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النظـام األسـاسي 

تـمـهـيــد

مبوجب أحكام القانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية والئحته التنفيذية فقد 

مت إنشاء الصندوق االستثماري للسندات والصكوك اإلقليمية من مالكي وحدات االستثمار املبني أحكامها وفق هذا النظام. 

ويخضع النظام األساسي للصندوق للقانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية 

والئحته التنفيذية وتعديالتهما والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

الصندوق االستثماري للسندات 
والصكوك اإلقليمية
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املـــــــادة األولــــى

يعتبر التمهيد السابق جزء ال يتجزأ من هذا النظام ومكماًل ألحكامه.

املـــــــادة الثــانــية

تـــعـريفـــات

يكون للمصطلحات التالية املعنى املبني قرين كل منها:

الصندوق االستثماري للسندات والصكوك اإلقليمية.الصنـــدوق: 

اكتتاب عام.نوع طرح وحدات الصندوق:

هذا النظام وأية تعديالت قد تطرأ عليه مستقباًل. النظـــــام: 

هيئة أسواق املال فـي دولة الكويت.الهيئة أو جهة اإلشراف:

بنك الكويت املركزي وهيئة أسواق املال.اجلهات الرقابية:

الشركة مديــــــر الصندوق:  الشرق - قطعة 7 - مبنى 6 -  الوطني لالستثمار ش.م.ك.م. وعنوانه:  شركة 
الصاحلية العقارية - الدور 38- مدينة الكويت- ص.ب. 4950 الصفاة 13050 الكويت.

شخص اعتباري مرخص له من الهيئة ملزاولة حفظ أموال العمالء وأصولهم مبا فـي ذلك أمني احلفظ: 
تلك املكونة ألنظمة االستثمار اجلماعي وفقاً ألحكام القانون والالئحة. 

االستثمار مراقب االستثمار: أنظمة  على  واإلشراف  املراقبة  نشاط  مبزاولة  له  مرخص  اعتباري  شخص 
اجلماعي. 

املستثمر أو مالك الوحدات أو 
حامل الوحدات :

هو مالك الوحدات فـي الصندوق من الشركات واملواطنني الكويتيني ومواطني دول مجلس 
لهـم  يجوز  الذين  الكويت  دولة  فـي  املقيمني  وغير  واألجانب  والعرب  اخلليجي  التعاون 

االكتتاب/االشتراك فـي الصندوق وفقاً ألحكام هذا النظام.

مالية لصالح مصدرها أو حليفه، أو يحصل على وكيـــل االكتتاب )البيع(: الشخص الذي يعرض أو يبيع أوراقاً 
األوراق  اصدار  عملية  إدارة  أو  تسويق  إعادة  بغرض  حليفه  أو  املصدر  من  مالية  أوراق 

املالية. 

الدوالر األمريكي.عملة الصندوق:

أدوات استثمار متوسطة وطويلة األجل كالسندات والصكوك القابلة وغير القابلة للتحويل أدوات الدين:
ذات عائد ثابت أو متغير، وسندات اخلزانة وأذونات اخلزانة أو أي أدوات دين أخرى توافق 

عليها الهيئة. 
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مراقب احلسابات أو مراقب 
احلسابات اخلارجي:

الرأي  يبدي  الذي  الهيئة فـي سجل مراقبي احلسابات  الطبيعي املسجل لدى  الشخص 
الفني احملايد واملستقل حول مدى عدالة ووضوح القوائم املالية للشركة املعدة وفقاً ملعايير 

احملاسبة الدولية املعتمدة لدى الهيئة. 

وحدات االستثمار التي يتكون منها الصندوق وهي ورقة مالية غير قابلة للتجزئة متثل وحدات االستثمار: 
حصة فـي أصول الصندوق وتخول حاملها مباشرة كامل احلقوق الناشئة عنها.

وإذا تعدد مالكو الوحدة الواحدة تعني عليهم أن يختاروا من بينهم شخصاً واحداً ميثلهم 
جتاه الصندوق.

ويجوز لغير الكويتيني االكتتاب فـي وحدات االستثمار أو متلكها.

