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 دــتمهي
األوراق المملية نشمط تنظيم انشمء ىيئة أسواق الممل و بشأن  2010لسنة  7كحامم الامنون رمم ألالصندوق  يخضع

( 2ارار رمم )الالصندوق مم ورد في  يتبع و  .ممعلييتطرأ  تعليممتأو  تعديالتمرارات أو أية و  والئكحتو التنفيذية
لمجلس مفوضي ىيئة أسواق الممل بشأن ضوابط مممرسة مينة المراجعة والتدميق الشرعي   2014لسنة 

 أخرى صمدرة عن مراراتأية االسالمية و الخمرجي لصنمديق االستثممر المرخص ليم للعمل وفق أكحامم الشريعة 
 .الييئة بيذا الشأن

 
 (1مادة )

 ألكحاممو. ومامالً  ال يتجزأ من ىذا النظمم ومتمممً  اً يعتبر التمييد السمبق جزء
 

 (2مادة )
 تعريفمت

 ياون للالممت والعبمرات التملية المعمني المخصصة ليم أدنمه مم لم تدل الارينة على خالف ذلك بكحيث تنصرف
 ق النص: مصيغة المذار للمؤنث والمفرد للمثنى والجمع والعاس بملعاس بكحسب سي

 
 : صندوق المراز "مينم" اإلسالمي.  الصندوق 1.
: النظمم األسمسي للصندوق وأي تعديالت مد تطرأ عليو في                 النظمم 2.

 المستابل. 
 )"المراز"( ع.ش.م.ك.: شراة المراز المملي الاويتي  الصندوق مدير 3.
  ..مالشراة الخليجية لكحفظ األوراق المملية ش.م.ك :  أمين الكحفظ .4
 مرامب االستثممر .5

 
 ..مالشراة الخليجية لكحفظ األوراق المملية ش.م.ك: 

6. 
 

 الصندوق أعمملتولى مرامبة ي ذيوال ،بيت التدميق الشرعي :  ماتب التدميق الشرعي
الصمدرة عن ة يالشرعواللوائح كحامم لأللضممن عدم مخملفتيم 

 .جية اإلشراف
 الوكحدات الماونة بموجب أكحامم الممدة مملاي: تعني جمعية   الجمعية .7

 ( من النظمم.14) رمم
أكحامم المنصوص عليو في : يعني مجلس ادارة الصندوق  مجلس االدارة .8
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 ( من النظمم.15)رمم  الممدة
 الممل.: ىيئة أسواق  جية اإلشراف .9

 : الجية/ الجيمت التي تملك الوكحدات المصدرة في الصندوق. مملك/ مملاي الوكحدات .10

 : أية جية مسموح ليم التادم بطلب ااتتمب/اشتراك في وكحدات  الماتتب / المشترك .11
 الصندوق كحسب مم يسمح  بو النظمم.

وىي ورمة  ،: تعني وكحدات االستثممر التي يصّدرىم الصندوق الوكحدات .12
مملية ممبلة للتجزئة تمثل كحصة في صندوق االستثممر وتخول 
كحممليم مبمشرة اممل الكحاوق النمشئة عنيم بمعتبمره مملاًم على 

 .الشيوع في ىذا الصندوق
 د.أ.( 10) عشرة: تعني الايمة اإلسمية لوكحدة االستثممر وىي   الايمة اإلسمية للوكحدة .13

 .أمرياي دوالر
لغ النادي اإلجمملي المدفوع نظير الوكحدات الماتتب/ ب: ىو الم االاتتمب/ االشتراكميمة  .14

المشترك بيم من مبل الماتتبين/ المشتراين، دون رسوم 
 االاتتمب/ االشتراك.

جميع أيمم األسبوع بمستثنمء عطلة نيمية األسبوع وأيمم :  يوم العمل .15
 .الصندوقالعطالت الرسمية لدولة الاويت ولمدير 

16. 
 
 
 

: مرتين شيريم، في اليوم الخممس عشر وفي آخر يوم من ال  عممليوم الت
يوم عطلة رسمية في أي من  عمملالتيوم إذا صمدف شير. 

األسواق المستيدفة، فإن يوم العمل السمبق ليذا اليوم سوف 
 لذلك السوق. عمملالتيعتبر يوم 

: تعني صمفي ميمة أصول الصندوق والتي يتم تكحديدىم وفاًم  صمفي ميمة أصول الصندوق . 17
 .( من النظمم9رمم )للممدة 

صمفي ميمة أصول الصندوق  .18
 / سعر التاييملوكحدةل

:ىي صمفي ميمة أصول الصندوق ماسمة على عدد وكحدات 
 .عمملالصندوق الامئمة في يوم الت

 
: ىو الفرق بين صمفي ميمة أصول الصندوق للوكحدة في نيمية  العمئد .19
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فترة مملية وصمفي ميمة أصول الصندوق للوكحدة في نيمية الفترة 
مضمفم اليو التوزيعمت النادية خالل الفترة ، المملية السمباة ليم

 .المعنية
من شراة  –مؤشر مينم المتوافق مع الشريعة اإلسالمية :  المؤشر .20

 .أيديمل ريتينجز
مملاة  يوى التعمون الخليجي تعني الدول األعضمء في مجلس: دول مجلس التعمون الخليجي .21

المملاة ، مطردولة  ،عممنسلطنة  ،الاويتدولة  ،البكحرين
  .العربية المتكحدة واإلممرات ،السعوديةالعربية 

 .منطاة الشرق األوسط وشممل إفريايمتعني دول :  وشممل أفريايم منطاة الشرق األوسط .22
: تعني منطاة دول مجلس التعمون الخليجي ومنطاة الشرق  األسواق المستيدفة .23

 األوسط وشممل إفريايم.
24. 
 
 
 

انشمء  في شأن 2010( لسنة 7تطبق أكحامم الامنون رمم ):  الامنون والالئكحة التنفيذية
تنظيم نشمط األوراق المملية والئكحتو التنفيذية ىيئة أسواق الممل و 

 تعديالت تطرأ علييمم.أو  تعليممت مرارات أووأية 
 

 (3مادة )
 وبيمنمتوالصندوق 

 اإلسالمي. "مينم" اسم الصندوق: صندوق المراز 
 الصندوق: صندوق مفتوح ذو رأس ممل متغير. شال 
  المتوافاة مع الشريعة االسالمية ةفي األوراق المملي يستثمرنوع الصندوق: صندوق. 
  الصندوق: الدوالر األمرياي.عملة 
  :ياون مراز الصندوق الرئيسي في مار مدير الصندوق ومكحلو الامنوني في دولة مراز الصندوق

 .الاويت
 

 مدة الصندوق
 الييئةصنمديق االستثممر لدى ميده في سجل من تمريخ ( سنة ميالدية تبدأ 15مدة الصندوق خمسة عشر )

 .جية االشراف موافاة على الكحصول بعد وذلك .لمدة أو مدد أخرىتلامئيًم وتجدد 
 



 صندوق المركز "مينا" اإلسالمي

 

CMA Data Classification: Confidential 

 
5 / 34 

 

 رأس ممل الصندوق
اكحـد أدنـى  )د.أ (-/20,000,000مليـون دوالر أمـرياـي  عشرين رأسمـمل الصـنـدوق متـغيـر ويتـراوح بيـن مبـلـغ

 اكحد أمصى. )د.أ 300,000,000/-(ثالثممئـة مليـون دوالر أمرياـي  ومبلـغ
 

 وكحدات االستثممر وميمتيم االسمية
 دوالر أمرياي، وعددىم يتراوح بين $(10) عشرة وكحدات الصندوق اسمية وميمة ال منيم عند تأسيس الصندوق

 وكحدة فاط. (30,000,000)ممئة مليونثالثو  (2,000,000)ن و ملي عشرين
 

 األولي الكحد األدنى لالاتتمب
واكحدة  (1عن وكحدة )و ألول مرة  ( وكحدة عند االاتتمب100)ممئةال يجوز أن يال عدد الوكحدات الماتتب بيم عن 

 . يم بعد ذلكمضمعفمتو 
 

 الكحد األدنى لالشتراك  
واكحدة  (1عن وكحدة )و ( وكحدة 100) ممئةال يجوز أن يال عدد الوكحدات المشترك بيم بعد االاتتمب األولي عن 

 . ذلكيم بعد مضمعفمتو 
 

   للملايةواألمصى الكحد األدنى 
وأن ال يتجموز خمسة ، ( وكحدة100) ممئةعن  المملواة لال مملك وكحداتال يجوز أن يال عدد الوكحدات 

 .%( من اجمملي الوكحدات المصدرة من الصندوق75وسبعون بملممئة )
 

أو الكحد  أو الملاية شتراكاتتمب أو االويجوز لمدير الصندوق، وفاًم لسلطتو التاديرية، تعديل الكحد األدنى لال
 (60) ستينمبل سريمنيم بـ لالتعدي اان يتم اخطمر مملاي الوكحدات بيذ ىعل بملزيمدة أو التخفيض،على للملاية األ

 وذلك بعد موافاة جية اإلشراف. يوم على األمل
 

 (4مادة )
 ىدف الصندوق

مع أكحامم الشريعة  بمم يتوافق على المدى الطويلللصندوق ييدف الصندوق إلى تكحايق نمو في الايمة الرأسمملية 
 .اإلسالمية
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لشرامت ا أسيماالستثممر بصفة أسمسية في سوف يسعى الصندوق إلى تكحايق ىدفو االستثممري عن طريق 
المتوافاة مع الشريعة اإلسالمية والمدرجة في أسواق األوراق المملية في األسواق المستيدفة. وسوف يستثمر 

 بمإلضمفة إلى ،ووكحدات الصنمديق االستثممرية (ETFs)المدرجة  الصنمديقوكحدات الصندوق من ومت آلخر في 
رة عن كحاوممت دول مجلس التعمون لدول الخليج الصاوك المدرجة والغير مدرجة في األسواق المستيدفة والصمد

 .العربية أو بضممنتيم
 (5مادة )

 االستثممروميود  سيمسمت ومواعد

كحتى يستطيع مدير الصندوق تكحايق أىدافو على المدى الطويل، وىي نمو الايمة الرأسمملية للصندوق، فمنو 
 :من ومت آلخر أو مم تسمح بو جية اإلشراف سوف يلتزم بملاواعد التملية

% من صمفي ميمة أصولو في تكحايق أىدافو 75يجب على صندوق االستثممر أن يستثمر ممال يال عن  .1
 االستثممرية األسمسية.

