصوص
عليه في النظم .

 )3يستل الماتتب/المشتقك نسخة م طلب االاتتمب/االشتقاك مومعم م مديق الصندوق أو أي م واالء
االاتتمب (البيع) ،إذا وجدوا.
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االستقداد:
 )4يبدأ االستقداد بشال نصف شهقي كحيث يتاد القاغبو بمالستقداد بطلبمته لغمية السمعة  12ظه اق في
يو التعممل ،م يو العمل السمبق ليو التاوي وياو االستقداد بنمء على سعق الوكحدة الذي سيعل في
يو التاوي الوامع بعد تادي طلبمت االستقداد.

 )5يت دفع ميمة االستقداد مخصومم منهم قسو االستقداد والتي تبلغ نصف بملممئة ( )%0.5م صمفي
ميمة األصول للوكحدة ،خالل أقبعة ( )4أيم عمل التملية ليو التاوي التي ت فيهم تكحديد سعق الوكحدة.

 )6يجب أ ال يا ّل عدد الوكحدات المطلوب استقدادهم ع وكحدة ( )1واكحدة ،ول يسمح بمالستقداد الجزئي
إذا انخفض عدد الوكحدات المتباية لكحممل الوكحدات عاب االستقداد إلى مم دو الكحد األدنى للتملك في

الصندوق أي ممئة ( )100وكحدة ،واال يجوز لمديق الصندوق استقداد اممل الوكحدات التي يملاهم
الماتتب/المشتقك في الصندوق.

 )7يجوز لمديق الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استقداد كحتى يو التعممل التملي في أي م الكحملتي التمليتي :
أ .اذا بلغ اجمملي نسبة جميع طلبمت االستقداد لكحملة الوكحدات والمطلوب تلبيتهم في أي يو تعممل
 %10أو أاثق م صمفي ميمة أصول الصندوق ،وذلك بشقط أ يلتز المديق في هذه الكحملة
بتلبية طلبمت االستقداد التي تال ع  %10م صمفي ميمة أصول الصندوق ،وعلى أ تؤخذ
جميع طلبمت االستقداد بمالعتبمق على أسمس النسبة والتنمسب ،ويت تأجيل النسبة م طلبمت

االستقداد التي زادت ع نسبة  %10م صمفي ميمة أصول الصندوق كحتى يو التعممل التملي.

ب .اذا ت تعليق التداول في البوقصة أو األسواق المملية المنظمة التي يت فيهم التعممل في األوقاق
المملية أو األصول األخقى التي يملاهم الصندوق ،أو ومف تداول أوقاق مملية تمثل ميمة مؤثقة
في أصوله.

 )8يجوز لمديق الصندوق ،وفق سلطته التاديقية ،ا ياو بعملية استقداد مصقي لوكحدات مشتقك اذا تبي

بم هذا االشتقاك مد نتج عنه أي مخملفة للاواني واللوائح المطباة أو تسبب للصندوق بملتزاممت ضقيبية

أو تسبب بمنع الصندوق م متمبعة نشمطه ،وسيت إخطمق الهيئة عند تنفيذ مثل هذا االستقداد.
للهيئة ،إذا تبي لهم عد الت از مديق أو مقامب االستثممق أو أمي الكحفظ لنظم استثممق جممعي بأكحام الامنو

أو الالئكحة ،أ تصدق تعليممتهم لمديق الصندوق بملتومف لفتقة مؤمتة ع عملية االستقداد أو االشتقاك – أو

االهمم – في وكحدات نظم االستثممق الجممعي في التمقيخ المكحدد بتلك التعليممت.
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مادة ()9

التاوي والتسعيق
 يجب تاوي أصول الصندوق في ال يو تعممل وبمم ال يتجموز مدة يو بعد الموعد النهمئي لتادي
الطلبمت الخمصة بعمليمت االشتقاك واالستقداد.

 يجوز تأخيق تاوي أصول الصندوق لمدة ال تتجموز يومي عمل م يو التعممل في كحملة عد إمامنية

تاوي جزء ابيق م أصول الصندوق على أ ياد مديق الصندوق للهيئة أسبمب ومبققات هذا التأخيق

في التاوي .

 ويقاعى عند التاوي في كحملة وجود مبملغ بعملة مختلفة غيق الدوالق األمقياي أ يت اكحتسمب مم يعمدلهم
بملدوالق األمقياي على أسمس سعق الصقف السمئد يو التعممل.

 يت تاوي األوقاق المملية المدقجة أو غيقهم م األصول غيق السمئلة التي ل يت تداولهم خالل العشقي

يو عمل السمباة ليو التاوي وفام للمعمييق المكحمسبية الدولية المعتمدة م الهيئة .يت تاوي األوقاق المملية
غيق المدقجة على أسمس الايمة العمدلة والتي يت التوصل إليهم بطقق تايي منمسبة ،على أ يت تاييمهم

مقة بملسنة على األمل.
 يت اكحتسمب صمفي ميمة أصول الصندوق  NAVفي يو التاوي وفام لمعمييق المكحمسبة المعتمدة م
الهيئة ،كحسبمم يكحدده مقامب االستثممق أو أية جهة أخقى يختمقهم وتوافق عليهم الهيئة ،وهو عبمقة ع

اجمملي أصول الصندوق مخصومم منهم التزاممت الصندوق المستكحاة في يو التاوي ،ماسمة على عدد
الوكحدات الامئمة في يو التاوي  .بغقض اكحتسمب ميمة أصول الصندوق  NAVفي يو التاوي  ،سوف يت

تقاا األتعمب للتايي األول على أسمس خمسة عشق ( )15يومم األولى م ال شهق ،وم ث على أسمس
عدد األيم المتباية م الشهق للتايي الثمني.

 يت تاقيب صمفي ميمة أصول الصندوق للوكحدة إلى أمقب سنت أمقياي.
 يت اإلعال ع صمفي ميمة أصول الصندوق م خالل مومع مديق الصندوق.
في كحمل تاوي أصل م أصول الصندوق بشال غيق صكحيح أو الخطأ في كحسمب سعق الوكحدة ،يجب
على م تسبب في ذلك بخطئه ا يعوض المضقوق م هذا الخطأ .ويقفق مديق الصندوق مع البيمنمت

المملية المقكحلية المقاجعة أو البيمنمت المملية السنوية المدماة تاقي اق يبي ال أخطمء التاوي والتسعيق التي
تمت خالل تلك الفتقة.
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مادة ()10

سيمسة توزيع العوائد
يجوز لمديق الصندوق بعد إصداق البيمنمت المملية السنوية ،ووفام لمم يقاه منمسبم لصملح الصندوق وكحملة الوكحدات

في الصندوق تكحديد الجزء الذي يجقي توزيعه اعمئد وكحدات االستثممق على كحملة الوكحدات .ويعل ع التوزيع

وموعده م خالل م خالل خطمبمت تقسل إلى كحملة الوكحدات.

ويجوز لمديق الصندوق توزيع هذا الجزء م عمئد االستثممق بشال نادي أو ع طقيق توزيع وكحدات مجمنية في

الصندوق (بوامع صمفي ميمة أصول الصندوق للوكحدة في ومت التوزيع) أو بملطقياتي معم ،على أ ياو التوزيع
خالل مدة أمصمهم أسبوعي م تمقيخ اإلعال  ،وذلك بعد أخذ موافاة الهيئة.

علمم أنه يكحق للصندوق عد توزيع أية عوائد جزئيم أو بملاممل ،واعمدة استثممق هذه العوائد في فقص استثممقية
تتوافق مع سيمسمت ومواعد وميود االستثممق الخمصة بملصندوق لتدعي المقاز المملي للصندوق.

مادة ()11
السنة المملية للصندوق
تبدأ السنة المملية للصندوق في أول ينميق م ال عم وتنتهي في  31ديسمبق م العم ذاته ،وتستثنى م ذلك

السنة المملية األولى للصندوق كحيث تبدأ م تمقيخ ميده في سجل صنمديق االستثممق لدى الهيئة وتنتهي في:
 31 -ديسمبق م ذات السنة اذا صمدف تمقيخ الايد مبل االول م يونيو م تلك السنة؛

  31ديسمبق م السنة التي تليهم اذا صمدف تمقيخ الايد بعد االول م يونيو م تلك السنة.مادة ()12
الاوائ المملية والتامقيــق
يلتز مـديــق الصندوق بإعداد موائ مملية للصندوق وتامقيق ويت نشقهم واقسملهم ضم المهل المكحددة في الالئكحة

التنفيذية وتعديالته او أية م اققات أو تعليممت الكحاه وذلك على النكحو التملي:
إلى الهيئة

 .1يعد مديق الصندوق البيمنمت المملية المقكحلية المقاجعة ،وياد نسخة منهم للبوقصة والهيئة خالل خمسة
عشق ( )15يو عمل م نهمية الفتقة.