هو السعر الذي يتم حتديده بناًء على تقومي موجودات الصندوق فـي يوم التقومي املعني صافـي قيمة الوحدة:
مقسوماً على عدد وحدات االستثمار بعد خصم جميع اخلصوم واملصروفات املستحقة 
على الوحدة عند كل فترة تقومي، وذلك وفقاً للمعايير احملاسبة الدولية املعتمدة من الهيئة. 
للوحدة  الصافـية  القيمة  فإن  الصندوق  وحدات  واسترداد  االكتتاب/االشتراك  ولغرض 

سوف حتتسب بأربعة نقاط عشرية.

القيمة الصافـية ألصول 
الصندوق:

هي قيمة استثمارات الصندوق فـي نهاية الفترة املالية مقومة طبقاً ألحكام نظام الصندوق 
األساسي مضافاً إليها بنود املوجودات األخرى من نقدية وأرصدة مدينة وأخرى مطروحاً 
منها التزامات الصندوق قبل الغير فـي ذات التاريخ )دون األخذ فـي االعتبار التوزيعات 
قيمة صافـية  أول  احتساب  يتم  إن وجدت(.  الصندوق  املقترحة على مساهمي  النقدية 

للصندوق خالل عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة االكتتاب املبدئي.

تنتهي فترة االكتتاب اخلاصة بالصندوق عند انتهاء الثالثة أشهر األولى من تاريخ إصدار االكتتاب املبدئي:
الترخيص الستكمال احلد األدنى لرأس مال الصندوق أو حاملا يتم استكمال احلد األدنى 

لرأس مال الصندوق أيهما أقرب، على أن تكون هذه الفترة قابلة للتمديد ملدة مماثلة.

هو يوم اخلميس من كل اسبوع ميالدي بعد انتهاء فترة االكتتاب املبدئي.يــوم التقومي:

الذي  �يوم التعامل: من يوم األربعاء  آخر يوم لقبول طلبات االشتراك حتى الساعة 12:00 ظهراً 
يسبق يوم التقومي. 

آخر يوم لقبول طلبات االسترداد حتى الساعة 12:00 ظهراً من يوم األربعاء الذي  �
يسبق يوم التقومي الرابع من كل مجموعة أربع أيام تقومي متتالية بدءاً من يوم التقومي 

األول للصندوق. 

القانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية القانـــــــون: 
وتعديالته والتعديالت الالحقة عليه.

الالئحــة التنفـيذية أو 
الالئحة: 

هي الالئحة التنفـيذية للقانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم 
نشاط األوراق املالية وتعديالته والتعديالت الالحقة عليها. 

جميع أيام األسبوع فـيما عدا أيام العطل الرسمية فـي دولة الكويت.يـــوم عمــل:

جمعية حملة وحدات االستثمار للصندوق.جمعية حملة الوحدات:
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املـــــــادة الثالثــــة

اسم الصندوق

يطلق على هذا الصندوق اسم »الصندوق االستثماري للسندات والصكوك اإلقليمية«. 

املــــــــادة الرابعة

مدة الصندوق

مدة الصندوق خمسة عشر سنة تبدأ اعتباراً من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وهي قابلة للتجديد ملدد أخرى 
مماثلة بعد احلصول على موافقة مالكي ما يزيد على %50 من رأس مال الصندوق وجهة االشراف.  

املــــــــادة اخلامسة

الهدف من إنشاء الصندوق

يهدف الصندوق الى حتقيق عوائد إيجابية على املدى الطويل مع مستوى منخفض من املخاطر وذلك من خالل االستثمار 
بأدوات الدين اخلليجية واإلقليمية املقومة بالدوالر األمريكي او بالعمالت املربوطة بالدوالر األمريكي كالعمالت احمللية لدى 
دول مجلس التعاون اخلليجي، كما يجوز للصندوق أن يستثمر في صناديق أسواق النقد و/أو صناديق أدوات الدين األخرى 
املرخصة من الهيئة أو املرخص لها من قبل جهة رقابية أجنبية وفق معايير وشروط تنظيمية مماثلة على األقل لتلك التي 

تطبقها الهيئة و/أو في الودائع.

وعلى أال تتعارض جميع استثمارات الصندوق مع أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 والئحته التنفيذية والقرارات والتعليمات 
والتعديالت الالحقة عليهما.