 .% من األوراق المملية لمصدر واكحد10 عنالصندوق نسبة تزيد  تملك عدم .2

ميمة أصول  % من صمفي15دون اإلخالل بملبند السمبق، يجوز للصندوق أن يستثمر اكحد أمصى  .3
 .وبمم ال يتعمرض مع ىذا النظمم ،الصندوق في صندوق استثممر آخر

% من صمفي ميمة 10مملية صمدرة عن مصدر واكحد نسبة تجموز استثممرات الصندوق في أوراق  عدم .4
كحيث يمان ليذه  ،و، بمستثنمء االستثممر في أسيم الشرامت المدرجة في سوق الاويت لألوراق الممليةأصول
الصندوق على أال يتجموز ذلك نسبة الايمة السومية  من صمفي ميمة أصول% 10أن تتجموز  النسبة

 للشراة الى اجمملي الايمة السومية للسوق اال.

صمدرة صاوك % اكحد أمصى من صمفي ميمة أصولو في أي 15يجوز للصندوق أن يستثمر مم نسبتو  .5
 عن كحاوممت دول مجلس التعمون الخليجي أو بضممنمتيم.

% من صمفي ميمة أصولو في أوراق مملية غير ممبلة للتسييل 10عدم تملك الصندوق نسبة تزيد على  .6
 خالل خمسة ايمم عمل.

% من صمفي 10الصندوق أو الدخول في عمليمت يترتب علييم التزاممت مدينة بأاثر من تمول عدم   .7
 ميمة أصولو.

جواز ميمم مدير الصندوق بأي من المعممالت التملية ويلتزم مدير الصندوق بمألىداف األسمسية للصندوق وعدم 
 لكحسمب الصندوق:
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 .منح االئتممن 
  مملية صمدرة عن الشراة المديرة للصندوق أو أي من شرامتيم التمبعة ليم إال في كحدود شراء أي ورمة

 الاواعد الماررة من الييئة في ىذا الشأن.
 ىو مدير االاتتمب أو وايل البيع ليم إال في كحدود  شراء أي ورمة مملية للجية التي ياون مدير الصندوق

 .الاواعد الماررة من الييئة في ىذا الشأن
 استخدام أدوات االئتممن التاليدية في الكحصول على تمويل. 

 
 (6مادة )

 واالشتراك في الصندوق شروط االاتتمب
لوكحدات الصندوق أو مكحمولة لجذب طلبمت شراء لتلك  أو ترويجمً  ال يمثل النظمم ونشرة االاتتمب عرضمً  (1

الوكحدات في الدول التي ياون فييم عرض أو ترويج ىذه الوكحدات غير مسموح بو بموجب الامنون امم 
أنيم ال تمثل أي عرض أو ترويج ألي شخص في أي مامن أو في ظل أية ظروف ال يسمح بموجبيم 

ون تاديم العرض أو الترويج لو غير مشروع. ويجب بذلك العرض أو الترويج، أو إلى أي شخص يا
على من يكحصل على النظمم ونشرة االاتتمب للصندوق مراعمة المتطلبمت الامنونية السمرية وااللتزام بيم، 
وال يتكحمل مدير الصندوق أي مسؤولية ممنونية في كحمل عدم مراعمة الايود الامنونية المفروضة بشأن 

 االشتراك في الصندوق.
 

يسمح بمالاتتمب/االشتراك في الصندوق للمواطنين الاويتيين ومواطني دول مجلس التعمون الخليجي  (2
والمؤسسمت والشرامت الاويتية والخليجية  –أيم امنت جنسيمتيم  –المايمين وغير المايمين األفراد و 

ويجب على  ،الاويتواألجنبية وغيرىم من الييئمت ذات الشخصية االعتبمرية المستالة داخل وخمرج دولة 
االجمنب الراغبين في االشتراك في الصندوق التكحاق من ممنونية مسمىمتيم بملصندوق في ضوء الامنون 

وال يتكحمل مدير والاوانين المنظمة الستثممر األجمنب في دولة الاويت، األجنبي المنطبق علييم 
يود ممنونية مفروضة علييم بشأن لية ممنونية في كحمل عدم مراعمة األجمنب ألية مو الصندوق أية مسؤ 
 .المسمىمة بملصندوق

 
 اسميتم االاتتمب/االشتراك في الصندوق بموجب طلب االاتتمب/االشتراك المعد لذلك والمتضمن  (3

الماتتب/المشترك  واسمومرامب االستثممر  أمين الكحفظمدير الصندوق و  واسمالصندوق ورأس الممل 
مرار منو بابولو للنظمم  وعنوانو وجنسيتو وعدد الوكحدات التي يريد االاتتمب/االشتراك بيم وميمتيم وا 

 مومعم من مبل الماتتب/المشترك ويتم تسليم الطلب .األسمسي للصندوق وذلك بملتوميع على نسخة منو
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ات الرسمية التي تكحدد ىوية بو المستند إلى مدير الصندوق أو أي من واالء البيع مرفامً 
 لمم يلي:  الماتتب/المشترك وفامً 

  البطممة المدنية بملنسبة لألفراد الاويتيين، واألفراد غير الاويتيين المايمين شريطة صالكحية تلك
 البطممة.

 .وثياة/جواز السفر بملنسبة لألفراد غير المايمين بدولة الاويت شريطة صالكحية تلك الوثياة 

 بملنسبة للمؤسسمت الفردية، إضمفة إلى البطممة  التجمرة والصنمعة در من وزارةالترخيص الصم
 المدنية لصمكحب المؤسسة شريطة صالكحية تلك الوثمئق.

  واذلك نموذج اعتممد التوميع،  التجمرة والصنمعة من وزارة ينالصمدر والسجل التجمري الترخيص
 دات.بملنسبة للشرامت التجمرية، شريطة صالكحية تلك المستن

  الوثمئق الرسمية بملنسبة لألفراد والجيمت األخرى المكحلية، والوثمئق الصمدرة أو المعتمدة، من
 الجيمت المختصة بملدولة التي تنتمي إلييم المؤسسمت والمنشآت والشرامت غير المايمة.

  ًعن الغير وأنو  األوراق والمستندات والوثمئق واألكحامم الاضمئية التي تثبت صفة المتعممل نيمبة
 مخّول في تمثيل من ينوب عنو.

عند أي تغيير يطرأ على أي من معلوممتو وذلك  يتعين على الماتتب/المشترك اخطمر مدير الصندوق اتمبيمً 
 على األاثر من كحدوث أي من ىذه التعديالت أو التغييرات.  شيرخالل 

 
بملايمة المراد االاتتمب/االشتراك بيم بمإلضمفة يادم الماتتب/المشترك طلب االاتتمب/االشتراك مصكحوبم  (4

 .، إذا وجدالى رسوم االاتتمب/االشتراك
 

 يجب على مدير الصندوق ووايل البيع عدم مبول أي اشتراك نادي في الصندوق. (5
 

 ال يجوز االشتراك بملصندوق بكحصص عينية أيم امن نوعيم. (6
 

سيمتنعون عن تنفيذ المعمملة في كحملة عدم استيفمء أي ىذا مع العلم أن وايل البيع و/أو مدير الصندوق  (7
 من الشروط الواردة في ىذه الممدة.
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ال يتكحمل مدير الصندوق أّي مسؤولية عن العوامب النمجمة عن عدم التزام الماتتب/المشترك بأّي من  (8
 الشروط المنصوص علييم في ىذه الممدة.

 
  (7مادة )

 االاتتمب األولي
ألكحامم الامنون والالئكحة التنفيذية، ويظل  االستثممر في الصندوق في ااتتمب عمم، وفامً يتم طرح وكحدات  (1

 .طوال المدة المكحددة بملدعوة لالاتتمب بمب االاتتمب مفتوكحمً 
 

رسوم مضمفم الييم ميمة االاتتمب  مع( أعاله، 6)رمم يادم طلب االاتتمب المشمر إليو في الممدة  (2
 .من الايمة االسمية للوكحدات الماتتب بيم (%2) اثنمن بملممئة تبلغاالاتتمب التي 

تلغى الطلبمت الغير مستوفية للشروط المنصوص علييم بطلب االاتتمب، وتعمد المبملغ التي دفعيم أصكحمب  (3
إمفمل بمب االاتتمب، وال تستكحق على تلك المبملغ مل من تمريخ ع أيمم( 5)خمسة إلييم خالل ىذه الطلبمت 

 .عوائدأية 
 

صدار وكحدات الملاية خالل ثالثة اصندوق ال مديريجب على  (4 ستاممل الكحد األدنى لرأس ممل الصندوق وا 
ذا انتيت ىذه الفترة دون تغطية الكحد األدنى جمز لمدير الصندوق أن  الترخيصأشير من تمريخ إصدار  وا 

امم يجوز لو أن . عشرة أيمم عمليطلب من الييئة ميلة مممثلة، وللييئة أن تدرس الطلب وتبت فيو خالل 
زيمدة رأس أو تخفيض رأس ممل الصندوق إلى الكحّد الذي تّم تغطيتو من رأس الممل  يطلب من جية اإلشراف

 .لالاتتمبممل الصندوق عن الكحد األمصى لعدد الوكحدات التي امنت مطروكحة 
 والتخصيص: الفرز إجراءات (5

  رأس الممل الماتتب بوتستبعد مبل التخصيص كحصة مدير الصندوق من. 
  تستبعد الطلبمت المتاررة لنفس الماتتب وال يعتد إال بملطلب الذي يتضمن أابر عدد من وكحدات

 .االستثممر
 ( أيمم عمل من تمريخ 5يتم تخصيص وكحدات االستثممر على الماتتبين خالل خمسة )نتيمء فترة ا

متم بعدد الوكحدات المخصصة لو، وتكحل فيمم االاتتمب، ويلتزم مدير الصندوق بتسليم ال مشترك سندا مؤ 
بعد شيمدات وكحدات االستثممر مكحل ىذا السند، وعلى مدير الصندوق تسليم ىذه الشيمدات خالل شير 

 .نتيمء إجراءات التخصيصامن 
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 يتم توزيع لرأس ممل الصندوق،  مصىإذا زادت طلبمت االاتتمب عن عدد الوكحدات المطروكحة أو الكحد األ
 ،ال بنسبة مم ااتتب بو ثم يوزع الفمئض على امفة الماتتبين ،الماتتبينامفة على  اتتمبلال الكحد األدنى

 .. ويجري التوزيع إلى أمرب وكحدة صكحيكحة وذلك لغمية الكحد األمصى لرأس ممل الصندوق
 ( أيمم عمل من تمريخ 5يتم رد المبملغ الزائدة عن ميمة مم تم تخصيصو للمشترك خالل خمسة )نتيمء ا

 راءات التخصيص، وال يستكحق على تلك المبملغ أية فوائد.إج
 

 أمين الكحفظتودع مبملغ االاتتمب في كحسمب مصرفي خمص يفتح بمسم الصندوق، وتسلم ىذه األموال إلى  (6
 بعد استاممل إجراءات إنشمء الصندوق.

 
شتراك أو يسمح بمال ( أشير من تمريخ انتيمء االاتتمب االولي، بكحيث ال6يباى الصندوق مافال لمدة ستة ) (7

 االسترداد خالل ىذه المدة إال بموافاة مدير الصندوق. 
 