 .2ياد مديق الصندوق البيمنمت المملية السنوية المدماة ،وياد نسخة منهم للبوقصة والهيئة خالل مدة أمصمهم
خمسة وأقبعي ( )45يومم م نهمية السنة المملية للصندوق.
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إلى كحملة الوكحدات

 .1يعد مديق الصندوق تاقي اق دوقيم ال ثالثة أشهق اكحد أمصى يتضم المعلوممت اآلتية ،ويت اقسمله الى
كحملة الوكحدات:


صمفي ميمة أصول وكحدات الصندوق؛

 عدد الوكحدات التي يملاهم كحممل الوكحدات وصمفي ميمتهم؛
 سجل بكحقاة كحسمب كحممل الوكحدات بمم في ذلك أي توزيعمت مدفوعة بعد آخق تاقيق ت تاديمه
لكحممل الوكحدات.

 بيم ع أتعمب مديق الصندوق ومادمي الخدممت.
 .2على مديق الصندوق أ ياو بمإلفصمح لكحملة الوكحدات ع أية بيمنمت أو معلوممت مد تؤثق تأثي اق جوهقيم
في ميمتهم و بمإلجقاءات التي اتخذهم لمواجهة ذلك.

الى الجمهوق

يت نشق معلوممت شهقية ع الصندوق م خالل البوقصة ،وذلك خالل سبعة ( )7أيم عمل م نهمية ال شهق

وفام للنموذج الذي تكحدده الهيئة.
مادة ()13
مديق الصندوق

 تتولى شقاة المقاز المملي الاويتي ش. .ك.ع"( .المقاز") ،بصفتهم مديق الصندوق ،والمرخص لها منقبل الهيئة بتقخيص قم  ،AP/2014/0012إداقة الصندوق وفام لألكحام والاواعد الواقدة بهذا النظم .
يعتبق "المقاز" ،الذي ت تأسيسه عم  ،1974أكحد المؤسسمت االستثممقية القائدة في الاويت ،وياد

خدممت استثممقية متعددة تشمل إداقة األصول واالستشمقات ،إضمفة الى خدممت استثممقية متطوقة اخقى

في الاويت ،الشقق األوسط وشممل افقيايم ،أوقوبم والواليمت المتكحدة .امم تتضم نشمطمت "المقاز" إداقة

الصنمديق والصفامت العامقية على الصعيدي المكحلي والعملمي.

 يلتز مديق الصندوق بأكحام الامنو والالئكحة التنفيذية وأية تعليممت وم اققات وتعديالت مد تصدق م مبلالهيئة واذلك التعليممت الصمدقة ع و ازقة المملية بشأ الضقائب المستكحاة على العوائد المكحااة لكحملة
الوكحدات ،اذا وجدت ،وأية م اققات وتعليممت متعلاة بهم .
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 يجب أال تال مشمقاة مديق الصندوق في وكحدات الصندوق ع مم يعمدل مبلغ  250,000دينمق اويتيبملدوالق األمقياي ،وال يجوز أ يتصقف في تلك الوكحدات أو يستقدهم طوال مدة إداقته للصندوق ،ويجوز

أ تصل ملاية مديق الصندوق إلى ( )%100م قأس ممل الصندوق.

ال يجوز لمديق الصندوق االشتقاك في التصويت على م اققات جمعية كحملة الوكحدات المتعلاة بمنفعة
خمصة له أو في كحملة تعمقض مصملكحه مع مصملح الصندوق.

 في كحمل إداقة المديق ألاثق م صندوق ،يجب عليه أ يفصل بي العمليمت المقتبطة بهذه الصنمديق. يجوز للهيئة استبدال مديق الصندوق إذا قأت أنه مد أخل إخالالَ جوهقيمَ بإلتزاممته المنصوص عليهم فيالالئكحة.

 ال يجوز لمديق الصندوق استخدا كحاوق التصويت على األسه الماونة ألصول الصندوق.ويلتز مديق الصندوق بمآلتي:

 إداقة أصول الصندوق بمم يكحاق أهدافه االستثممقية المكحددة في نظممه األسمسي. اتخمذ جميع الا اققات االستثممقية وغيقهم م الا اققات بمم يكحاق مصلكحة الصندوق وكحملة الوكحدات،ويضم معمملة كحملة الوكحدات بإنصمف.

 تطبيق سيمسمت واجقاءات منمسبة لمنع أو الكحد م المممقسمت الخمطئة التي م المتومع أو تؤثق علىاستاقاق السوق ونزاهته.

 التأاد م استخدا نممذج تسعيق وأنظمة تايي عمدلة وصكحيكحة وشفمفة للصندوق. -اتخمذ التدابيق المنمسبة لكحممية وكحفظ أصول الصندوق.

 تسجيل عمليمت الشقاء والبيع التي تت لصملح الصندوق بشال دميق ووفام لتسلسلهم الزمني وتوميتهم. تمثيل الصندوق في عالمته بملغيق وأمم الاضمء وياو له كحق التوميع عنه. -توفيق نظم مكحمسبي لايد التعممالت المملية للصندوق.

 التأاد م وجود نظم مالئ لتسوية المعممالت التي ت إدخملهم بملنظم المكحمسبي مع الكحسمبمت الناديةواألوقاق المملية المفتوكحة بمس الصندوق لدى أمي الكحفظ.

 -توفيق السيولة الامفية للصندوق للوفمء بأية التزاممت مد تتقتب عليه.

 عد تعقيض الصندوق ألية مخمطق استثممقية غيق ضقوقية وفق أغقاض الصندوق وسيمسته االستثممقية. توفيق جميع المعلوممت الالزمة ع الصندوق إلى مقامب االستثممق في الكحدود التي تمانه م الايمبواجبمته بافمءة وفمعلية.
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 -إخطمق الهيئة فوق وموع أكحداث جوهقية تؤدي لتعقض مصملح كحملة الوكحدات للخطق.

 -مع عد اإلخالل بملتزاممت مديق الصندوق بأكحام الفصل الثملث (تعمقض المصملح) م الاتمب الثمم

(أخالميمت العمل) م الالئكحة ،يجوز لموظفي مديق الصندوق م غيق المسجلي اممثلي مديق نظم

استثممق جممعي شغل عضوية مجلس إداقة في شقاة تشال أوقامهم المملية جزءا م أصول صندوق
يديقه مديق الصندوق .وال يجوز لموظفي مديق الصندوق م المسجلي اممثلي مديق نظم استثممق

جممعي شغل عضوية مجلس إداقة الشقامت المشمق إليهم في الفاقة السمباة.

 في كحمل توظيف مديق الصندوق لشخص اممثل لمديق نظم استثممق جممعي مم ينطبق عليه الكحظقالواقد في البند أعاله؛ فيجب على هذا الشخص أ يستايل م عضوية مجلس إداقة الشقاة التي تشال
أوقامهم المملية جزءا م أصول صندوق يديقه مديق الصندوق.
مادة ()14

اكحام جمعية كحملة الوكحدات
 .1تنعاد جمعية كحملة الوكحدات مقة واكحدة  -على األمل  -في السنة ،ويكحق لال م كحملة الوكحدات كحضوق
اجتممعمت هذه الجمعية والتصويت على م اققاتهم وياو لال م كحملة الوكحدات صوت واكحد مامبل ال وكحدة

استثممقية واكحدة يمتلاهم.
 .2تختص جمعية كحملة الوكحدات بملنظق واتخمذ مقاق في المسمئل التملية:
 .1تاقيق مديق الصندوق ع نشمط الصندوق ومقازه المملي.

 .2تاقيق مقامب الكحسمبمت ع البيمنمت المملية السنوية المدماة للصندوق.
 .3البيمنمت المملية السنوية المدماة للصندوق.
 .4تاقيق ماتب التدميق الشقعي الخمقجي
 .5تاقيق مقامب االستثممق.

.6تعديالت النظم األسمسي التي تمس الكحاوق الماتسبة لكحملة الوكحدات.
 .7عزل مديق الصندوق.

 .8تعيي مديق بديل.

 .9اختيمق مصفي الصندوق ومقامبة أعممله.

وال تنفذ م اققات جمعية كحملة الوكحدات إال بموافاة الهيئة.
 .3تنعاد جمعية كحملة الوكحدات بنمء على دعوة م مديق الصندوق للنظق في المسمئل التي تدخل في اختصمصمتهم،
ويتوجب عليه أ يوجه الدعوة لالجتممع بنمء على طلب مسبب ماد م كحملة الوكحدات الذي يمثلو نسبة
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ال تال ع  % 10م قأس ممل الصندوق المصدق ،أو بنمء على طلب م مقامب االستثممق أو مقامب

الكحسمبمت .وتعد جدول األعممل الجهة التي تدعو إلى االجتممع.