 املـــــادة السادسة

نوع وشكل الصندوق ورأس ماله

إن الصندوق صندوق أدوات الدين مفتوح ذو رأس مال متغير يزيد رأس ماله بإصدار وحدات استثمارية جديدة أو ينخفض 
باسترداد بعض وحداته خالل الفترة احملددة فـي نظامه األساسي، وتبلغ حدوده بني ثمانية عشر مليون )18،000،000( دوالر 
أمريكي وخمسمائة مليون )500،000،000( دوالر أمريكي ويسدد عند االكتتاب. يجب أال يقل رأس مال الصندوق عن خمسة 
ماليني دينار كويتي أو ما يعادلها بالعمالت األخرى. وعلى مدير الصندوق - فـي حالة انخفاض رأس مال الصندوق عن احلد 
األدنى - أن يخطر الهيئة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ انخفاض رأس املال، وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً - فـي كل حالة 

- مبا يحقق مصلحة حملة الوحدات.

يكون للصندوق شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن حملة الوحدات أو اجلهة القائمة على إدارته، ويكتسب الصندوق 
شخصيته االعتبارية من وقت قيده فـي سجل الصناديق لدى الهيئة.
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 املـــــــادة السابعة

عدد وحدات االستثمار

إن القيمة اإلسمية لوحدات استثمار الصندوق تبلغ عشرة دوالر أمريكي فقط ويتراوح عددها من مليون وثمامنائة ألف إلى 
خمسني مليون وحدة استثمار، ويقسم رأسمال الصندوق إلى وحدات متساوية القيمة وتقتصر مسؤولية حملة الوحدات فـي 
الصندوق على قيمة مشاركتهم فـي رأس املال.  ويتم تسديد قيمة الوحدات نقداً عند االكتتاب أو االشتراك فـيها. وسوف يتم 
اإلعالن عن القيمة الصافـية ألصول الصندوق بشكل أسبوعي من قبل مدير الصندوق بناًء على التقومي الذي يقوم به مراقب 

االستثمار، وسوف يتم اإلعالن على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق ووكيل االكتتاب )البيع(.   

املـــــــادة الثامنة

احلد األدنى واألعلى لالكتتاب/االشتراك

ال يجوز االكتتاب/االشتراك فـي الصندوق بأقل من 10،000 دوالر أمريكي )عشرة آالف دوالر أمريكي(، ومبضاعفات 1،000 
دوالر أمريكي )ألف دوالر أمريكي(، كما أنه ال يجوز أن يتعدى عدد الوحدات املكتتب/املشترك بها من قبل مستثمر واحد عن 

%90 )تسعني فـي املئة( من رأس مال الصندوق. 

املـــــادة التاسعة

االكتتاب/االشتراك في الصندوق

ال يجوز االكتتاب/االشتراك في الصندوق بحصص عينية أياً كان نوعها. . 1

يجب على مدير الصندوق ووكيل االكتتاب )البيع( عدم قبول أي اكتتاب/اشتراك نقدي في الصندوق.. 2

االكتتاب/االشتراك في الصندوق مفتوح للمواطنني الكويتيني ومواطني دول مجلس التعاون اخلليجي والعرب واألجانب . 3
وغير املقيمني والشركات واملؤسسات الكويتيـــة واخلليجية واألجنبية داخل وخارج دولة الكويت. 

يجب على مدير الصندوق استكمال احلد األدنى لرأس مال الصندوق وإصدار وحدات امللكية خالل ثالثة أشهر من تاريخ . 4
إصدار الترخيص، وإذا انتهت هذه الفترة دون تغطية احلد األدنى جاز ملدير الصندوق أن يطلب من الهيئة مهلة مماثلة، 

وللهيئة أن تدرس الطلب وتبت فـيه خالل عشرة أيام عمل.

يشترط لقبول طلبات االكتتاب/االشتراك أن يحتفظ طالب االكتتاب/االشتراك فـي الصندوق بحساب مصرفـي لدى بنك . 5
الكويت الوطني ش.م.ك.ع. حتى يتسنى تسوية املدفوعات من خالل احلساب املذكور، وكذلك إمتام عملية االسترداد 

عند احلاجة.

يسلم . 6 بحيث  الغرض  لهذا  الصندوق  مدير  يحددهم  الذين  )البيع(  االكتتاب  وكالء  طريق  عن  االكتتاب/االشتراك  يتم 
املكتتب/املشترك إلى وكيل االكتتاب )البيع( طلب االشتراك املعد لذلك مرفقاً به املستندات املطلوبة وقيمة الوحدات 

باإلضافة إلى عمولة البيع، إن وجدت، وتسلم هذه األموال إلى أمني احلفظ بعد استكمال إجراءات إنشاء الصندوق.