 (8مادة )
 االشتراك واالسترداد

جراءات و  االاتتمب األولي( أشير من تمريخ انتيمء6ستة ) فترة بعد اناضمء يكحق لمملاي  الفرز والتخصيص،ا 
بذلك إلى مدير  من خالل تاديميم طلبمً الوكحدات استرداد وكحداتيم امم يكحق آلخرين االشتراك في الصندوق 

سعر الوكحدة في يوم ل وفامً  ويتم االسترداد واالشتراك. للنموذج الخمص المعد لذلك الصندوق أو وايل البيع، وفامً 
 يلي: ، وذلك اممتاديم طلبمت االشتراك/ االسترداد الوامع بعد التعممل

 
 االشتراك:

مبل يوم  كحتى ويتادم الراغبون بمالشتراك بطلبمتيم نصف شيريبشال تبدأ عملية االشتراك في الصندوق  (1
  .ظيراً  12وذلك كحتى السمعة  ،عمملالتيوم عمل من 

 
مضمفم الييم رسوم  ،ميمة االشتراك( أعاله مع 6) رمم يادم المشترك طلب االشتراك المشمر إليو في الممدة (2

وذلك . بيماالشتراك  المرادمن صمفي ميمة األصول للوكحدات  (%0.5) نصف بملممئة االشتراك التي تبلغ
 في النظمم.  عليو مع مراعمة الكحد األدنى المنصوص

 
 يستلم الماتتب/المشترك نسخة من طلب االاتتمب/االشتراك مومعًم من مدير الصندوق أو أي من واالء (3

 .، إذا وجدواالبيع



 صندوق المركز "مينا" اإلسالمي

 

CMA Data Classification: Confidential 

 
11 / 34 

 

 االسترداد:
يوم من مبل يوم عمل كحتى بمالسترداد بطلبمتيم يتادم الراغبون  كحيث االسترداد بشال نصف شيري يبدأ (4

  .ظيراً  12وذلك كحتى السمعة  ،عمملالت
 
%( من صمفي 0.5) نصف بملممئة رسوم االسترداد والتي تبلغ مخصومم منييتم دفع ميمة االسترداد م (5

 . التي تم فييم تكحديد سعر االسترداد ييمالتملية لناطة التا، خالل أربعة أيمم عمل ميمة األصول للوكحدة
 

واكحدة، ولن يسمح بمالسترداد الجزئي ( 1)يجب أن ال ياّل عدد الوكحدات المطلوب استردادىم عن وكحدة  (6
في  للتملكعاب االسترداد إلى مم دون الكحد األدنى  لمملك الوكحداتإذا انخفضت عدد الوكحدات المتباية 

ال ( وكحدة100) ممئةأي الصندوق  يجوز لمدير الصندوق استرداد اممل الوكحدات التي يملايم ، وا 
 الماتتب/المشترك في الصندوق.

 
إذا امنت األموال المتوافرة في كحسمب صندوق االستثممر غير امفية لتغطية طلبمت االسترداد، يجوز  (7

لمدير الصندوق استخدام موارده الخمصة أو موارد أي تمبع لو لتغطية ىذه الطلبمت. وفي ىذه الكحمل 
ص يجوز تسديد تلك األموال لمدير الصندوق أو لتمبعو من كحسمب صندوق االستثممر المخص

 لالسترداد، بمإلضمفة إلى عمولة يتم كحسمبيم على أسمس السعر السمئد في السوق. 

 

 تينالكحملالتملي في أي من  عمملالتأي طلب استرداد كحتى يوم تلبية يجوز لمدير الصندوق تأجيل  (8
 :تينالتملي
يوم الوكحدات والمطلوب تلبيتيم في أي  مملايلاذا بلغ اجمملي نسبة جميع طلبمت االسترداد  . أ

وذلك بشرط أن يلتزم المدير في ىذه ، % أو أاثر من صمفي ميمة أصول الصندوق10 عمملت
% من صمفي ميمة أصول الصندوق، وعلى أن 10الكحملة بتلبية طلبمت االسترداد التي تال عن 

تؤخذ جميع طلبمت االسترداد بمالعتبمر على أسمس النسبة والتنمسب، ويتم تأجيل النسبة من 
% من صمفي ميمة أصول الصندوق كحتى يوم 10ترداد التي زادت عن نسبة طلبمت االس
 .التعممل التملي

أو األصول  اذا تم تعليق التداول في السوق الرئيسة التي يتم فييم التعممل في األوراق المملية . ب
 األخرى التي يملايم الصندوق، أو تعليق تداول أوراق مملية تمثل ميمة مؤثرة في أصولو.
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ان ياوم بعملية استرداد مصري لوكحدات مشترك اذا تبين  ، وفق سلطتو التاديرية،لمدير الصندوقيجوز  (9
بمن ىذا االشتراك مد نتج عنو أي مخملفة للاوانين واللوائح المطباة أو تسبب للصندوق بملتزاممت ضريبية 

 .ثل ىذا االستردادعند تنفيذ م جية االشرافوسيتم إخطمر ، أو تسبب بمنع الصندوق من متمبعة نشمطو
 

 (9مادة )
 صمفي ميمة أصول الصندوقالتاييم و 
 لتاديم النيمئي الموعد بعد يوم مدة يتجموز ال وبمم تعممل يوم ال في االستثممر صندوق أصول ييمتا يجب 

 .واالسترداد االشتراك بعمليمت الخمصة الطلبمت
 الطلبمت لتاديم النيمئي الموعد من عمل يومي تتجموز ال لمدة االستثممر صندوق أصول تاييم تأخير يجوز 

 أصول من ابير جزء تاييم إمامنية عدم الصندوق مدير مرر إذا واالسترداد الشراء بعمليمت الخمصة
 .تاييمال في التأخير ىذا على المسباة الصندوق إدارة مجلس موافاة على الكحصول بشرط الصندوق

  ويراعى عند التاييم في كحملة وجود مبملغ بعملة مختلفة غير الدوالر األمرياي أن يتم اكحتسمب مم يعمدليم
 . التعمملبملدوالر األمرياي على أسمس سعر الصرف السمئد يوم 

 العشرين خالل تداوليم يتم لم التي السمئلة غير األصول من غيرىم أو المدرجة المملية األوراق تاويم يتم 
 األوراق تاويم يتم. اإلشراف جية من المعتمدة المكحمسبية للمعميير وفام التاويم ليوم السمباة عمل يوم

 يتم أن على منمسبة، تاييم بطرق إلييم التوصل يتم والتي العمدلة الايمة أسمس على المدرجة غير المملية
 .األمل على بملسنة مرة ميميتاي

  يتم اكحتسمب صمفي ميمة أصول الصندوقNAV  لمعميير المكحمسبة المعتمدة من  وفامً التعممل يوم في
  ،أو أية جية أخرى يختمرىم وتوافق علييم جية اإلشراف االستثممر مرامبجية االشراف، كحسبمم يكحدده 

 عمملالتفي يوم  منيم التزاممت الصندوق المستكحاة وىو عبمرة عن اجمملي أصول الصندوق  مخصوممً 
في  NAVميمة أصول الصندوق بغرض اكحتسمب . التعممل،ماسمة على عدد الوكحدات الامئمة في يوم 

األولى من ال  ( يومم15على أسمس خمسة عشر ) األول للتاييم سوف يتم تراام األتعمب،التعممليوم 
 .ى أسمس عدد األيمم المتباية من الشير للتاييم الثمنيعلومن ثم ، شير

  ميمة أصول الصندوق للوكحدة إلى أمرب سنت أمرياي.يتم تاريب صمفي 
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 (18مادة )
 العوائدسيمسة توزيع 

لصملح الصندوق ومملاي  لمم يراه منمسبمً  يجوز لمدير الصندوق بعد إصدار البيمنمت المملية السنوية، ووفامً 
ويعلن عن  .على مملاي الوكحدات الوكحدات في الصندوق تكحديد الجزء الذي يجري توزيعو اعمئد وكحدات االستثممر

 .التوزيع وموعده من خالل البورصة
توزيع ىذا الجزء من عمئد االستثممر بشال نادي أو عن طريق توزيع وكحدات مجمنية في لمدير الصندوق ويجوز 

، على أن ياون الصندوق )بوامع صمفي ميمة أصول الصندوق للوكحدة في ومت التوزيع( أو بملطرياتين معمً 
 .وذلك بعد أخذ موافاة جية اإلشراف، من تمريخ اإلعالن أسبوعينالتوزيع خالل مدة أمصمىم 

عمدة استثممر ىذه العوائد لصندوق عدم توزيع أية عوائد جزئيمً لأنو يكحق  علممً  في فرص استثممرية  أو بملاممل، وا 
 .للصندوق مراز المملياللتدعيم  لصندوقالخمصة بم االستثممر تتوافق مع سيمسمت ومواعد وميود

 
 (11مادة )

 السنة المملية للصندوق
ديسمبر من العمم ذاتو، وتستثنى من ذلك  31السنة المملية للصندوق في أول ينمير من ال عمم وتنتيي في تبدأ 

 :وتنتيي في ميده في سجل صنمديق االستثممر لدى الييئةالسنة المملية األولى للصندوق كحيث تبدأ من تمريخ 
 مبل االول من يونيو من تلك السنة؛ الايدذات السنة اذا صمدف تمريخ ديسمبر من  31 -
 .بعد االول من يونيو من تلك السنة الايدالسنة التي تلييم اذا صمدف تمريخ ديسمبر من  31 -

 
 (12مادة )

 الاوائم المملية والتامريــر
للصندوق وتامرير ويتم نشرىم وارسمليم ضمن الميل المكحددة في الالئكحة يلتزم مـديــر الصندوق بإعداد موائم مملية 

 على النكحو التملي: أية مرارات أو تعليممت الكحاو وذلك  وا وتعديالتو التنفيذية
 

 إلى جية اإلشراف
يعد مدير الصندوق موائم مملية بشال ربع سنوي وذلك وفام لمعميير المكحمسبة المعتمدة من جية  .1

 اإلشراف، ويتم نشرىم من خالل البورصة، وارسمل نسخة منيم الى جية االشراف. 
 يادم مدير الصندوق الاوائم المملية السنوية المدماة لجية االشراف.  .2
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 إلى مملاي الوكحدات
 ، ويتم ارسمليم الى مملاي الوكحدات:ال ثالثة أشير اكحد أمصى دوق التامرير التمليةيعد مدير الصن .1

  .تارير يبين عدد الوكحدات المملواة و صمفي ميمة أصول الصندوق للوكحدة الواكحدة 
  تارير يبين كحراة كحسمب مملك الوكحدات بمم في ذلك أي توزيعمت مدفوعة الكحاة آلخر تارير تم

 تاديمو.
 ط الصندوق. تارير يعرض نشم 

 على مدير الصندوق أن ياوم بمإلفصمح لمملاي الوكحدات عن أية بيمنمت أو معلوممت مد تؤثر تأثيراً  .2
 في ميمتيم و بمإلجراءات التي اتخذىم لمواجية ذلك. جوىريمً 

 
 الى الجميور

 شير ال نيمية من عمل أيمم سبعة خالل وذلك، يتم نشر معلوممت شيرية عن الصندوق من خالل البورصة
 .جية االشراف الذي تكحددهوفام للنموذج 

 
 (13مادة )

 مدير الصندوق
المرخص لها وبصفتيم مدير الصندوق، )"المراز"(،  ع.از المملي الاويتي ش.م.ك.تتولى شراة المر  -

يعتبر "المراز"، الذي  .الواردة بيذا النظممإدارة الصندوق وفاًم لألكحامم والاواعد من قبل جهة االشراف، 
يادم خدممت استثممرية متعددة و الرائدة في الاويت،  ، أكحد المؤسسمت االستثممرية1974تأسيسو عمم تم 

تشمل إدارة األصول واالستشمرات، إضمفة الى خدممت استثممرية متطورة اخرى في الاويت، الشرق 
األوسط وشممل افريايم، أوروبم والواليمت المتكحدة. امم تتضمن نشمطمت "المراز" إدارة الصنمديق 

 والصفامت العامرية على الصعيدين المكحلي والعملمي. 
 