 .4إذا ل يا مديق الصندوق بدعوة جمعية كحملة الوكحدات في األكحوال التي يتوجب فيهم ذلك أو إذا تعذق دعوتهم
م مديق الصندوق ألي سبب م األسبمب ،يجوز للهيئة أ تالف مقامب االستثممق أو مقامب الكحسمبمت بدعوة
هذه الجمعية لالنعامد.

 .5توجه الدعوة إلى كحضوق اجتممع جمعية كحملة الوكحدات متضمنة جدول األعممل وزمم ومام انعامد االجتممع
بأكحد الطقق التملية:

أ .اإلعال في صكحيفتي يوميتي مكحليتي والبوقصة مبل انعامد االجتممع بعشقة ( )10أيم عمل على
األمل.

ب .خطمبمت مسجلة تقسل إلى كحملة الوكحدات مبل الموعد المكحدد النعامد االجتممع بعشقة ( )10أيم عمل
على األمل.

ج .البقيد اإللاتقوني أو الفماس مبل انعامد االجتممع بسبعة ( )7أيم عمل على األمل.

د .تسلي الدعوة بمليد إلى كحملة الوكحدات أو م ينوب عنه ممنونم مبل موعد االجتممع بثالثة ( )3أيم
عمل على األمل ،ويؤشق على صوقة الدعوة بمم يفيد االستال .

 .6يشتقط لصكحة اإلعال بملوسمئل المشمق إليهم في البنود (ب) و (ج) و (د) أعاله أ ياو المشتقك مد زود
مديق الصندوق ببيمنمت ع موطنه أو عنوا بقيده اإللاتقوني أو قم الفماس الخمص به ،ووافق على إعالنه
م خالل هذه الوسمئل وأ ياو منصوصم في النظم األسمسي للصندوق على اإلعال ع طقيق تلك

الوسمئل.

وال يعتد بأي تغييق م مبل المشتقك ألي م البيمنمت المشمق إليهم في الفاقة السمباة مم ل يا مد أخطق مديق

الصندوق أو الجهة التي تكحتفظ بسجل كحملة الوكحدات بهذا التغييق مبل إعالنه بخمسة أيم عمل على األمل.

 .7يجب على مديق الصندوق توجيه إخطمقات بجدول األعممل وميعمد ومام اجتممع جمعية كحملة الوكحدات
مبل سبعة ( )7أيم عمل على األمل م انعامد االجتممع إلى ال م :
 .1الهيئة.

 .2مقامب االستثممق.
 .3الجهة التي تكحتفظ بسجل كحملة الوكحدات (أمي كحفظ أو واملة المامصة).

 .4مقامب الكحسمبمت وماتب التدميق الشقعي الخمقجي إذا ام م الماقق عقض البيمنمت المملية على

جمعية كحملة الوكحدات.

 .5البوقصة لإلعال ع جدول األعممل وميعمد ومام اجتممع الجمعية.
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 .8ال يتقتب على عد كحضوق ممثل الهيئة  -بعد إخطمقهم  -بطال اجتممع جمعية كحملة الوكحدات .ويبطل هذا

االجتممع في كحملة عد كحضوق أي م الجهمت المشمق إليهم في البنود ( )2و ( )3و ( )4م البند السمبق.

امم يبطل االجتممع في كحملة عد كحضوق مديق الصندوق مم ل تا الدعوة لالجتممع موجهة م جهة أخقى
بخالف المديق.
 .9يتقأس اجتممع جمعية كحملة الوكحدات الجهة التي مممت بملدعوة إلى هذا االجتممع

 .10ال ياو انعامد اجتممع جمعية كحملة الوكحدات صكحيكحم إال إذا كحضقه كحملة الوكحدات الذي يمثلو أاثق م

 % 50م قأس ممل الصندوق المصدق .فإذا ل يتوافق هذا النصمب؛ وجب دعوة الجمعية إلى اجتممع ثم

لذات جدول األعممل يعاد خالل مدة ال تزيد ع ( )30ثالثي يومم م تمقيخ االجتممع األول ،وياو االجتممع

الثمني صكحيكحم أيم ام نسبة الكحضوق م قأس الممل .ويجوز أال توجه دعوة جديدة لالجتممع الثمني إذا ام

مد كحدد تمقيخه في الدعوة إلى االجتممع األول .وتصدق الا اققات بمألغلبية المطلاة للوكحدات الممثلة في
االجتممع بمستثنمء الا اققات المتعلاة بتعديل النظم األسمسي للصندوق والتي تمس الكحاوق الماتسبة لكحملة

الوكحدات أو في كحملة التصفية بنمء على طلب مديق الصندوق ،فيجب أ تصدق بموافاة كحملة الوكحدات الذي
يملاو أاثق م  % 50م قأس ممل الصندوق المصدق.

 .11ال يجوز لجمعية كحملة الوكحدات منممشة موضوعمت غيق مدقجة على جدول األعممل إال إذا امنت م األموق
العمجلة التي طقأت بعد إعداد الجدول أو تاشفت أثنمء االجتممع ،أو إذا طلبت ذلك الهيئة أو مقامب الكحسمبمت
أو كحملة الوكحدات الذي يملاو  % 5م قأس ممل الصندوق المصدق ،واذا تبي أثنمء المنممشة عد افمية

المعلوممت المتعلاة ببعض المسمئل المعقوضة ،تعي تأجيل االجتممع لمدة ال تزيد على عشقة ( )10أيم

عمل إذا طلب ذلك كحملة الوكحدات الذي يملاو  % 25م قأس ممل الصندوق المصدق ،وينعاد االجتممع

المؤجل دو الكحمجة إلى إجقاءات جديدة للدعوة.
 .12على مديق الصندوق أو الجهة التي دعت إلى عاد االجتممع  -كحسب األكحوال  -موافمة الهيئة بنسخة م
مكحضق اجتممع الجمعية بعد توميعه مم تقأس االجتممع ،ومادمي الخدممت الكحمضقي االجتممع ،وذلك
خالل أسبوعي م تمقيخ انعامدهم ،على أ ياو مقفام بملمكحضق نسخة م توايالت الكحضوق.

 .13يكحق لال م كحملة الوكحدات المايدي بملسجل الخمص بملصندوق كحق كحضوق اجتممع جمعية كحملة الوكحدات
بمألصملة أو الواملة ويشتقط لصكحة الواملة أ تاو بموجب توايل خمص أو تفويض معد لذلك ،ويجوز أ

ياو التوايل لكحضوق اجتممع واكحد أو أاثق م اجتممعمت جمعية كحملة الوكحدات وياو التوايل الصمدق

لكحضوق اجتممع معي صملكحم لكحضوق االجتممع الذي يؤجل إليه لعد ااتممل النصمب.
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مادة ()15

الهيئة اإلداقية
.i

.ii

يتولى إداقة الصندوق هيئة إداقية تتشال م موظفي اثني أو أاثق م موظفي مديق الصندوق مم

تتوافق فيه شقوط ممثلي نشمط مديق نظم استثممق جممعي ،على أ ياو أكحده م ابمق التنفيذيي
لدى مديق الصندوق.

ياو أعضمء الهيئة اإلداقية م

األشخمص المسجلي

لدى الهيئة ،ويمثلو مديق الصندوق في

المسؤوليمت والصالكحيمت المنصوص عليهم في الالئكحة ،ويعتبق توميع أعضمء الهيئة اإلداقية أو م

يفوضونه منه بمثمبة توميع مديق الصندوق ،وياو هؤالء األعضمء مسؤولي بملتضمم مع مديق

الصندوق ع أي أخطمء أو إهممل أو غش في اداقة الصندوق.
.iii

في كحمل شغوق منصب أكحد أعضمء الهيئة اإلداقية للصندوق ،ياو مديق الصندوق بإخطمق الهيئة بذلك

خالل مدة أمصمهم خمسة ( )5أيم عمل ،امم ياو بتادي طلب لشغل المنصب الشمغق خالل مدة أمصمهم
خمسة عشق ( )15يو عمل م تمقيخ انتهمء مدة اإلخطمق .وياو مديق الصندوق بإخطمق كحملة الوكحدات

خالل مدة أمصمهم خمسة ( )5أيم عمل م شغوق أو شغل المنصب.
مادة ()16
أمي الكحفظ

يت تعيي أمي الكحفظ م مبل مديق الصندوق ،بعد الكحصول على موافاة الهيئة؛ ويجوز له تعيي أمي

كحفظ فقعي مقخصم له أو مسجال لدى جهة قممبية أجنبية ،وذلك لكحفظ األصول خمقج دولة الاويت .وال
يؤدي التعممد مع أمي كحفظ فقعي إلى إعفمء أمي الكحفظ األصيل م مسئوليمته .على أ يت الكحصول

على موافاة اتمبية م مديق الصندوق على جميع العاود المبقمة بي أمي الكحفظ األصيل وأمي الكحفظ
الفقعي.