وعنوانه . 7 وجنسيتــه  املكتتب/املشترك  اسم  يتضمن  تأكيد  إشعار  )البيع(  االكتتاب  وكيل  من  املكتتبني/املشتركني  يستلم 
وتاريخ االكتتاب/االشتراك وعدد الوحدات املكتتب/املشترك بها وقيمتها ومجموع مبلغ االكتتاب والرصيد اإلجمالي بعد 

االكتتاب/االشتراك. 
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يجب أال تقل مشاركة مدير الصندوق فـي وحدات الصندوق عن مبلغ 250,000 دينار كويتي، وال يجوز أن يتصرف فـي . 8
تلك الوحدات أو يستردها طوال مدة إدارته للصندوق. كما أن احلد األقصى ملشاركة مدير الصندوق يبلغ %75 من 

رأس مال الصندوق.

ال يجوز ألمني احلفظ ومراقب االستثمار ومراقب احلسابات اخلارجي أن يشترك حلســابه اخلـــاص بوحدات الصنــدوق.. 9

الطبيعيني، . 10 لألشخاص  فقط  السفر  وثيقة  و/أو  املدنية  البطاقة  هي  املكتتبني/املشتركني  من  املطلوبة  املستندات  إن 
والترخيص  املؤسسة،  املدنية لصاحب  والبطاقة  الفردية  للمؤسسات  التجارة والصناعة  الصادر من وزارة  والترخيص 
الثبوتية املعتمدة من اجلهات املختصة  بالنسبة لكافة الشركات، وكذلك األوراق  التجارة والصناعة  الصادر من وزارة 
بالدولة بالنسبة للمؤسسات والشركات غير املقيمة، وذلك مبا يتفق وتعليمات اجلهات الرقابية الصادرة وقوانني دولة 
الكويت بشأن مكافحة عمليات غسل األموال ومتويل اإلرهاب وقرارات الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن، وأية 

قرارات وتعليمات الحقة تصدر بشأن غسل األموال ومتويل اإلرهاب.

يجوز تقدمي طلبات االشتراك فـي أّي يوم تعامل حتى الساعة 12:00 ظهراً من يوم األربعاء الذي يسبق يوم التقومي. . 11
وطلبات االشتراك التي يتم تقدميها بعد هذا املوعد يتم تنفـيذها فـي يوم التقومي التالي. 

من . 12 الصندوق  مدير  يطلبه  ما  بحسب  كاملَة  الشروط  يستوف  لم  إذا  اشتراك  طلب  أّي  رفض  الصندوق  ملدير  يجوز 
مستندات أو معلومات يراها مدير الصندوق ضرورية إلمتام االكتتاب/االشتراك فـي الصندوق. كما يجوز ملدير الصندوق 
رفض طلب اشتراك ألّي سبب آخر، على سبيل املثال ال احلصر، إذا ما ارتأى مدير الصندوق أن مثل هذا االكتتاب/
االشتراك من شأنه تقويض قدرة مدير الصندوق على حتقيق أهدافه االستثمارية أو التأثير على السيولة الالزمة للوفاء 

بالتزامات الصندوق.   

فـي حال عدم استيفاء مستندات وشروط االكتتاب/االشتراك أو عدم قبول طلب االشتراك من قبل مدير الصندوق، . 13
سوف ترد للراغبني فـي االكتتاب/االشتراك املبالغ التي دفعوها من دون أية فوائد وبعد خصم أية عموالت مصرفـية، 

إن وجدت. 

ال يجوز سحب طلب االكتتاب/االشتراك بعد تقدميه إلى وكيل االكتتاب )البيع( وال يجوز التقدم بطلب اشتراك فـي . 14
وحدات الصندوق إاّل للذين لديهم حساب مصرفـي لدى بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع. أو الذين يفتحون هذا احلساب 

لغرض االكتتاب/االشتراك فـي وحدات الصندوق واحلصول على عوائد االسترداد.