مد تصدر من مبل  وتعديالت زم مدير الصندوق بأكحامم الامنون والالئكحة التنفيذية وأية تعليممت ومراراتيلت -
المستكحاة على العوائد المكحااة  جية اإلشراف واذلك التعليممت الصمدرة عن وزارة المملية بشأن الضرائب

 .لمملاي الوكحدات، اذا وجدت، وأية مرارات وتعليممت متعلاة بيم 
 

رأسممل %( من 5مدير الصندوق بمالشتراك في الصندوق بنسبة ال تال عن خمسة بملممئة ) يلتزم -
، على أال يتصرف بيذه النسبة طملمم باي الصندوق ممئمم، وتكحفظ الشيمدات الخمصة بيذه الصندوق

 النسبة لدى أمين الكحفظ. 
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 ويلتزم مدير الصندوق بمآلتي:
 ستثممرية المكحددة في نظممو األسمسي.إدارة أصول الصندوق بمم يكحاق أىدافو اال -
 الوكحدات.  مملايو وغيرىم من الارارات بمم يكحاق مصلكحة الصندوق  اتخمذ جميع الارارات االستثممرية -
 تسجيل عمليمت الشراء والبيع التي تتم لصملح الصندوق بشال دميق ووفاًم لتسلسليم الزمني وتوميتيم. -
 الاضمء وياون لو كحق التوميع عنو.تمثيل الصندوق في عالمتو بملغير وأممم  -
توفير نظمم مكحمسبي لايمس األكحداث والتعممالت المملية للصندوق، والتأاد من توافر مسمر مراجعة امٍف  -

 .للتعممالت التي تم إدخمليم بملنظمم
التأاد من وجود نظمم امٍف لتسوية المعممالت التي تم إدخمليم بملنظمم المكحمسبي مع الكحسمبمت النادية  -

 .أمين الكحفظسم الصندوق لدى مواألوراق المملية المفتوكحة ب
 توفير السيولة الامفية للصندوق للوفمء بأية التزاممت مد تترتب عليو. -
خمرجة عن مخمطر السوق عدم تعريض صندوق االستثممر ألية مخمطر استثممرية غير ضرورية  -

 في ضوء النظمم األسمسي للصندوق.ومعروفة عند الخبراء 
جميع المعلوممت الالزمة عن الصندوق لجميع أعضمء مجلس ادارة الصندوق من أجل تماينيم  توفير -

 من الايمم بواجبمتيم بافمءة.
الوكحدات  مملايإشعمر جية االشراف فورًا بأي تطور في أعممل الصندوق ُيمان أن يعرض مصملح  -

 للخطر.

 
 (14مادة )

 الوكحدات مملاياكحامم جمعية 
 ىي السلطة العليم للصندوق وتتألف من جميع مملاي الوكحدات. جمعية مملاي الوكحدات .1

 
لال مستثمر أو من ينوب عنو اتمبة أن يكحضر جمعية مملاي الوكحدات وياون لو صوت واكحد مامبل ال  .2

 وكحدة استثممرية يمتلايم.
 

ذا إ تنعاد جمعية مملاي الوكحدات وفام لمم يكحدده ىذا النظمم أو إذا امتضت مصلكحة الصندوق ذلك أو .3
وجدت الييئة في أي تعديل ماترح في النظمم مم يمس الكحاوق الماتسبة لمملاي الوكحدات )وفاًم للفصل 

(، أو عندمم يطلب ذلك مملك وكحدات أو أاثر 2010لسنة  7الثممن من الالئكحة التنفيذية للامنون رمم 
جمعية مملاي % أو أاثر من رأس ممل الصندوق. وفي جميع األكحوال يتعين دعوة 10ممن يملاون 

 الوكحدات لالنعامد للنظر في كحل وتصفية الصندوق.
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إذا تخلف مدير الصندوق عن دعوة جمعية مملاي الوكحدات لالنعامد وجب على مجلس إدارة الصندوق  .4
دعوتيم. وال تاون الدعوة صكحيكحة مم لم تشمل على جدول األعممل، ويجب نشر اعالن دعوة جمعية 

اعتممده من الييئة في صكحيفتين يوميتين تصدران بمللغة العربية، وياون مملاي الوكحدات لالنعامد، بعد 
االعالن مرتين، على أن يتم اإلعالن في المرة الثمنية بعد مضي مدة ال تال عن أسبوع من تمريخ 

 اإلعالن األول ومبل انعامد جمعية مملاي الوكحدات بأسبوع على األمل. 
 

لاي الوكحدات ، امم يضعو مجلس ادارة الصندوق إذا امنت يضع مدير الصندوق جدول أعممل جمعية مم .5
الجمعية مدعوة من مبلو. ويجب أن يتضمن جدول األعممل أي امتراح يادمو مستثمر أو أاثر يملاون 

% على األمل من رأس الممل مبل اسبوعين على األمل من تمريخ ارسمل الدعوة لمملاي الوكحدات 5
مملاي الوكحدات أن تنظر في غير األمور المدرجة في جدول لكحضور االجتممع. وال يجوز لجمعية 

 أعممل الجمعية.
 

% 50ياون انعامد الجمعية صكحيكحم إذا كحضر االجتممع، شخصيم أو بتفويض مملاي وكحدات يمتلاون  .6
 على األمل من الوكحدات االستثممرية.

 
وق أو من ينوب عنو يرأس اجتممع جمعية مملاي الوكحدات مدير الصندوق أو رئيس مجلس إدارة الصند .7

من أعضمء مجلس إدارة الصندوق في كحملة دعوة الجمعية من مبلو وغيمب مدير الصندوق. وتعين 
الجمعية أمين سر ياوم بتكحرير مكحضر اجتممعيم يثبت فيو المداوالت والارارات الماتركحة ونتيجة 

 طالع على ىذا المكحضر.التصويت علييم. وياون ألي من المستثمرين كحق اال
 

للييئة إيفمد مرامب لكحضور اجتممع جمعية مملاي الوكحدات واإلشراف على االجراءات المتعلاة بيم و . 8
التكحاق من اتفمق مم يتخذ من مرارات مع الامنون واللوائح وأي تعليممت صمدرة عن الييئة. وذلك بعد أن 

ىم. ويتم إيداع نسخة من يتم اعتممد جدول أعممل الجمعية مملاي الوكحدات من مبل الييئة مبل انعامد
مكحضر اجتممع جمعية مملاي الوكحدات لدى الييئة مومعم من أمين السر ومعتمدا من رئيس االجتممع 

 ومرامب الكحسمبمت وذلك خالل خمسة عشر يومم من تمريخ انعامد جمعية مملاي الوكحدات.
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 (15مادة )
 تشايل ونظمم مجلس ادارة الصندوق

 جية موافاة على الكحصول بعد ،الوكحدات مملاي جمعية مبل من معين إدارة مجلس للصندوق ياون -
واستثنمًء من ذلك، ياوم مدير الصندوق بتعيين مجلس اإلدارة التأسيسي للصندوق على أال  -اإلشراف

 .تزيد دورة ىذا المجلس عن السنة المملية األولى وبعد الكحصول على موافاة الييئة
مملية  سنوات ثالثة لمدة وتستمر الجمعية مبل من تعيينو تمريخ من إدارة مجلس أول عضوية مدة تبدأ -

 .اإلشراف جية موافاة على الكحصول بعد الوكحدات مملاي جمعية بموافاة للتجديد ممبلة
ياون ثلث أعضمء مجلس إدارة الصندوق على  أن على أعضمء خمسة من الصندوق س إدارةلمجيتألف  -

 للتعيين يرشح فيمن ويجوز، عضوين عن فيو المستالين األعضمء عدد يال الاألمل أعضمء مستالين، و 
 .الصندوق مدير موظفي من ياون أن المستالين األعضمء غير من الصندوق إدارة بمجلس

 أو شراة في منصب تولي أي أو إدارة مجلس عضويةال يجوز لموظفي ومسؤولي مدير الصندوق شغل  -
الصندوق أو أي شراة مدير استثممر يديره  صندوق أي أصول من جزء المملية أوراميم تشال اخرى جية

، وأن ال يشغل عضوية مجلس إدارة صندوق استثممري مدار من مبل شراة منمفسة لمدير الصندوق
ألعضمء مجلس إدارة صندوق االستثممر المستالين العمل ؛ وال يجوز استثممرية منمفسة لمدير الصندوق

منصب في شراة أو جية أخرى تشال أوراميم المملية جزءًا من اأعضمء مجلس إدارة أو تولي أي 
 . أصول صندوق االستثممر

مدير صندوق االستثممر ألي عضو من أعضمء مجلس إدارة أو مسؤولي أي شراة أو في كحمل توظيف  -
، أو تم تعيينو اعضو مستال في مجلس إدارة صندوق االستثممر، يجب في البند السمبقجية امم ورد 

 الشخص أن يستايل من تلك الجية. على ذلك
 . غيمبو كحمل مكحلو لللرئيس يكح ونمئبم رئيسم السري بمالمتراع أعضمئو بين من اإلدارة مجلس ينتخب -
 كحاو في يصدر لم بأنوو  ،بابولو للعضوية اإمرار  يادموعلى من يعين عضوا في مجلس ادارة الصندوق أن  -

 مم إفالسو أو إعسمره بإشيمر الكحام أو األممنة أو الشرف تمس جريمة في جنكحة أو جنمئية بعاوبة أكحامم
 .اعتبمره إليو رد مد يان لم

 التملية: المسئوليمت جميع الصندوق إدارة مجلس يبمشر -
وفاًم للنظمم األسمسي  مملاي الوكحداتبذل العنمية الالزمة والعمل بأممنة فيمم يكحاق مصلكحة  .1

 .للصندوق وأكحامم الالئكحة التنفيذية
 والارارات الجوىرية التي ياون الصندوق طرفًم فييم.والتامرير الموافاة علي جميع العاود  .2
 إمرار أية تعممالت تنطوي علي تعمرض مصملح. .3
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وتعليممت الييئة ومرارات التنفيذية بملامنون والالئكحة العمل علي التأاد من التزام مدير الصندوق  .4
 ق أخرى ُيصدرىم مدير الصندوق.والنظمم األسمسي ونشرة اإلصدار وأية وثمئ

التأاد من ميمم مدير الصندوق بمسؤوليمتو بمم يكحاق مصلكحة مملاي الوكحدات وفاًم للنظمم األسمسي  .5
 الالئكحة التنفيذية.الامنون و للصندوق وأكحامم 

 
يجب على مدير الصندوق الكحصول على موافاة الييئة على أي تغيير في مجلس إدارة الصندوق، وتعاد  -

 اجتممعمت مجلس اإلدارة وتدار وفاًم للنظمم األسمسي للصندوق.
 