يلتز بأداء اآلتي:

 .1مع مقاعمة أكحام الاتمب السمبع (أموال العمالء وأصوله ) م الالئكحة ،يلتز أمي الكحفظ بمالكحتفمظ بأصول
الصندوق في كحسمبمت منفصلة ياو بفتكحهم واداقتهم على أ تاو مستالة ع كحسمبمته أو كحسمبمت الغيق،
وأ يبذل في ذلك عنمية الشخص الكحقيص.

 .2استال وكحفظ وايداع األقبمح النادية وأية توزيعمت أخقى نمشئة ع نشمط الصندوق.

 .3إخطمق مديق الصندوق بأية التزاممت متقتبة على أصول الصندوق واقسمل أي إخطمقات يتسلمهم وفي
المدة الماققة لذلك.

 . .4تنفيذ تعليممت مديق الصندوق الخمصة بنطمق عمل أمي الكحفظ.
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 .5إعداد وكحفظ سجل كحملة الوكحدات مم ل يكحفظ لدى واملة مامصة.
 .6ال يجوز ألمي الكحفظ تملك وكحدات بملصندوق.

 .7المكحمفظة على سقية المعلوممت الخمصة بملصندوق وال ياو بنشق أية بيمنمت تخص الصندوق  -ولو بعد
انتهمء مدته  -مبل عقضهم على مديق الصندوق وأخذ موافاـته الخطية المسباة على ذلك ،فيمم عدا
متطلبمت الجهمت القممبية والاضمئية.

في كحمل شغوق منصب أمي كحفظ الصندوق ،ياو مديق الصندوق بإخطمق الهيئة بذلك خالل مدة أمصمهم خمسة

( )5أيم عمل ،امم ياو بتادي طلب لشغل منصبه خالل مدة أمصمهم خمسة عشق ( )15يو عمل م تمقيخ
انتهمء مدة اإلخطمق .وياو مديق الصندوق بإخطمق كحملة الوكحدات خالل مدة أمصمهم خمسة ( )5أيم عمل م

شغوق أو شغل المنصب.
مادة ()17
مقامب االستثممق

يت تعيي مقامب االستثممق م مبل مديق الصندوق ،بعد الكحصول على موافاة الهيئة .ويجب أال ياو مقامب
االستثممق م األطقاف ذوي العالمة بمديق الصندوق.
يلتز مقامب االستثممق بأداء اآلتي-:
 .1التأاد م الت از مديق الصندوق بملامنو والالئكحة التنفيذية وم اققات وتعليممت الهيئة والنظم األسمسي
ونشقة االاتتمب وأية وثمئق أخقى يصدقهم مديق الصندوق.

 .2تاوي وكحدات االستثممق بملطقياة وفي المواعيد المكحددة لذلك في النظم األسمسي.

 .3التأاد م ميم مديق الصندوق بمسؤوليمته بمم يكحاق مصلكحة كحملة الوكحدات وفام للنظم واكحام الالئكحة
التنفيذية ،وأ أموال الصندوق تستثمق في كحدود األسمليب والسيمسمت المكحددة في النظم .

 .4امقاق اية تعممالت تنطوي على تعمقض مصملح.

 .5االجتممع مقتي سنويم على األمل مع الهيئة االداقية للصندوق لمقاجعة الت از الصندوق بملامنو والالئكحة
التنفيذية وم اققات وتعليممت الهيئة والنظم ونشقة االاتتمب واية وثمئق اخقى يصدقهم مديق الصندوق.

 .6إخطمق الهيئة بأية مخملفمت تاع م مديق الصندوق.
 .7ال يجوز لمقامب االستثممق تملك وكحدات بملصندوق.
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 .8المكحمفظة على سقية المعلوممت الخمصة بملصندوق وال ياو بنشق أية بيمنمت تخص الصندوق  -ولو
بعد انتهمء مدته  -مبل عقضهم على مديق الصندوق وأخذ موافاـته الخطية المسباة على ذلك ،فيمم عدا

متطلبمت الجهمت القممبية والاضمئية.

في كحمل شغوق منصب مقامب استثممق الصندوق ،ياو مديق الصندوق بإخطمق الهيئة بذلك خالل مدة أمصمهم
خمسة ( )5أيم عمل ،امم ياو بتادي طلب لشغل منصبه خالل مدة أمصمهم خمسة عشق ( )15يو عمل م

تمقيخ مدة اإلخطمق .و ياو مديق الصندوق بإخطمق كحملة الوكحدات خالل مدة أمصمهم خمسة ( )5أيم عمل م

شغوق أو شغل المنصب.
مادة ()18
ماتب التدميق الشقعي
نظم القممبة الشقعية

 ياو للصندوق نظم قممبة شقعية ماو م وكحدة تدميق شقعي داخلي وماتب تدميق شقعي خمقجي ،ياوبملقممبة على جميع تعممالت األوقاق المملية للصندوق للتأاد م مطمباتهم للمعمييق الشقعية وم اققات الهيئة

ذات الصلة ،على النكحو التملي:
.1

ماتب التدميق الشقعي الخمقجي:

 .1.1يجب أ ياو ماتب التدميق الشقعي الخمقجي مسجال لدى الهيئة ،ويت تعيينه لمدة سنة
مملية واكحدة ممبلة للتجديد سنويم ولمدة ال تتجموز  4سنوات مملية متتملية ،وال يت إعمدة تعيينه
بعد ذلك إال بعد مضي سنتي ممليتي متتمليتي على األمل.

 .1.2يجب أال ياو ماتب التدميق الشقعي الخمقجي م األطقاف ذوي العالمة بمديق الصندوق.
 .1.3ال يجوز لماتب التدميق الشقعي الخمقجي تملك وكحدات بملصندوق.
 .1.4يلتز بقفع تامقيقه إلى جمعية كحملة الوكحدات للصندوق ،والتي يجب أ تشتمل على اآلتي:
 .1.4.1مم يفيد اطالعه على تاقيق وكحدة التدميق الشقعي الداخلي.

 .1.4.2عدد وتواقيخ الزيمقات الميدانية إلى مديق الصندوق ونتمئجهم.
 .1.4.3بيم كحول العاود والمعممالت التي ت االطالع عليهم وفكحصهم ،وذلك دو
اإلخالل بسقية هذه التعممالت.

 .1.4.4الاواعد المقجعية لتلك العاود والمعممالت.
 .1.4.5المخملفمت الشقعية – إ وجدت – سواء في العاود أو المعممالت ،وايفية
معملجتهم والمدد الماتقكحة لذلك.
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 .1.4.6الجهمت المسئولة في مديق الصندوق ع إجقاء التعممالت التي ت فكحصهم،
ومقاكحل إنجمزهم.

 .1.4.7القأي الشقعي النهمئي.
 .1.4.8توميع المدمق الشقعي والممثل الامنوني للماتب.
.2

وكحدة التدميق الشقعي الداخلي :

 .1.2يجوز تعيي ماتب تدميق شقعي خمقجي آخق ،وذلك للايم بمهم وكحدة التدميق الشقعي
الداخلي للصندوق ،على أ يتكحمل مديق الصندوق أتعمبه.

 .2.2ي تاو وكحدة التدميق الشقعي الداخلي بملتثبت م شقعية التطبيق بمالطالع على كحمالت
انتامئية للمعممالت اليومية المختلفة للصندوق ،للتأاد م الت از تعممالت الصندوق بملمعمييق

الشقعية وم اققات الهيئة ذات الصلة.

في كحمل شغوق منصب ماتب التدميق الشقعي الخمقجي أو المدمق الشقعي الداخلي للصندوق ،ياو مديق

الصندوق بإخطمق الهيئة بذلك خالل مدة أمصمهم خمسة ( )5أيم عمل ،امم ياو بتادي طلب لشغل المنصب
الشمغق خالل مدة أمصمهم خمسة عشق ( )15يو عمل م تمقيخ انتهمء مدة اإلخطمق .و ياو مديق الصندوق
بإخطمق كحملة الوكحدات خالل مدة أمصمهم خمسة ( )5أيم عمل م شغوق أو شغل المنصب.

مادة ()19
مقامب الكحسمبمت الخمقجي

 .1ياو مديق الصندوق بتعيي مقامب كحسمبمت خمقجي مسجل لدى الهيئة.
 .2يجب أال ياو مقامب الكحسمبمت الخمقجي م األطقاف ذوي العالمة بمديق الصندوق.

 .3ال يجوز ا ياو مقامب الكحسمبمت الخمقجي للصندوق هو نفسه مقامب الكحسمبمت لمديق الصندوق.

 .4يعي مقامب الكحسمبمت الخمقجي لسنة مملية واكحدة ممبلة للتجديد سنويم ،ولمدة ال تتجموز أقبع سنوات مملية
متتملية ،ويجوز إعمدة تعيينه للصندوق بعد فتقة اناطمع التال ع سنتي متتمليتي .