ان تعدد مالكو الوحدة الواحدة تعني عليهم ان يختاروا من بينهم شخصاً واحداً ميثلهم جتاه الصندوق.. 15

املـــــــادة العاشرة

التخصيص

تستبعد قبل التخصيص حصة مدير الصندوق من رأس املال املكتتب به.. 1

تستبعد الطلبات املتكررة لنفس املكتتب، وال يعتمد إال الطلب الذي يتضمن أكبر عدد من وحدات االستثمار.. 2

يتم تخصيص وحدات االستثمار على املشتركني خالل عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة االكتتاب.. 3

فـي حالة جتاوز حجم االكتتاب عن رأس مال الصندوق، يتم توزيع الوحدات على املكتتبني بنسبة ما اكتتب به بعد توزيع . 4
احلد األدنى لالكتتاب على جميع املكتتبني.

انتهاء . 5 تاريخ  أيام عمل من  الوحدات خالل عشرة  له من  يتم تخصيصه  ما  الزائدة عن قيمة  املبالغ  املكتتب  إلى  ترد 
إجراءات التخصيص وال يستحق عنها أية فوائد.

يسلم مدير الصندوق كل مكتتب إشعار تأكيد بعدد الوحدات املخصصة له. . 6



األســاســـي الـنـظـــام    |   6

املـــــــادة احلادية عشر

إبداء  الوحدات  الوحدات ويجب على حملة  الصندوق وحملة  العالقة بني مدير  النظام األساسي لصندوق االستثمار  يحكم 
النظام األساسي  يكون  أن  االكتتاب/االشتراك. ويجب  بالتوقيع على طلب  للصندوق، وذلك  النظام األساسي  موافقتهم على 

للصندوق مكتوباً باللغة العربية وأن يتم توفيره دون مقابل عند طلبه.

املــــــادة الثانية عشر

سجل حملة الوحدات

يحفظ سجل حملة وحدات الصندوق لدى أمني حفظ، وذلك وفقاً لألحكام الواردة فـي الكتاب الرابع )بورصات األوراق . 1
املالية ووكاالت املقاصة( من الالئحة، وتدفع أتعاب اجلهة التي حتتفظ بالسجل من أموال الصندوق.

يحفظ هذا السجل لدى أمني احلفظ ويكون ملالكي الوحدات ولكل ذي مصلحة حق االطالع عليه.. 2

أو . 3 استردادها  أو  إصدارها  مت  التي  والوحدات  املتبقية  الوحدات  رصيد  يوضح  ببيان  االحتفاظ  احلفظ  أمني  على 
استحداثها أو إلغاؤها، وتزويد مراقب االستثمار بنسخة من البيان.

املــــــادة الثالثة عشر

سياسة توزيع األرباح

يجوز ملدير الصندوق ووفقاً ملا يراه مناسباً لصالح الصندوق ومالكي الوحدات، أن يوزع العوائد النقدية املتمثلة بالكوبونات 
احملصلة من االستثمارات فـي أدوات الدين، بحيث يجري توزيعها بشكل ربع سنوي كعائد على وحدات االستثمار على مالكي 
ملدير  ويجوز  )البيع(،  االكتتاب  ووكيل  الصندوق  ملدير  اإللكتروني  املوقع  فـي  وقيمته  وموعده  التوزيع  عن  ويعلن  الوحدات، 
الصندوق توزيع هذا اجلزء من عائد االستثمار بشكل نقدي، أو عن طريق توزيع وحدات مجانية فـي الصندوق أو بالطريقتني 
معاً على أن يكون التوزيع خالل مدة أقصاها ثالث شهور من تاريخ اإلعالن وذلك بعد أخذ موافقة جهة اإلشراف، مع العلم 
بأنه يحق ملدير الصندوق عدم توزيع أية عوائد بالكامل أو أي جزء منها، بل إعادة استثمار هذه العوائد فـي فرص استثمارية 

تتوافق مع سياسة الصندوق.   

املــــــادة الرابعة عشر

طريقة احتساب القيمة الصافية لألصول

يجب تقومي أصول الصندوق فـي كل يوم تعامل ومبا ال يتجاوز مدة يوم بعد املوعد النهائي لتقدمي الطلبات اخلاصة . 1
ووكيل  الصندوق  ملدير  اإللكتروني  املوقع  من خالل  الصافـية لألصول  القيمة  وتنشر  واالسترداد،  االشتراك  بعمليات 
االكتتاب )البيع(. ويحتسب مراقب االستثمار لوحدات االستثمار القيمة الصافـية لألصول لكل وحدة، وفقاً للضوابط 
أو للمعايير احملاسبية الدولية املعتمدة من الهيئة، وذلك على النحو التالي: صافـي أصول الصندوق مضافاً اليها النقد 
واألرباح والعوائد املتراكمة أثناء فترة التقومي، على أن يخصم منها املصاريف املباشرة واألتعاب املتراكمة وااللتزامات 
عن الفترة السابقة لفترة التقومي والتي استحقت اثنائها، ويقسم الناجت على كامل عدد الوحدات املتبقية فـي الصندوق 
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فـي يوم التقومي على أن يتم تقريب سعر التقومي الى أربع نقاط عشرية، وذلك وفقاً للضوابط واملعايير احملاسبية الدولية 
املعتمدة من الهيئة. 