 اإلدارة مجلس أعضمء أتعمب
 خدممتيم مامبل مم عدا األعضمء من موظفي مدير الصندوق، ،الصندوق إدارة مجلس أعضمء يتامضى -

 او مامفآت أية دون للصندوق المملية السنة نيمية بعد دفعتُ و  ،الصندوقويتكحمليم  الجمعية تكحددىم أتعمب
ياوم والتي  ،من ذلك أتعمب أعضمء مجلس اإلدارة التأسيسي للصندوق . ويستثنىأخرى مزايمو   رواتب

 .على أن تتضمن نشرة إصدار الصندوق ميمة تلك األتعمب ىم،مدير الصندوق بتكحديد
 

 اإلدارة مجلس ألعضمء التصويت إجراءات
 على أيمم بسبعة لالجتممع المكحدد الموعد مبل رئيسو من خطية بدعوة الصندوق إدارة مجلس يجتمع -

مدير أو  األعضمء من اثنمن ذلك طلب متى االجتممع إلى يدعو أن المجلس رئيس على ويجب األمل،
 أن العلى خالل السنة المملية الواكحدة مرات  أربع عن المجلس اجتممعمت تال ال أن ويجب ،الصندوق

 .مدة ثالثة شيور تتجموز الفترة بين أي اجتممعين متعممبين
بكحضور ممثل عن  المجلس ياررهر آخ مامن أي أوفي الصندوق مدير مار في المجلس اجتممعمت تعاد -

 األمل على المجلس أعضمء نصف كحضره إذا إال صكحيكحمً  المجلس اجتممع ياون وال، مدير الصندوق
 من ينيبو من أو نمئبو أو المجلس رئيسو  أكحد األعضمء المستالين فييم بمن ثالثة عن يال أال على

 جتممعمتا مكحمضر وتدون ،المجلس أعضمء بين الكحضورفي  التفويض يجوز الو  .اتمبةً  األعضمء
 . الكحمضرين واألعضمء الرئيس ويومعيم المجلس

 الذي الجمنب حرج  يُ  األصوات تسموي وعند الكحمضرين، األعضمء آراء بأغلبية المجلس مرارات تصدر -
 .المجلس رئيس معو صوت
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 (16مادة )
 أمين الكحفظ

 -وتلتزم بأداء اآلتي:، ميمم أمين الكحفظ الشراة الخليجية لكحفظ األوراق المملية ش.م.ك )مافلة(تتولى 
 

بعد موافاة جية اإلشراف، ياوم أمين الكحفظ ، وماره الرئيسي في دولة الاويت، بكحفظ أصول صندوق  .1
االستثممر المؤسس في دولة الاويت، ويجوز لو كحفظيم خمرج دولة الاويت لتسييل العمليمت الخمرجية 

كحفظ فرعي مين بتعيينو أمين كحفظ فرعي لكحفظ األصول خمرج دولة الاويت. وال يؤدي التعممد مع أوذلك 
إلى إعفمء أمين الكحفظ الرئيسي من مسئوليمتو، وذلك مع االلتزام بأكحامم الامنون والالئكحة التنفيذية 

 وتعديالتيم والنظمم ومرارات وتعليممت جية اإلشراف بمم يخص نطمق عمل أمين الكحفظ الفرعي.
 

ات إنشمئو، وعليو أن يكحتفظ يتسلم أمين الكحفظ أموال الصندوق من مدير الصندوق بعد استاممل إجراء .2
بأموال وأصول الصندوق في كحسمبمت منفصلة ومستالة عن كحسمبمتو أو كحسمبمت الغير ، والمستندات 
المتعلاة بيم أو نسخًم عنيم، ويبذل في ذلك عنمية الشخص الكحريص . وياوم أمين الكحفظ بمسك سجالت 

ن المعممالت المتعلاة بيم واالطالع على ودفمتر خمصة بمألموال التي يكحتفظ بيم لصملح الصندوق لبيم
 السجالت والدفمتر واألوراق والــوثـمئــق المتعلاة بإدارة واستثممر أموال الصندوق من مبل مدير الصندوق. 

 
 ياوم أمين الكحفظ بتنفيذ االلتزاممت المترتبة على ميمم مدير الصندوق بإدارة واستثممر أموال الصندوق، .3

يداع األربمح النادية وأية توزيعمت أخرى نمشئة عن نشمط الصندوق، مم لم  بمم في ذلك استالم وكحفظ وا 
أو التعليممت التي ت االارار  النظمم أو أو والئكحتو التنفيذية يتعمرض تنفيذ ىذه االلتزاممت مع أكحامم الامنون

 تصدرىم جية اإلشراف.
 

رسمل بإخطمر مدير الصندوق بأأمين الكحفظ ياوم  .4 ية عروض أو كحاوق مترتبة على أصول الصندوق وا 
أي اخطمرات يتسلميم وفي المدة الماررة لذلك. تتولى جية اإلشراف الفصل في أي خالف مد ينشأ بين 

 مدير الصندوق وأمين الكحفظ بسبب تنفيذ ىذه االلتزاممت.
 

 .ال يجوز ألمين الكحفظ تملك وكحدات بملصندوق .5
 



 صندوق المركز "مينا" اإلسالمي

 

CMA Data Classification: Confidential 

 
20 / 34 

 

بملمكحمفظة على سرية المعلوممت الخمصة بملصندوق وال ياوم بنشر أية بيمنمت تخص أمين الكحفظ يلتزم  .6
مبل عرضيم على مدير الصندوق وأخذ موافاـتو الخطية المسباة  -ولو بعد انتيمء مدتو  -الصندوق 

 على ذلك، فيمم عدا متطلبمت الجيمت الرممبية والاضمئية. 
 

 الشخص عنمية االستثممر صندوق أصول كحفظ في يبذل أن الفرعي أو الرئيسي الكحفظ أمين على يجب .7
 يتكحمل أن على تصرف أو إجراء ال في االستثممر صندوق مصملح كحممية على يعمل وأن الكحريص،

 أو إىممل عن تنتج االستثممر بصندوق الخمصة لألصول خسمرة أي عن الامملة المسؤولية منيمم ال
 .ليمم التمبعين مبل من أو مبليمم من تصرف سوء

 
يجوز عزل أمين الكحفظ بارار من مدير الصندوق إذا امنت ىنمك أسبمب تدعو لذلك بعد الكحصول على  .8

 موافاة جية اإلشراف.
 

 يلتزم أمين الكحفظ بتنفيذ تعليممت مدير الصندوق الخمصة بنطمق عمل أمين الكحفظ.  .9
 

 (17مادة )
 مرامب االستثممر

 -:وتلتزم بأداء اآلتي، مرامب االستثممر ميممالشراة الخليجية لكحفظ األوراق المملية ش.م.ك )مافلة( تتولى 
 

والئكحتو  2010لسنة  7التأاد من أن ادارة واستثممر أصول الصندوق تتم طبام ألكحامم الامنون رمم  .1
في كحدود األسمليب التنفيذية ومرارات ونظم وتعليممت ىيئة أسواق الممل المنظمة لذلك، و تستثمر 

 والسيمسمت المكحددة في النظمم األسمسي للصندوق ومرارات وتعليممت مجلس ادارة الصندوق.
 

للمواعيد واإلجراءات المنصوص علييم  يلتزم مرامب االستثممر بتاييم وكحدات االستثممر بملصندوق وفامً  .2
يراعى في إجراء التاييم طبيعة للوامع و  ومطمبامً  في ىذا النظمم ويجب أن ياون ىذا التاييم صكحيكحمً 

استثممرات الصندوق، وتطبق في عملية تاييم وكحدات الصندوق معميير المكحمسبة المعتمدة من جية 
 االشراف.

 
 .ال يجوز لمرامب االستثممر تملك وكحدات بملصندوق .3
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بيمنمت  بملمكحمفظة على سرية المعلوممت الخمصة بملصندوق وال ياوم بنشر أيةمرامب االستثممر يلتزم  .4
مبل عرضيم على مدير الصندوق وأخذ موافاـتو الخطية  -ولو بعد انتيمء مدتو  -تخص الصندوق 

 المسباة على ذلك، فيمم عدا متطلبمت الجيمت الرممبية والاضمئية.
 

بأية مخملفمت تاع من مدير ومجلس إدارة الصندوق يلتزم مرامب االستثممر بإخطمر جـيـة اإلشراف  .5
 الصندوق.

 
طلب من مدير الصندوق أو بنمًء على  بعد موافاة جية االشرافاستثممر بديل ين مرامب يتع يجوز .6

 مجلس اإلدارة أو إذا رأت جية االشراف ذلك بموجب األكحوال الواردة في الالئكحة التنفيذية.
 

 (18مادة )
 ماتب التدميق الشرعي

 للصندوق، امم يلي:التدميق الشرعي الخمرجي  " ميممبيت التدقيق الشرعي تولى "ي
 

من أكحد مامتب التدميق الشرعي  -للصندوق الخمرجي  ماتب التدميق الشرعييعين مدير الصندوق  -
سنويًم من مبل جمعية  ، ويجوز تجديدىممملية واكحدة لمدة سنة - الخمرجي المعتمدة لدى جية اإلشراف

يتم إعمدة تعيينو بعد ذلك إال  و، والسنوات مملية متتملية وتكحدد أتعمب 4مملاي الوكحدات لمدة ال تتجموز 
 بعد مضي سنتين ممليتين على األمل.