 .5ياو مقامب الكحسمبمت الخمقجي بأعممل مقاجعة وتدميق كحسمبمت الصندوق وفام لمعمييق المكحمسبة الدولية
المعتمدة م الهيئة.

 .6ياو مقامب الكحسمبمت الخمقجي مسئوال ع أي تاصيق أو إهممل مهني أو غش ياع منه أثنمء أدائه
لعمله.

 .7يلتز بملمكحمفظة على سقية المعلوممت الخمصة بملصندوق وال ياو بنشق أية بيمنمت تخص الصندوق –
ولو بعد انتهمء مدته – مبل عقضهم على مديق الصندوق وأخذ موافاته الخطية المسباة على ذلك.

 .8ال يجوز لمقامب الكحسمبمت الخمقجي تملك وكحدات بملصندوق.
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 .9في كحمل شغوق منصب مقامب الكحسمبمت الخمقجي للصندوق ،ياو مديق الصندوق بإخطمق الهيئة بذلك

خالل مدة أمصمهم خمسة ( )5أيم عمل ،امم ياو بتادي طلب لشغل منصبه خالل مدة أمصمهم خمسة

عشق ( )15يو عمل م تمقيخ مدة اإلخطمق .وياو مديق الصندوق بإخطمق كحملة الوكحدات خالل مدة
أمصمهم خمسة ( )5أيم عمل م شغوق أو شغل المنصب.
مادة ()20

شقوط مادمي الخدممت
يجب على امفة مادمي خدممت الصندوق االلت از بمم يلي:

_1أ ياو ماد الخدمة م األشخمص المقخص له أو المسجلي لدى الهيئة في تادي هذه الخدمة ،وأ تتوفق
لديه الادقات واإلمامنيمت البشقية والتانية والمملية بملادق الذي يافي لتنفيذ التزاممته.

 -2إب اق عاد مع ماد الخدمة يتضم بيم كحاوق والتزاممت أطقافه وعلى األخص أتعمب ماد الخدمة وأسس
اكحتسمبهم ومواعيد سدادهم ،واإلجقاءات الواجب اتبمعهم عند إنهمء أو فسخ العاد ،والتدابيق واإلجقاءات المتقتبة

على إنهمء العالمة مع ماد الخدمة.

 -3بذل عنمية الشخص الكحقيص في الايم بملمهم المنوطة بماد الخدمة والتعمو مع بممي مادمي الخدممت
للصندوق ،وتعويض ال شخص لكحاه ضقق نتيجة أي خطأ يقتابه ماد الخدمة.

 -4أال يتعممل ماد الخدمة سواء لصملكحه أو نيمبة ع غيقه على وكحدات الصندوق ،فيمم عدا مديق الصندوق.
مادة ()21
سجل كحملة الوكحدات
 يكحفظ سجل كحملة وكحدات الصندوق لدى واملة مامصة ،ويجوز كحفظ هذا السجل لدى أمي الكحفظ طملمم
الصندوق غيق مدقج وذلك وفام لألكحام والاواعد الواقدة في الالئكحة ،وتدفع أتعمب الجهة التي تكحتفظ
بملسجل م أموال الصندوق.

 يجب أ يتضم سجل كحملة الوكحدات المعلوممت التملية:
 oللفقد :اسـ ـ ـ ـ كحممل الوكحدات ،الجنس ـ ـ ــية ،قم مس ـ ـ ــتند الهوية ،عنوا الس ـ ـ ــا وعنوا العمل ،قم
الهمتف والبقيد االلاتقوني وقصيد الوكحدات المملواة له.

 oللشقامت والمؤسسمت :االس الامنوني ،الجنسية ،قم وتمقيخ السجل التجمقي ،العنوا المسجل،
عنوا العمل ،أقمم الهواتف والفماس والبقيد االلاتقوني ،اسممء المفوضي بملتوميع

 يتعي على كحممل الوكحدات إخطمق مديق الصندوق أو الجهة التي تكحفظ السجل اتمبيم عند أي تغييق
ق على أي م معلوممته وذلك خالل شهق على األاثق م كحدوث أي م هذه التعديالت أو التغييقات.
يط أ
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 تكحتفظ الجهة التي تكحفظ السجل ببيم يوضح قصيد الوكحدات المتباية والوكحدات التي ت إصداقهم أو
استقدادهم أو استكحداثهم أو إلغمؤهم ،ويزود مقامب االستثممق بنسخة م البيم .

مادة ()22
كحاوق كحملة الوكحدات
 يكحا النظم األسمسي لصندوق االستثممق العالمة بي مديق الصندوق وكحملة الوكحدات ،وتُطبق على
جميع كحملة الوكحدات في الصندوق الشقوط واألكحام ذاتهم.

يجب توفيق نسخة مطبوعة م النظم األسمسي لال مشتقك أو أي شخص لديه قغبة في االشتقاك في

الصندوق ،ويعد توميع المشتقك  -بعد االطالع على النظم األسمسي للصندوق  -على طلب االشتقاك
بمثمبة موافاة على هذا النظم .

 تخول وكحدات االستثممق للماتتبي كحاومم متسموية تجمه الصندوق وياو لكحممليهم الكحق في امتسم العوائد
الامبلة للتوزيع والنمتجة ع استثممق أموال الصندوق وااللت از بتكحمل خسمئقه ال في كحدود مم يملاه م

وكحدات االستثممق .وياو لال م كحملة الوكحدات الكحق في الكحصول على نسبة م صمفي موجودات
الصندوق عند تصفيته بادق مم يملاه م وكحدات استثممق.
 ال يجوز لكحملة الوكحدات أو لخلفمئه العممي أو الخمصي  -عدا مديق الصندوق  -أ يتدخلوا في إداقة
الصندوق.
 في كحمل وفمة كحممل الوكحدات وانتامل الوكحدات التي يملاهم إلى وقثته ،وفام لالجقاءات المقعية ،يتعي أ

ال يال نصيب ال واقث ع الكحد األدنى لالاتتمب/لالشتقاك المسموح به بكحسب النظم  ،فإذا م ّل نصيب
الكحد ول يتفق الوقثة فيمم بينه على نال ملاية الوكحدات لشخص واكحد م بينه بكحيث
الواقث ع هذا ّ
تاو ضم الكحد األدنى المنصوص عليه ،جمز لمديق الصندوق شقاؤهم كحسب سعق التايي المعل في

كحينه.
 وفي كحمل إفالس كحممل الوكحدات أو توميع كحجز مضمئي على الوكحدات المملواة م مبله ،يت ّ استقداد
هذه الوكحدات م مبل مديق الصندوق وجمز لمديق الصندوق أ يشتقيهم وفام آلخق سعق تايي معل عنه
ويت تسلي ميمتهم للجهة المختصة.

 يجوز تكحويل ملاية الوكحدات م كحملتهم لألممقب م الدقجة األولى واألزواج ،وذلك عبق إتبمع إجقاءات
تكحويل الملاية لدى البوقصة.
 يجب أ ياو النظم األسمسي لصندوق االستثممق ماتوبم بمللغة العقبية وأ يت توفيقه دو مامبل عند
طلبه.
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مادة ()23

األتعمب والمصقوفمت
 .1قسو االشتقاك

يدفع المشتقك قسو اشتقاك في الصندوق تبلغ نصف بملممئة ( )%0.5م صمفي ميمة األصول للوكحدات
المقاد االشتقاك بهم.
 .2قسو االستقداد
يت خص قسو االستقداد البملغة نصف بملممئة ( )%0.5م صمفي ميمة األصول للوكحدة ،م ميمة

االستقداد مبل سدادهم لكحممل الوكحدات.
 .3أتعمب مديق الصندوق
 .3.1أتعمب اداقة

يتامضى مديق الصندوق لامء ميممه بإداقة واستثممق أموال الصندوق أتعمب إداقة سنوية مدقهم ( )%1.75م

صمفي ميمة أصول الصندوق تكحتسب وتتقاا بشال نصف شهقي في يو التاوي وتسدد بشال شهقي.
 .3.2أتعمب أداء

يتامضى مديق الصندوق أتعمب أداء سنوية بنسبة ( )%15م الفمئض المكحاق فوق عمئد المؤشق  .تكحتسب
وتتقاا هذه األتعمب على أسمس صمفي ميمة أصول الصندوق للوكحدة بشال نصف شهقي في يو التعممل
مع األخذ في االعتبمق التغيقات في صمفي ميمة أصول الصندوق وتوزيعمت العوائد المعلنة م مبل الصندوق،

إ وجدت ،وتدفع خالل أقبعة عشق ( )14يومم بعد نهمية ال سنة مملية.

أتعمب األداء التي تستكحق على الوكحدات المستقدة خالل سنة معينة سيت اكحتسمبهم في ومت االستقداد،
ودفعهم لمديق الصندوق في نهمية السنة المملية.