 
ميمم الرممبة على جميع األعممل والمعممالت التجمرية بالتدميق الشرعي الخمرجي للصندوق ماتب  ياوم -

الممل بإنشمء ىيئة أسواق  2010لسنة  7واالستثممرية والعاود أو غيرىم للتأاد من مطمباتيم للامنون رمم 
وتنظيم نشمط األوراق المملية والئكحتو التنفيذية وللارارات والتعليممت الصمدرة عن ىيئة أسواق الممل 

 بكحيث يصدر تارير سنوي بذلك ينشر مع الميزانية الختممية للصندوق. ،الشرعية ومراجعتيم من النمكحية
 

 مدير الصندوق أتعمبو.امم ياوم مدير الصندوق بتعيين مدمق شرعي داخلي للصندوق ويتكحمل  -
 

 يجوز لماتب التدميق الشرعي تملك وكحدات في الصندوق. ال -
 
 



 صندوق المركز "مينا" اإلسالمي

 

CMA Data Classification: Confidential 

 
22 / 34 

 

 (19مادة )
 مرامب الكحسمبمت

جية  ىيتولى مرامبة كحسمبمت الصندوق مرامب كحسمبمت أو أاثر مرخص من بين المامتب المعتمدة لد .1
الكحسمبمت الخمرجي لصندوق وال يجوز أن ياون مرامب ، مدير الصندوقاإلشراف يعينو ويكحدد أجره 

 االستثممر ىو نفسو مرامب الكحسمبمت لمدير الصندوق.
 

سنوات  3يعين مرامب الكحسمبمت الخمرجي لمدة سنة مملية واكحدة ممبلة للتجديد سنويم لمدة ال تتجموز  .2
 لمعمييرمملية متتملية وذلك لمراجعة الاوائم المملية ربع السنوية وتدميق الاوائم المملية للصندوق وفام 

 المراجعة المعتمدة من مبل جية االشراف. 
 

في أي ومت على السجالت والدفمتر واألوراق المتعلاة بإدارة  االطالعياون لمرامب الكحسمبمت كحق  .3
وفاًم  -او مرامب االستثممر  أمين الكحفظسواء امنت لدى مدير الصندوق أو  -واستثممر أموال الصندوق 

لمعميير المراجعة المعتمدة من مبل جية االشراف. وعلى مرامب الكحسمبمت أن يخطر جية اإلشراف بأية 
 او مرامب االستثممر. أمين الكحفظمخملفمت ألكحامم الامنون أو النظمم مد تاع من مدير الصندوق أو 

 
 إىممل ميني أو غش ياع منو أثنمء أدائو لعملو.ياون مرامب الكحسمبمت مسئوال عن أي تاصير أو  .4

 
ال يجوز لمرامب الكحسمبمت أن يتومف عن مبمشرة عملو أثنمء السنة المملية التي عين لمرامبة كحسمبمت  .5

الصندوق خالليم. وفي كحملة وجود أسبمب يستكحيل معيم على المرامب االستمرار في أداء عملو فإن عليو 
وجية اإلشراف بذلك. ويجب عليو في ىذه  ومرامب االستثممر الكحفظأمين أن يخطر مدير الصندوق و 

 الكحملة االستمرار في عملو إلى أن يتم تعيين بديل لو. 
 

ويتكحمل مرامب الكحسمبمت امفة األضرار التي تلكحق بملصندوق أو الماتتبين/المشتراين إذا خملف ىذا 
من التمريخ الذي  ( يوممً 60جموز ستين )الكحظر. ويتم تعيين مرامب الكحسمبمت البديل خالل مدة ال تت

 يطلب فيو مرامب الكحسمبمت أن يتومف عن مبمشرة عملو. 
 

ال يجوز لمرامب الكحسمبمت تملك وكحدات في الصندوق ويلتزم بملمكحمفظة على سرية المعلوممت الخمصة  .6
على مدير  مبل عرضيم –ولو بعد انتيمء مدتو  –بملصندوق وال ياوم بنشر أية بيمنمت تخص الصندوق 
 الصندوق وأخذ موافاتو الخطية المسباة على ذلك.  
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إذا تبين لمرامب كحسمبمت الصندوق أن ىنمك مخملفمت ألكحامم الامنون أو الالئكحة التنفيذية أو النظمم مد  .7
، فإن عليو أن يخطر جية اإلشراف بيم، و مرامب االستثممرأ أمين الكحفظومعت من مدير الصندوق أو 

 الكحق في اتخمذ مم تراه منمسبًم من إجراءات لتصكحيكحيم.لجية اإلشراف و 
وفى جميع األكحوال يجوز لجية اإلشراف بمجرد إخطمرىم بوموع أية مخملفة أن تتخذ مم تراه منمسبًم من 

 او مرامب االستثممر كحسبمم تاتضيو األكحوال. أمين الكحفظإجراءات ضد مدير الصندوق أو 
 

ال يجوز تنكحية مرامب الكحسمبمت خالل السنة المملية التي عين لمرامبة كحسمبمت الصندوق فييم إال بعد 
  موافاة جية اإلشراف.

 
 (28مادة )

 شيمدات الوكحدات

  تصدر الوكحدات في شال شيمدات اسمية على النموذج الذي يعده مدير الصندوق بعد موافاة جية
 اإلشراف على شال ىذا النموذج ومكحتواه ويجب أن تاون ىذه الشيمدات مومعة من مدير الصندوق. 

  والمشمر السجل الذي يعده مدير الصندوق البيمنمت المدونة في الشيمدات و عند وجود أّي اختالف بين
ويكحق لمدير  ،( من ىذا النظمم، يعتد بملبيمنمت المدونة في السجل المذاور21) رمم إليو في الممدة

صدار شيمدة جديدة بعدد الوكحدات المبينة في سجل مملاي  الصندوق إلغمء شيمدة الوكحدات المعنية وا 
يكحفظ ىذا السجل . لغيةالوكحدات، ويتعين على مملك الوكحدات في ىذه األكحوال رد شيمدة الوكحدات الم

 .لدى مدير الصندوق

  رسمل إعالن عن ذلك لجيمت ياوم مدير الصندوق بإصدار شيمدات بديلة للشيمدات المفاودة وا 
االختصمص تمييدا لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بشرط أن ياوم مملك الوكحدات بتاديم مم يفيد عن 

خمسة عشر يوم عمل بعد الشيمدة البديلة بإصدار  فادان شيمدة الوكحدات. كحينيم ياوم مدير الصندوق
دنمنير اويتية. وعند عثور مملك  من تمريخ النشر بملجريدة الرسمية، وذلك نظير رسم مدره خمسة

 الوكحدات في أّي ومت على الشيمدة المفاودة، يتعين عليو تسليميم لمدير الصندوق بأمرب ومت ممان.

بديلة للشيمدات التملفة، وذلك بشرط أن ياوم مملك الوكحدات بتسليم ياوم مدير الصندوق بإصدار شيمدات 
الشيمدة التملفة إلى مدير الصندوق. كحينيم ياوم مدير الصندوق بإصدار الشيمدة البديلة في موعد أمصمه 

 سبعة أيمم عمل من استالم الشيمدة التملفة، وذلك نظير رسم مدره خمسة دنمنير اويتية.
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 (21مادة )
 مملاي الوكحداتسجل 

  يفتح مدير الصندوق في سجالتو كحسمبًم خمصًم لال ماتتب/مشترك يايد فيو المبلغ الماتتب/المشترك بو
الكحسمب وعدد الوكحدات التي ااتتب/اشترك بيم في الصندوق، وتايد فيو امفة العمليمت التي تتم على ىذا 

 أو رد مبملغ إلى الماتتب/المشترك. عوائدمن إضمفة 

 رممم وأالمشتراين بملصندوق وجنسيمتيم الماتتبين/بأسممء  خمصمً  الصندوق أن يعد سجالً  مدير على
رمم السجل التجمري، وتمريخ وعدد وكحدات االستثممر التي يملاونيم،  وأرممم ىواتفيم وعنموينيم ىويمتيم

 أمين الكحفظوأن يايد في ىذا السجل امفة التغيرات التي تطرأ على بيمنمتو وأن يبلغ التسجيل في السجل، 
 بيذه التغيرات أوال بأول. 

  يجوز لمدير الصندوق أن يعين من ينوب عنو إلعداد سجل مملاي الوكحدات، وتكحديثو بملتغييرات التي
 من ىذه المسؤولية. تطرأ على المعلوممت المدونة فيو؛ على أن ال يعفي ذلك مدير الصندوق

  يكحتفظ مدير الصندوق ببيمن يوضح رصيد الوكحدات المتباية والوكحدات التي تم إصدارىم أو استردادىم أو
 .استكحداثيم أو إلغمؤىم، ويزود مرامب االستثممر بنسخة من البيمن

  المثبتة فيو.يعد سجل مملاي الوكحدات لدى مدير الصندوق دليال ممطعم على ملاية األشخمص للوكحدات 
 

 (22مادة )
 الوكحدات مملايكحاوق 

 على ويجب الوكحدات، ومملاي الصندوق مدير بين العالمة االستثممر لصندوق األسمسي النظمم يكحام 
 .منو نسخة على بملتوميع وذلك النظمم على موافاتيم إبداء الوكحدات مملاي

  ًعوائدالكحق في امتسمم ال مملاييممتسموية تجمه الصندوق وياون ل تخول وكحدات االستثممر للماتتبين كحاومم 
الامبلة للتوزيع والنمتجة عن استثممر أموال الصندوق وااللتزام بتكحمل خسمئره ال في كحدود مم يملاو من 

الوكحدات الكحق في الكحصول على نسبة من صمفي موجودات  مملايوكحدات االستثممر. وياون لال من 
 الصندوق عند تصفيتو بادر مم يملاو من وكحدات استثممر.

  أن يتدخلوا في إدارة  -عدا مدير الصندوق  -أو لخلفمئيم العممين أو الخمصين لمملاي الوكحداتال يجوز
 الصندوق.

  إلى ورثتو، يتعين أن ال يال نصيب ال وارث الوكحدات وانتامل الوكحدات التي يملايم  مملكفي كحمل وفمة
عن الكحد األدنى لالاتتمب/لالشتراك المسموح بو بكحسب النظمم، فإذا مّل نصيب الوارث عن ىذا الكحّد ولم 
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الوكحدات بكحيث تاون ضمن الكحد األدنى المنصوص عليو، جمز ملاية يتفق الورثة فيمم بينيم على نال 
 اييم المعلن في كحينو.    لمدير الصندوق شراؤىم كحسب سعر الت

  الوكحدات أو توميع كحجز مضمئي على الوكحدات المملواة من مبلو، يتّم استرداد  مملكوفي كحمل إفالس
عنو  آلخر سعر تاييم معلن ىذه الوكحدات من مبل مدير الصندوق وجمز لمدير الصندوق أن يشترييم وفامً 

 ويتم تسليم ميمتيم للجية المختصة.
  الوكحدات من مملاييم لألممرب من الدرجة األولى واألزواج، وذلك عبر إتبمع إجراءات يجوز تكحويل ملاية

 .تكحويل الملاية لدى سوق الاويت لألوراق المملية

 ًم بمللغة العربية وأن يتم توفيره دون مامبل عند م األسمسي لصندوق االستثممر ماتوبيجب أن ياون النظم
 طلبو.

 
 (23مادة )

 األتعمب والمصروفمت
 

 أتعمب مدير الصندوق .1
 أتعمب ادارة  .1.1

 %( من1.75الصندوق لامء ميممو بإدارة واستثممر أموال الصندوق أتعمب إدارة سنوية مدرىم ) يتامضى مدير
 .شيري وتسدد بشال التعمملفي يوم  بشال نصف شيريتتراام و الصندوق تكحتسب  صمفي ميمة أصول

 
 أتعمب أداء  .1.2

. تكحتسب  عمئد المؤشر فوقالمكحاق فمئض ال %( من15بنسبة ) سنوية يتامضى مدير الصندوق أتعمب أداء
 التعمملفي يوم  وكحدة بشال نصف شيريللصمفي ميمة أصول الصندوق ىذه األتعمب على أسمس  وتتراام

المعلنة من مبل  عوائدمع األخذ في االعتبمر التغيرات في صمفي ميمة أصول الصندوق وتوزيعمت ال
 ( يومًم بعد نيمية ال سنة مملية.14خالل أربعة عشر )وتدفع  ،الصندوق، إن وجدت

 في ومت االسترداد،  لوكحدات المستردة خالل سنة معينة سيتم اكحتسمبيمعلى ا أتعمب األداء التي تستكحق
 ودفعيم لمدير الصندوق في نيمية السنة المملية.   

 الوكحدات مستثمرًا في الصندوق.  مملايسيتم تطبيق أتعمب األداء على الفترة التي يظل خالليم أي من 
 

يتم اكحتسمب أتعمب أتعمب األداء. ستاون األسمس الكحتسمب صمفي ميمة األصول في نيمية ال سنة مملية 
 األداء بعد خصم امفة األتعمب والمصروفمت.
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من  %( سنويم5يجب أن ال يزيد الكحد األمصى لألتعمب التي يتامضمىم مدير الصندوق عن خمسة بملممئة )
 الايمة الصمفية ألصول الصندوق.

 
 أمين الكحفظأتعمب  .2

% ( من صمفي ميمة أصول 0.075يتامضى أمين الكحفظ لامء ميممو بامفة التزاممتو أتعمبًم" سنوية مدرىم )
 ( دوالر أمرياي شيريًم. 625الصندوق وبكحد أدنى ستممئة خمسة وعشرون )

 
 االستثممرمرامب أتعمب  .3

% ( من صمفي ميمة 0.075لامء ميممو بامفة التزاممتو أتعمبًم" سنوية مدرىم ) االستثممرمرامب يتامضى 
  دوالر أمرياي شيريًم. (625)وبكحد أدنى ستممئة خمسة وعشرون أصول الصندوق 

 
 مصمريف الـتأسيس  .4

الصندوق جميع مصمريف التأسيس والتي تشمل امفة المصمريف الامنونية ومصمريف الدعمية  مدير يتكحمل
 .واإلعالن والمطبوعمت وامفة المصمريف األخرى لغرض التأسيس

 
 مصمريف ترويج الوكحدات وبيعيم .5

تصمل أو إفصمح لترويج وكحدات صندوق االستثممر يجب مراعمة اشف ال الكحامئق اعند إجراء أي 
مت ذات العالمة دون مبملغة، وفي جميع األكحوال تخضع اإلعالنمت الترويجية أو التسوياية للضوابط والمعلوم

  .التي تاررىم الييئة
وال يجوز دفع أي مبلغ من أصول الصندوق مامبل مصمريف الترويج للوكحدات أو بيعيم، ويشمل ذلك علي 

لصندوق االستثممر ونسخو وتوزيعيم، على أن سبيل المثمل ال الكحصر، مصمريف إعداد النظمم األسمسي 
 يتكحمل مدير الصندوق ىذه المصمريف.

 مصمريف أخرى  .6
ألتعمب، امم يتكحمل الصندوق امفة المصمريف المبمشرة والغير لرسوم وايتكحمل الصندوق امفة المصمريف وا

 مبمشرة والتي تشمل:
وأعضمء مجلس دميق الشرعي وماتب التاالستثممر ومرامب  أمين الكحفظمدير الصندوق و  أتعمب -

 .مرامبي الكحسمبمتاالدارة و 
 .أخرى مرتبطة بنشاط واستثمارات  الصندوق مصمريف تشغيلية ممنونية، وايةاتعمب استشمرات  -
 أتعمب الوسمطة. -
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 تامليف طبمعة وتوزيع التامرير الدورية للصندوق. -
 مصمريف النشر ألي إفصمكحمت تطلبيم جية اإلشراف. -
 أجور الجيمت الكحاومية والرسمية.مصمريف و رسوم و  -

 
 (24مادة )

 مخمطر االستثممر

ويجب على  لصندوق.ل يةاالستثممر  بمالستراتيجيةستثممر في الوكحدات ينطوي على مخمطر معينة تتعلق اال ان
على عمئدات ىذا  واأو يعتمد واأال يتومفو جزئيم أو اليم، المستثمرين أن ياونوا ممدرين على تكحمل ىذه المخمطر، 

 االستثممر ألي اكحتيمجمت مملية أسمسية.

أي إمرارات بأن األىداف االستثممرية للصندوق سوف تتكحاق. فيمم يلي ملخص لبعض ىذا النظمم ال يادم 
االعتبمرات االستثممرية والمخمطر المرتبطة بيذا االستثممر، ولانو ليس شمماًل ويجب استامملو من خالل التكحليل 

 المستثمرين كحول الظروف المملية الشخصية أو االعتبمرية للمستثمرين إضمفة إلى أمور أخرى.من مبل 

 مخمطر األسواق النمشئة
تومعمت النمو االمتصمدي في األسواق المستيدفة ابيرة وعوائد األسيم تتمتع بإمامنمت تجموز تلك التومعمت في 

ممل المممرسمت المكحمسبية ومممرسمت التدميق والتامرير األسواق المتطورة كحيث النمو المكحاق. مع ذلك، فإن أع
المملية المتعمرف علييم في األسواق النمشئة مد تختلف بشال ابير عن تلك الموجودة في األسواق. وبملنسبة 
لألسواق المتطورة، فإن بعض األسواق المستيدفة مد تكحظى بمستوى منخفض من التعليممت وتنفيذ ىذه التعليممت 

أنشطة المستثمرين. أسواق األوراق المملية في األسواق المستيدفة ليست ابيرة بكحجم أسواق األوراق ومرامبة 
المملية األاثر استارارًا وربمم في بعض األكحيمن ياون كحجم التداول فييم أمل باثير ممم يؤدي إلى ناص السيولة 

السوق وكحجم التداول في عدد أمل من األسيم والتالبمت الابيرة في األسعمر. مد ياون ىنمك ترايز عملي لرأسممل 
واذلك ترايز ابير من المستثمرين والوسطمء الممليين. إن ىذه العوامل مد تؤثر سلبًم على توميت وأسعمر شراء أو 
بيع الصندوق لألوراق المملية. من الممان أن تتعرض األسواق المستيدفة في بعض األكحيمن لتالبمت ابيرة 

أسعمر األوراق المملية، ومن ثم ال يمان التأايد أنيم تادم عوائد مستارة و/أو إيجمبية في وانخفمض مفمجئ في 
 المستابل. لذلك، من المتومع أن تتالب عوائد السوق نتيجة للتغيرات في ميمة استثممراتو.  
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 مخمطر العمالت 
ظمم صرف ثمبت مع ربط سوف يستثمر الصندوق في األسواق المستيدفة، والتي يعمل بعض منيم في ظل ن

عمالتيم بملدوالر األمرياي. سعر الوكحدة سياون بملدوالر األمرياي وأي تغير في سعر صرف عملة األسواق 
 المستيدفة مامبل الدوالر األمرياي مد يعرض المستثمرين لتالبمت سلبية في العوائد.

 
 فترة االستثممر

المخمطر مع وجود اكحتممل انخفمض مفمجئ في األسعمر نتيجة استثممرات األسيم بكحام طبيعتيم استثممرات عملية 
لعوامل مختلفة ممم يؤدي إلى خسمئر مكحتملة لرأس الممل. وبملتملي، يجب اعتبمر االستثممر في الصندوق 
امستثممرات عملية المخمطر، ويمان أال ياون ىنمك ضممن بأن مدير الصندوق سوف يكحاق ىدف الصندوق وأن 

دون امفة المبملغ المستثمرة. عالوة على ذلك، يجب أن يعتبر الماتتبون أن االستثممر ذي المستثمرين سيستر 
 طبيعة طويلة األجل.

 
 السيولة 

مد تاون السيولة وتداول األوراق المملية المدرجة مكحدودة في اثير من أسواق األسيم بمألسواق المستيدفة بسبب 
مكحدودية مشمراة المستثمرين. إن ميمة التداول مامرنة برأسممل السوق في بعض ىذه األسواق أمل ممم ىو 

على أداء  -إلى جمنب عوامل أخرى  –معروض من مبل األسواق األاثر تادمًم وذلك أيضًم مد يؤثر سلبًم 
الصندوق وخمصة في أوممت ظروف السوق الصعبة أو بسبب عمليمت االسترداد الابيرة من مبل المستثمرين ممم 

 يجبر الصندوق على تصفية غير اختيمرية لألصول. 
 

 (25مادة )
 والشاموي المراسالت

 يتم توجيو امفة المراسالت : 

 ألي مشترك على :  -1
 عنوان مايد في سجالت الصندوق.أخر 

 

 إلى المدير على : -2

 مينم االسالميصندوق المراز مدير الصندوق،  .أ 
 ع.شراة المراز المملي الاويتي ش.م.ك.       
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 دولة الاويت  - 13095الصفمة     23444ص. ب      
 أو أي عنوان يعلن عنو في المستابل.       

 الاتروني الى العنوان التملي:لالستفسمر العمجل، يمانام ارسمل بريد  .ب 

urgentqueries@markaz.com  ساعة عمل 52وسوف نقوم بالرد خالل. 
 