سيت تطبيق أتعمب األداء على الفتقة التي يظل خاللهم أي م كحملة الوكحدات مستثم اق في الصندوق.
صمفي ميمة األصول في نهمية ال سنة مملية ستاو األسمس الكحتسمب أتعمب األداء .يت اكحتسمب أتعمب
األداء بعد خص امفة األتعمب والمصقوفمت.
يجب أ ال يزيد الكحد األمصى لألتعمب التي يتامضمهم مديق الصندوق ع خمسة بملممئة ( )%5سنويم م

الايمة الصمفية ألصول الصندوق.
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 .4أتعمب أمي الكحفظ

يتامضى أمي الكحفظ لامء ميممه بامفة التزاممته أتعمبم" سنوية مدقهم ( ) %0.075م صمفي ميمة أصول

الصندوق وبكحد أدنى ستممئة خمسة وعشقو ( )625دوالق أمقياي شهقيم.
 .5أتعمب مقامب االستثممق

يتامضى مقامب االستثممق لامء ميممه بامفة التزاممته أتعمبم" سنوية مدقهم ( ) %0.075م صمفي ميمة

أصول الصندوق وبكحد أدنى ستممئة خمسة وعشقو ( )625دوالق أمقياي شهقيم.

 .6أتعمب مقامب الكحسمبمت الخمقجي

يتامضى مقامب الكحسمبمت الخمقجي لامء ميممه بملتزاممته أتعمبم سنوية مدقهم ثالثة آالف ( )3,000دينمق

اويتي.

 .7أتعمب ماتب التدميق الشقعي الخمقجي

يتامضى ماتب التدميق الشقعي الخمقجي لامء ميممه بملتزاممته أتعمبم سنوية مدقهم ألف ( )1,000دينمق

اويتي.

 .8أتعمب كحفظ سجل كحملة الوكحدات

تتامضى الجهة التي تكحفظ سجل كحملة الوكحدات لامء ميممهم بكحفظ السجل أتعمبم سنوية مدقهم ألف ()1000

دينمق اويتي ،بمإلضمفة إلى  %20م ميمة األتعمب في كحمل توزيع أقبمح.
 .9مصمقيف الـتأسيس
يتكحمل مديق الصندوق جميع مصمقيف التأسيس والتي تشمل امفة المصمقيف الامنونية ومصمقيف الدعمية
واإلعال والمطبوعمت وامفة المصمقيف األخقى لغقض التأسيس.

.10

مصمقيف تقويج الوكحدات وبيعهم

يت مقاعمة ضوابط الهيئة فيمم يخص اإلعالنمت التقويجية أو التسوياية عند إجقاء أي اتصمل أو إفصمح

لتقويج أو تسويق لوكحدات الصندوق االستثممقية يجب مقاعمة اشف ال الكحامئق والمعلوممت ذات العالمة
دو مبملغة ،وفي جميع األكحوال تخضع اإلعالنمت التقويجية أو التسوياية للضوابط التي تاققهم الهيئة .

وال يجوز دفع أي مبلغ م أصول الصندوق مامبل أتعمب مستشمق االستثممق أو التقويج للوكحدات أو بيعهم،

ويشمل ذلك على سبيل المثمل ال الكحصق ،مصمقيف إعداد ونسخ وتوزيع النظم األسمسي للصندوق  ،على أ

يتكحمل مديق الصندوق هذه المصمقيف.يبي الجدول التملي المصمقيف والقسو والجهة التي تتكحملهم:
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تستحق من

م

طبيعة الرسوم/المصاريف

1

قسو االشتقاك



2

قسو االستقداد



3

مديق الصندوق



4

مقامب االستثممق



5

أمي الكحفظ



6

مقامب الكحسمبمت الخمقجي



7

قسو جهة كحفظ السجل



8

مستشمق االستثممق (إ وجد)

9

أمي كحفظ فقعي (إ وجد)

10

مصمقيف التأسيس

11

مستشمقي خمقجيي

مدير الصندوق

الصندوق

حملة الوحدات






12

ماتب التدميق الشقعي الخمقجي

-



13

وكحدة التدميق الشقعي الداخلي



-

14

اعداد ونسخ وتوزيع النظم االسمسي



-

15

المستشمق الامنوني



16

الوسمطة



17

مصمقيف اعال وتسويق

18

تايي أو أية مصمقيف تشغيلية أخقى مقتبطة



19

طبمعة وتوزيع التامقيق الدوقية



20

النشق ألي افصمكحمت تطلبهم الهيئة



21

قسو ومصمقيف وأجوق الجهمت الكحاومية والقسمية



22

المصفي (إ وجد)
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مادة ()24

مخمطق االستثممق
ا االستثممق في الوكحدات ينطوي على مخمطق معينة تتعلق بمالستقاتيجية االستثممقية للصندوق .ويجب على
المستثمقي أ ياونوا ممدقي على تكحمل هذه المخمطق ،جزئيم أو اليم ،وأال يتومفوا أو يعتمدوا على عمئدات هذا

االستثممق ألي اكحتيمجمت مملية أسمسية.
هذا النظم ال ياد أي إم اققات بأ األهداف االستثممقية للصندوق سوف تتكحاق .فيمم يلي ملخص لبعض

االعتبمقات االستثممقية والمخمطق المقتبطة بهذا االستثممق ،ولانه ليس شممال ويجب استاممله م خالل التكحليل
م مبل المستثمقي كحول الظقوف المملية الشخصية أو االعتبمقية للمستثمقي إضمفة إلى أموق أخقى.
مخاطر األسواق الناشئة
تومعمت النمو االمتصمدي في األسواق المستهدفة ابيقة وعوائد األسه تتمتع بإمامنمت تجموز تلك التومعمت في
األسواق المتطوقة كحيث النمو المكحاق .مع ذلك ،فإ أعممل المممقسمت المكحمسبية ومممقسمت التدميق والتامقيق

المملية المتعمقف عليهم في األسواق النمشئة مد تختلف بشال ابيق ع تلك الموجودة في األسواق .وبملنسبة
لألسواق المتطوقة ،فإ بعض األسواق المستهدفة مد تكحظى بمستوى منخفض م التعليممت وتنفيذ هذه التعليممت
ومقامبة أنشطة المستثمقي  .أسواق األوقاق المملية في األسواق المستهدفة ليست ابيقة بكحج أسواق األوقاق المملية

األاثق استا اق اق وقبمم في بعض األكحيم ياو كحج التداول فيهم أمل باثيق ممم يؤدي إلى ناص السيولة والتالبمت
الابيقة في األسعمق .مد ياو هنمك تقايز عملي لقأسممل السوق وكحج التداول في عدد أمل م األسه واذلك

تقايز ابيق م المستثمقي والوسطمء الممليي  .إ هذه العوامل مد تؤثق سلبم على توميت وأسعمق شقاء أو بيع

الصندوق لألوقاق المملية .م المما أ تتعقض األسواق المستهدفة في بعض األكحيم لتالبمت ابيقة وانخفمض
مفمجئ في أسعمق األوقاق المملية ،وم ث ال يما التأايد أنهم تاد عوائد مستاقة و/أو إيجمبية في المستابل.

لذلك ،م المتومع أ تتالب عوائد السوق نتيجة للتغيقات في ميمة استثممقاته.
مخاطر العمالت

سوف يستثمق الصندوق في األسواق المستهدفة ،والتي يعمل بعض منهم في ظل نظم صقف ثمبت مع قبط

عمالتهم بملدوالق األمقياي .سعق الوكحدة سياو بملدوالق األمقياي وأي تغيق في سعق صقف عملة األسواق
المستهدفة مامبل الدوالق األمقياي مد يعقض المستثمقي لتالبمت سلبية في العوائد.
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فترة االستثمار

استثممقات األسه بكحا طبيعتهم استثممقات عملية المخمطق مع وجود اكحتممل انخفمض مفمجئ في األسعمق نتيجة

لعوامل مختلفة ممم يؤدي إلى خسمئق مكحتملة لقأس الممل .وبملتملي ،يجب اعتبمق االستثممق في الصندوق
امستثممقات عملية المخمطق ،ويما أال ياو هنمك ضمم بأ مديق الصندوق سوف يكحاق هدف الصندوق وأ

المستثمقي سيستقدو امفة المبملغ المستثمقة .عالوة على ذلك ،يجب أ يعتبق الماتتبو أ االستثممق ذي

طبيعة طويلة األجل.
السيولة

مد تاو السيولة وتداول األوقاق المملية المدقجة مكحدودة في اثيق م أسواق األسه بمألسواق المستهدفة بسبب

مكحدودية مشمقاة المستثمقي  .إ ميمة التداول مامقنة بقأسممل السوق في بعض هذه األسواق أمل ممم هو معقوض
م مبل األسواق األاثق تادمم وذلك أيضم مد يؤثق سلبم – إلى جمنب عوامل أخقى  -على أداء الصندوق وخمصة
في أوممت ظقوف السوق الصعبة أو بسبب عمليمت االستقداد الابيقة م مبل المستثمقي ممم يجبق الصندوق

على تصفية غيق اختيمقية لألصول.