 :في كحملة وجود شاوى أو خالف -3

 التعليممت لتعبئتو. يتم تاديممع واتب www.markaz.comيرجى تكحميل نموذج شاوى من مومعنم 
كحدى الطرق إالى رئيس وكحدة الشاموى عن طريق  موجيمً شاوى مرفام مع الوثمئق الداعمة و نموذج ال
 التملية:

"المراز"، برج  ع.تسليميم بمليد إلى "وكحدة الشاموى"، المراز المملي الاويتي ش.م.ك.• 
 الاويت، شمرع أكحمد الجمبر، شرق، 5يونيفيرسمل، الطمبق 

، الصفمة 23444وكحدة الشاموى" في العنوان البريدي: ص. ب. عن طريق البريد إلى "• 
 ، دولة الاويت13095

 complaints@markaz.comعن طريق البريد اإللاتروني إلى "وكحدة الشاموى" : • 
 

 (26مادة )
 تعديل النظمم األسمسي

إرسمل ملخص  ويتم جية االشراف.موافاة بعد ، وذلك على طلب مدير الصندوق تعديل نظمم الصندوق بنمءً يتم 
ذا وجدتو  .االمل ىيوم عل (60ستين)مبل سريمنو بإلى جميع مملاي الوكحدات  التعديلبيذا  في  جية االشراف ا 

تطلب من مدير الصندوق أخذ موافاة أن ليم التعديالت الماتركحة مم يمس الكحاوق الماتسبة لمملاي الوكحدات 
 %من مملاي الوكحدات على ىذه التعديالت.50أاثر من

 وماتب التدميق الشرعيومرامب الكحسمبمت  ومرامب االستثممر أمين الكحفظالصندوق إخطمر يتعين على مدير 
 .اتمبيًم بيذه التعديالت

 
 (27مادة )

 إنيمء/إلغمء الصندوق
 والتصفية انيمء الصندوق .1

mailto:urgentqueries@markaz.com
mailto:urgentqueries@markaz.com
http://www.markaz.com/
mailto:complaints@markaz.com
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إذا امن النظمم ينص على انتيمء الصندوق عند كحصول كحدث معين، بشرط أن ياع ىذا الكحدث. وياون  1.1
مدير الصندوق مسؤواًل عن إشعمر الييئة ومملاي الوكحدات بأسرع ومت ممان عند وموع ذلك الكحدث 

 وبمنتيمء صندوق االستثممر، املتملي: 
 انتيمء الغرض الذي تم إنشمء الصندوق من اجلو. -
 مء الشراة مدير الصندوق أو اشيمر إفالسيم مم لم يكحل مكحليم مدير آخر.اناض -
 صدور كحام مضمئي بكحل الصندوق. -
% مــن مــملاي الوكحــدات 75% مــن الايمــة االســمية ليــم وبشــرط موافاــة 50انخفــمض ميمــة الوكحــدات عــن  -

 وموافاة ىيئة أسواق الممل وىي جوازيو لمدير الصندوق.
مـرار بإلغــمء تــرخيص الصـندوق وفــق الكحـمالت التــي تكحـددىم الييئــة إللغــمء إذا أصـدرت ىيئــة أسـواق المــمل  -

 ترخيص صندوق االستثممر.
% من عدد وكحدات الصندوق لعاد جمعية مـملاي الوكحـدات 10تال عن  طلب مادم ممن يملاون نسبة ال -

% مــن رأس مــمل 50لمنممشــة تعيــين مصــف للصــندوق وبعــد تصــويت مــن مــملاي الوكحــدات الــذين يمثلــون 
 ، وذلك في أي من األكحوال التملية:الصندوق
o  تومــف مــدير الصــندوق عــن مممرســة نشــمط األوراق الممليــة، أو عجــزه عــن الوفــمء بملتزاممتــو علــى

 نكحو يعرض مصملح مملاي الوكحدات للخطر.
o ارتامب مدير الصندوق مخملفة جوىرية للامنون أو الالئكحة التنفيذية أو النظمم. 

يـــمء الصـــندوق مبـــل انتيـــمء مدتـــو المكحـــددة بيـــذا النظـــمم، ويجـــب علـــى مـــدير رغبـــة مـــدير الصـــندوق فـــي ان -
 صندوق االستثممر الكحصول على موافاة مملاي الوكحدات ثم موافاة الييئة.

 .امم ورد في النظممامم ينتيي الصندوق بمنتيمء مدتو المكحددة في النظمم، اال اذا تم تجديد المدة  -
 
 إجراءات التصفية 1.2
مملاي في كحمل تاون التصفية من مبل مدير الصندوق، ياوم مدير الصندوق بتاديم طلب لعاد جمعية  -

لتصفية الصندوق وتصدر الجمعية مرارىم بكحل وتصفية الصندوق متضمنًم تعيين المصفي  وكحدات
جراءات التصفية، وتنتيي سلطمت إدارة الصندوق ومادمي الخدممت فور تعيين المصفي.  وأتعمبو وا 

 
في الكحمالت التي تاون بيم التصفية بنمء على كحام مضمئي أو مرار من جية اإلشراف فيجب أن  -

يتضمن الكحام أو الارار الصمدر بملتصفية تعيين المصفي وتكحديد أتعمبو، ومصمريف التصفية تدفع من 
 أصول الصندوق.
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شراف بطلب تعيين يتادم مجلس االدارة لجية اال في كحمل تاون التصفية من مبل مملاي الوكحدات، -
مصف للصندوق بنمء على مرار جمعية مملاي الوكحدات يبين فيو مضمون الارار وأسبمبو. ولجية 

تخطر جية  اإلشراف في ىذه الكحملة تعيين مصف للصندوق أو اتخمذ أي إجراء أو تدبير تراه منمسبًم.
أسبمب الارار وذلك  اإلشراف مجلس إدارة الصندوق بارارىم بخصوص طلب تصفية الصندوق مع بيمن

 ( يومًم من تمريخ استالميم للطلب.30خالل ثالثين )
 

وبعد تعيين المصفي  مملاي الوكحداتجمعية يمر اناضمء الصندوق بعد موافاة ياوم مدير الصندوق بإش -
. وال يكحتج لجريدة الرسمية وفي مومع البورصةوذلك عن طريق الايد لدى جية االشراف والنشر في ا

 بمناضمء الصندوق وال تبدأ أعممل التصفية إال من تمريخ اإلشيمر والايد والنشر.على الغير 
 

تصدر الييئة مرارًا بإنيمء عمل الصندوق فور انتيمء المصفي من امفة إجراءات التصفية ويعلن عن ذلك  -
 في الجريدة الرسمية ويشطب الصندوق من سجل صنمديق االستثممر لدى الييئة.

 
نخفمض في ميمة أصول صـندوق االسـتثممر سـواء تجـمه المسؤولية عن أي خسمرة أو ال يتكحمل المصفي ا -

نخفـمض نتيجـة اإلىمـمل أو التاصـير مـن مدير الصندوق أو مملاي الوكحدات، إال إذا امنـت الخسـمرة أو اال
 .مبل المصفي

 
 التصفية.يكحتفظ الصندوق خالل مدة التصفية بملشخصية المعنوية بملادر الذي تاتضيو أعممل  -
 
بإصدار ممنون  2012لسنة  25يتبع في تصفية الصندوق األكحامم التي ينص علييم المرسوم بامنون رمم  -

والئكحتو التنفيذية وممتصدره الييئة  2010( لسنة 7الشرامت الذي ال تتعمرض فيو مع أكحامم الامنون رمم )
 من أنظمة ومرارات وتعليممت و النظمم األسمسي للصندوق.

 
دفــمتر الصــندوق وســجالتو ومســتنداتو لــدى مــدير الصــندوق لمــدة عشــر ســنوات مــن تــمريخ انتيــمء تكحفــظ  -

 أعممل التصفية.
 

 الغمء الترخيص .2
 لجية االشراف ان تلغي ترخيص الصندوق في أي من األكحوال التملية:

 إذا تبين أنو لم يتم الوفمء بأي من الشروط الخمصة بمنح الترخيص. 2.1
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 لمصلكحة مملاي الوكحدات في الصندوق.إذا امن في ذلك كحممية  2.2
إذا خملف مدير الصندوق أو مرامب االستثممر أيًم من أكحامم الامنون أو اللوائح، أو مدم لجية  2.3

 اإلشراف معلوممت غير صكحيكحة أو غير دمياة أو مضللة.
إذا طلب مدير الصندوق إلغمء الترخيص. ولجية االشراف أن ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة  2.4

 ن أمر يتعلق بملصندوق أو بمصلكحة مملاي الوكحدات.للتكحري ع
 

اتمبًة بعزميم على إلغمء  الكحفظ أمين أواالستثممر على جية اإلشراف أن تخطر مدير الصندوق أو مرامب 
ترخيص الصندوق واألسبمب التي دعتيم لذلك، وعلى مدير الصندوق أو مرامب االستثممر أن يادم تعيدات خالل 

 من تمريخ إخطمره تابل بيم جية اإلشراف لتالفي إلغمء ترخيص الصندوق. ( يوممً 15خمسة عشر )
لجية اإلشراف إذا أصدرت مرار إلغمء ترخيص الصندوق أن تاّلف شخصًم مرخصًم لو لياوم بأعممل تصفية 

 واتمبةً  الصندوق، ويجب علييم في ىذه الكحملة أن تخطر مدير الصندوق ومرامب االستثممر وأمين الكحفظ فوراً 
 بمإلجراء الذي اتخذتو.

 
 (28مادة )

 مامفكحة غسيل األموال وتمويل اإلرىمب
لتزام بارارات وتعليممت ىيئة أسواق الممل وموانين دولة الاويت بشأن غسيل األموال يجب على مدير الصندوق اال

وتمويل اإلرىمب ومرارات الشرعية الدولية الصمدرة في ىذا الشأن، وأية مرارات وتعليممت الكحاة تصدر بشأن 
 غسيل األموال وتمويل اإلرىمب . 

وال وتمويل اإلرىمب ، مد يطلب مدير الصندوق تاديم وسعيًم لاللتزام باوانين وتعليممت مامفكحة غسيل األم
مستندات اضمفية من طملبي االشتراك ادليل للتكحاق من بيمنمتيم وىويمتيم أو ىوية المستفيدين األصليين من 
األموال المشمراة في الصندوق، ويكحتفظ مدير الصندوق بملكحق في طلب معلوممت إضمفية إذا اعتبر ذلك 

وية أو مصمدر أموال طملبي االشتراك بملصندوق، ويجوز لمدير الصندوق أن يرفض مبول ضروريًم للتكحاق من ى
أي طلب اشتراك في الصندوق إذا تأخر المشترك أو تعذر عليو تاديم أي معلومة أو مستند امن مد طلبيم مدير 

 الصندوق.
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 (29مادة )
 الامنون الواجب التطبيق واالختصمص الاضمئي:

أو تعليممت اية مرارات أو و  والئكحتو التنفيذية 2010لسنة  7ويفسر وفاًم ألكحامم الامنون رمم  يخضع ىذا النظمم
على امفة األمور المتعلاة بملصندوق التي لم يرد بشأنيم نص خمص بيذا ويسري  الكحاة علييمم تعديالت 
 النظمم.

 
 إمرار مملاي الوكحدات

 صفكحة (34) على( ممدة مطبوعة 29الماون من )لاد ممت/ممنم باراءة النظمم األسمسي الخمص بملصندوق 
 وفيم مم جمء بو والموافاة عليو، وتم الكحصول على نسخة منو والتوميع عليو.

 
 الرمم المدني االسم

 جواز سفر رمم أو
 رمم السجل التجمريأو 

 التوميع التمريخ
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 ن الهيئةمبيان بترخيص مدير الصندوق صادر  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