ويجب على المستثمق األخذ في عي االعتبمق اآلتي:
.1
.2

المخمطق المكحتملة لخسمقة األموال عند االستثممق في الصندوق.

ا االستثممق في الصندوق ليس بمثمبة ايداع اموال لدى بنك ياو بملضمم أو البيع أو مقتبط

بملصندوق بشال آخق.

مادة ()25
المقاسالت والشاموي
يت توجيه امفة المقاسالت :
-1

ألي مشتقك على :

-2

إلى مديق الصندوق على :

أخق عنوا مايد في سجالت الصندوق.

أ.

مديق الصندوق ،صندوق المقاز مينم االسالمي
شقاة المقاز المملي الاويتي ش. .ك.ع.

ص .ب  23444الصفمة  - 13095دولة الاويت
أو أي عنوا يعل عنه في المستابل.
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اقسمل بقيد الاتقوني الى
ب .لالستفسمق العمجل ،يمانا
 urgentqueries@markaz.comوسوف نقوم بالرد خالل  24ساعة.
-3

العنوا

التملي:

في كحملة وجود شاوى أو خالف:
يقجى تكحميل نموذج شاوى م مومعنم  www.markaz.comواتبمع التعليممت لتعبئته .يت تادي نموذج

الشاوى مقفام مع الوثمئق الداعمة وموجهم الى قئيس وكحدة الشاموى ع طقيق إكحدى الطقق التملية:

• تسليمهم بمليد إلى "وكحدة الشاموى" ،المقاز المملي الاويتي ش. .ك.ع" .المقاز" ،بقج يونيفيقسمل،
الطمبق  ،5شمقع أكحمد الجمبق ،شقق ،الاويت

• ع طقيق البقيد إلى "وكحدة الشاموى" في العنوا البقيدي :ص .ب ،23444 .الصفمة ،13095
دولة الاويت

• ع طقيق البقيد اإللاتقوني إلى "وكحدة الشاموى" complaints@markaz.com :
مادة ()26
تعديل النظم األسمسي

يت تعديل نظم الصندوق بنمء على طلب مديق الصندوق ،وذلك بعد موافاة الهيئة أو في الموعد الذي تكحدده.

ويجب على مديق الصندوق إخطمق كحملة الوكحدات بأي تعديل يت على النظم االسمسي م خالل اتمب أو البقيد

االلاتقوني ،وذلك خالل فتقة ال تتجموز عشقة ( )10أيم عمل م تمقيخ موافاة الهيئة على هذا التعديل .واذا
وجدت الهيئة في التعديالت الماتقكحة مم يمس الكحاوق الماتسبة لكحملة الوكحدات لهم أ تطلب م مديق الصندوق

أخذ موافاة أاثق م  %50م قأس الممل المصدق على هذه التعديالت.
مادة ()27
إنهمء/إلغمء الصندوق

 .انقضاء وتصفية الصندوق

يناضي الصندوق في األكحوال التملية:
 .1اناضمء المدة المكحددة في النظم األسمسي مم ل تجدد طبام للاواعد الواقدة بملنظم .
 .2انتهمء الغقض الذي أنشئ م أجله الصندوق أو في كحملة استكحملة تكحاياه الهدف.

 .3تلف أو هالك جميع أصول الصندوق أو معظمهم بكحيث يتعذق استثممق البممي استثمم اق مجديم.

 .4بنمء على طلب مديق الص ـ ـ ـ ــندوق بش ـ ـ ـ ــقط ص ـ ـ ـ ــدوق مقاق بملموافاة م جمعية كحملة الوكحدات مم
يملاو أاثق م  % 50م قأس ممل الصندوق بكحله مبل انتهمء مدته.

 .5صدوق مقاق م الهيئة بإلغمء تقخيص الصندوق.
 .6صدوق كحا مضمئي بكحل الصندوق وتصفيته.
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 .2إلغاء الترخيص

للهيئة ا تلغي تقخيص الصندوق في أي م األكحوال التملية:
 .1إذا تبي أنه ل يت الوفمء بأي م الشقوط الخمصة بمنح التقخيص.
 .2إذا ام في ذلك كحممية لمصلكحة كحملة الوكحدات في الصندوق.

 .3إذا خملف مديق الصندوق أو مقامب االستثممق أو أمي الكحفظ أيم م أكحام الامنو أو اللوائح ،أو
مد للهيئة معلوممت غيق صكحيكحة أو غيق دمياة أو مضللة.

 .4إذا طلب مديق الصندوق إلغمء التقخيص .وللهيئة أ تقفض الطلب إذا وجدت ضقوقة للتكحقي ع
أمق يتعلق بملصندوق أو بمصلكحة كحملة الوكحدات.
للهيئة أ تخطق مديق الصندوق أو مقامب االستثممق أو أمي الكحفظ للصندوق اتمبة بعزمهم على إلغمء تقخيص
الصـ ـ ــندوق واألسـ ـ ــبمب التي دعتهم لذلك ،وعلى المديق أو مقامب االسـ ـ ــتثممق أو أمي الكحفظ أ ياد تعهدا خالل

خمس ـ ـ ـ ــة عش ـ ـ ـ ــق ( )15يومم م تمقيخ إخطمقه ،تابل به الهيئة لتالفي إلغمء تقخيص الص ـ ـ ـ ــندوق .على الهيئة إذا
أص ــدقت م اق اق بإلغمء تقخيص الص ــندوق أ تالف ش ــخص ــم مقخص ــم له لياو بأعممل تص ــفية الص ــندوق ،أو أ

تطلـب ذلـك م المكحامـة المختص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة .ويجـب عليهـم في هـذه الكحـملـة أ تخطق مـديق الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـدوق وأمي كحفظ

االصندوق  -فو اق واتمبة  -بمإلجقاء الذي اتخذته.

 .3إجراءات التصفية
 يدخل الصندوق بمجقد كحله (في أي م الكحمالت المذاوقة أعاله في الفاقة ( ،))1في دوق التصفية،ويكحتفظ خالل مدة التصفية بملشخصية االعتبمقية بملادق الالز التمم التصفية ،ويجب أ يضمف الى

اس الصندوق عبمقة (تكحت التصفية) ،امم يجب أ يت شهق التصفية.
 تساط آجمل جميع الديو التي على الصندوق م تمقيخ شهق كحل الصندوق واخطمق الدائني بمفتتمحالتصفية ،وعلى المصفي أ يخطق جميع الدائني قسميم بمفتتمح التصفية مع دعوته لتادي طلبمته

بممتضمء ديونه  ،ويجوز إخطمق الدائني بطقيق اإلعال  ،وفي جميع األكحوال يجب أ يتضم اإلخطمق

أو االعال مهلة للدائني ال تال ع خمسة عشق ( )15يو عمل لتادي طلبمته .
 تنتهي عند اناضمء الصندوق سلطة مديق الصندوق ،ومع ذلك يظل المديق ممئمم على إداقة الصندوقإلى كحي تعيي مصف ومممقسته لسلطمته ،ويعتبق المديق بملنسبة إلى الغيق في كحا المصفي إلى أ

يت تعيني مصف .ويستمق مادمو خدممت الصندوق خالل مدة التصفية في تادي خدممته مم ل ياقق
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المصفي  -بعد موافاة الهيئة  -عد الكحمجة الستمقاقه في تادي هذه الخدممت أو استبداله بغيقه أو
دمج بعض المهم لدى ماد خدمة واكحد.

 -يت تعيي المصفى باقاق يصدق ع جمعية كحملة الوكحدات إال في األكحوال التي تاقق فيهم الهيئة تعيي

المصفي وفق الالئكحة التنفيذية وفي كحملة اختيمق المصفي م مبل جمعية كحملة الوكحدات ،يتوجب
الكحصول على الموافاة المسباة م الهيئة على تعيي المصفي .وفي جميع األكحوال ،تكحدد الجهة التي
اختمقت المصفي أتعمبه ومدة التصفية ،على أ يتكحمل الصندوق أتعمب المصفي.

 -يجوز تعيي مديق الصندوق أو مادمي الخدممت للصندوق مصفيم له ،امم يجوز تعيي المصفي م

بي األشخمص المقخص له بإداقة أنظمة االستثممق الجممعي ،أو إداقة مكحفظة االستثممق أو مقامب

استثممق أو أمي الكحفظ ،أو مقامبي الكحسمبمت المسجلي لدى الهيئة .وفي جميع األكحوال ال يت تعيي

المصفى إال بعد موافاة الهيئة .وال يبدأ المصفى في مبمشقة أعممله إال بعد شهق مقاق تعيينه.

 -يعزل المصفي م مبل الجهة التي مممت بتعيينه؛ وفي جميع األكحوال ،يجوز للهيئة بنمء على طلب أكحد

اق بعزل المصفي إذا قأت مبق اق مابوال
كحملة الوكحدات أو دائني الصندوق أو م تلامء نفسهم أ تصدق مق ا
لذلك .ويجب أ يشمل مقاق العزل تعيي مصفى يكحل مكحله ،يبدأ أعممله بعد شهق الاقاق المتضم

العزل وتعيينه مصفيم.

 يبدأ المصفي أعممله بعد شهق الاقاق بتعيينه .وياو بجميع األعممل التي تاتضيهم تصفية الصندوق،وله على وجه الخصوص مم يلي:

 .1تمثيل الصندوق أمم الاضمء والغيق.

 .2الايم ببذل عنمية الشخص الكحقيص للمكحمفظة على أصول الصندوق وكحاومه.
 .3سداد ديو الصندوق.

 .4بيع أصول الصندوق عام اق أو مناوال بملمزاد العلني أو بملمممقسة أو بأي طقياة أخقى تافل
الكحصول على أعلى سعق ،مم ل ينص في مقاق تعيينه على اجقاء البيع بطقياة معينة.

 .5مسمة صمفي أصول الصندوق بي كحملة الوكحدات.

وال يجوز للمصفي أ يبدأ أعممال جديدة إال إذا امنت الزمة إلتمم أعممل سمباة ،امم ال يجوز له بيع أصول

الصندوق جملة واكحدة أو أ يتصملح على كحاومه أو يابل التكحاي في المنمزعمت المتعلاة بأعممل التصفية أو

إجقاء تعممالت مع أطقاف ذات صلة إال بموافاة جمعية كحملة الوكحدات.
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 تسقي األعممل التي يجقيهم المصفي في مواجهة الصندوق أو كحملة الوكحدات أو الغيق إذا امنت مممتاتضيه أعممل التصفية وفي كحدود سلطته .فإذا تعدد المصفو فال تاو تصقفمته ملزمة للصندوق إال

إذا اتخذ الاقاق بمألغلبية المطلاة ،مم ل ينص مقاق تعيينه على خالف ذلك.

 على مديق الصندوق تادي كحسمبمت الصندوق وتسلي دفمتقه ومستنداته وأصوله إلى المصفي ،امم يلتزمادمو الخدممت بتزويد المصفى بأي بيمنمت أو معلوممت تخص الصندوق ،وياو المصفي  -خالل

ثالثة أشهق م مبمشقته لعمله  -بجقد أصول الصندوق وتكحديد مقازه المملي بمم يتضم كحاومه
والتزاممته ،وله أ يستعي في ذلك بمادمي الخدممت ،ويمسك المصفي الدفمتق الالزمة لايد التصفية ،مع

إخطمق الهيئة بتاقيق المقاز المملي للصندوق.
 ياو مصفي الصندوق بدعوة جمعية كحملة الوكحدات لالجتممع خالل ثالثة أشهق م انتهمء السنة المملية،وذلك لمنممشة البيمنمت المملية ع السنة المنتهية وتاقيق مقامب الكحسمبمت والتاقيق السنوي ع أعممل

التصفية والمصمدمة عليه  ،وله دعوة الجمعية لالجتممع في أي ومت إذا امتضت ذلك أعممل التصفية.

 يتعي على المصفي أ يستوفي مم ياو للصندوق م كحاوق لدى الغيق أو لدى مديق الصندوق وايداعالمبملغ التي يكحصلهم في أكحد البنوك لكحسمب الصندوق في دوق التصفية.
 وعلى المصفي سداد ديو الصندوق وتجنيب المبملغ الالزمة لسداد الديو المتنمزع عليهم ،ويت سدادديو الصندوق وفام للتقتيب التملي:

 .1االلتزاممت المملية النمتجة ع عمليمت التصفية.
 .2جميع المبملغ المستكحاة لمادمي الخدممت.
 .3الديو الممتمزة كحسب تقتيب امتيمزهم.

 .4الديو المضمونة بتأمينمت عينية ،وذلك في كحدود نمتج الشيء الضمم للدي .
ومم يتباى م ممل بعد سداد الديو السمبق بيمنهم يؤدي للدائني العمديي  ،فإ ل ياف المتباي م نمتج

التصفية لسداد ال هذه الديو يت مسمة الممل عليه مسمة الغقممء.

 ياو المصفي باسمة مم تباى م أصول الصندوق بعد سداد ديونه بي كحملة الوكحدات ،ويكحصل المشتقك على نصيب يتنمسب مع عدد وكحداته في قأس ممل الصندوق.
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 يسأل المصفي ع تعويض األضقاق التي تلكحق الصندوق أو كحملة الوكحدات أو الغيق بسبب تجموزهكحدود سلطته أو نتيجة األخطمء التي يقتابهم في أداء عمله ،وفي كحملة تعدد المصفي فإنه ياونو
مسئولي على وجه التضمم .

 يلتز المصفي بتادي تاقيق قبع سنوي للهيئة ع أعممل التصفية ،وفام للسنة المملية للصندوق خالل مدةأمصمهم ثالثو يومم م نهمية الفتقة ،على أ ياو التاقيق مقاجعم م مبل مقامب الكحسمبمت ،ومتضمنم
مم ت التوصل إليه في إجقاءات التصفية والدفعمت التي ت توزيعهم على كحملة الوكحدات وأي أصول
موجودة لدى الصندوق ل يت تسييلهم وسبب عد االنتهمء م تسييلهم .ويجوز للهيئة أ تطلب م

المصفي تزويدهم بأي معلوممت أو تامقيق المم قأت ضقوقة لذلك.
 ياد المصفي الى جمعية كحملة الوكحدات كحسمبم ختمميم ع تصفية الصندوق ومسمة أصوله ،وتنتهيأعممل التصفية بملتصديق على الكحسمب الختممي م تلك الجمعية .وعلى المصفي أ يطلب إلغمء ميد

الصندوق م سجل الصنمديق لدى الهيئة بعد انتهمء التصفية.

 ياو المصفي بشهق انتهمء التصفية ،وال يكحتج على الغيق بمنتهمء التصفية إال م تمقيخ الشهق. على المصفي االنتهمء م أعممل التصفية في المدة المكحددة في مقاق تعيينه ،فإذا ل تكحدد المدة تولتالهيئة تكحديدهم بنمء على طلب ذوي الشأ .ويجوز مد المدة باقاق يصدق م الجهة التي اختمقت المصفي
بعد االطالع على تاقيقه الذي يتضم األسبمب التي كحملت دو إتمم التصفية في المدة المكحددة ،ولال

ذي شأ أ يطلب م الهيئة تاصيق هذه المدة.

 تكحفظ الدفمتق والمستندات المتعلاة بتصفية الصندوق لمدة خمس سنوات م تمقيخ إلغمء ميد الصندوقم سجل الهيئة في المام الذي تكحدده الجهة التي عينت المصفي.

مادة ()28
مامفكحة غسل األموال وتمويل اإلقهمب

يجب على مديق الصندوق االلت از با اققات وتعليممت هيئة أسواق الممل ومواني دولة الاويت بشأ غسل األموال
وتمويل اإلقهمب وم اققات الشقعية الدولية الصمدقة في هذا الشأ  ،وأية م اققات وتعليممت الكحاة تصدق بشأ غسل

األموال وتمويل اإلقهمب .
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وسعيم لاللت از باواني وتعليممت مامفكحة غسل األموال وتمويل اإلقهمب  ،مد يطلب مديق الصندوق تادي مستندات
اضمفية م طملبي االشتقاك ادليل للتكحاق م بيمنمته وهويمته أو هوية المستفيدي األصليي م األموال

المشمقاة في الصندوق ،ويكحتفظ مديق الصندوق بملكحق في طلب معلوممت إضمفية إذا اعتبق ذلك ضقوقيم للتكحاق
م هوية أو مصمدق أموال طملبي االشتقاك بملصندوق ،ويجوز لمديق الصندوق أ يقفض مبول أي طلب اشتقاك

في الصندوق إذا تأخق المشتقك أو تعذق عليه تادي أي معلومة أو مستند ام مد طلبهم مديق الصندوق.

مادة ()29
الامنو الواجب التطبيق واالختصمص الاضمئي:
يخضع هذا النظم ويفسق وفام ألكحام الامنو قم  7لسنة  2010والئكحته التنفيذية واية م اققات أو تعليممت أو

تعديالت الكحاة عليهمم ويسقي على امفة األموق المتعلاة بملصندوق التي ل يقد بشأنهم نص خمص بهذا النظم .
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