للمعايير . 2 وفقاً  السائلة  غير  األصول  من  أو غيرها  املدرجة  الدين  أدوات  تقومي  يتم  الصندوق،  أصول  قيمة  ولتحديد 
احملاسبية الدولية املعتمدة من الهيئة. ويتم تقومي أدوات الدين غير املدرجة على أساس سعر تكلفة الشراء، على أن يتم 
تقوميها أسبوعيا« مبوجب القيمة العادلة. ويتم تقومي االستثمارات في الصناديق األخرى بالرجوع إلى سعر الشراء في 
يوم التقومي املعني في حالة تداول هذه الصناديق في سوق نشطة، واال فان قيمة تلك االستثمارات يتم حتديدها بالرجوع 
إلى القيمة الصافية لألصول كما يتم إعالنها من قبل مدير الصندوق. ويتم تقومي االستثمارات املقومة بعملة أخرى غير 
الدوالر األمريكي عند حتويلها إلى الدوالر األمريكي بناَء على سعر آخر سعر صرف في األسبوع متوفر عند اإلغالق. 
وفيما يخص األنواع األخرى من األصول، يحدد مدير الصندوق طريقة التقومي، على أن يوافق عليها مراقب االستثمار. 
ويتم حتويل قيمة كافة األصول واخلصوم املقّومة بعملة غير الدوالر األمريكي إلى الدوالر األمريكي، وذلك حسب آخر 

سعر صرف في األسبوع متوفر عند اإلغالق. 

وسيتم اقتطاع كل الديون واخلصوم املستحقة من مجموع قيمة أصول الصندوق، مبا فـيها:. 3

مصاريف اإلدارة وغيرها من الرسوم واملصروفات التي استحقت ملدير الصندوق ولم تُسّدد بعد؛أ. 

أي ُمخصص لرسوم الصندوق املقدرة لتدقيق البيانات املالية واخلدمات القانونية؛ب. 

مصاريف وأجور أمني احلفظ ورسوم الوساطة؛ج. 

كافة التكاليف املتعلقة بأي دعوى قضائية تخص الصندوق.د. 

أتعاب مراقب االستثمار.ه. 

فـي حال تقومي أصل من أصول الصندوق بشكل غير صحيح أو اخلطأ فـي حساب سعر الوحدة، يجب على من تسبب . 4
فـي ذلك بخطئه أن يعّوض املضرور من هذا اخلطأ. ويجب على مدير الصندوق أن يرفق مع البيانات املالية املرحلية 

املراجعة أو البيانات املالية السنوية املدققة تقريراً يبني كل أخطاء التقومي والتسعير التي متت خالل تلك الفترة.

املــــــادة اخلامسة عشر

التقومي واالكتتاب/االشتراك واالستــرداد

يحق حلملة الوحدات استرداد وحداتهم، كما يحق آلخرين االكتتاب/االشتراك فـي الصندوق، من خالل تقدميهم طلباً . 1
صحيحاً بذلك إلى وكيل االكتتاب )البيع( وذلك لغاية الساعة 12:00 ظهراً من يوم التعامل ذات الصلة. 

يجب على مدير الصندوق تنفـيذ طلبات االشتراك أو االسترداد بسعر التقومي التالي لطلب االشتراك أو االسترداد. . 2
ويجوز أن تشمل أسعار االشتراك أو االسترداد أية عموالت أخرى بشرط أن يكون منصوصاً عليها فـي النظام األساسي 

للصندوق.

على مدير الصندوق أن يدفع حلامل الوحدات قيمة االسترداد خالل أربعة أيام عمل التالية ليوم التقومي التي مت فـيها . 3
حتديد سعر الوحدة. 

يتقيد املكتتب/املشترك بالصندوق وفقاً لهذه املادة بكافة الضوابط والشروط واألحكام التي يتقيد بها املكتتب فـي حالة . 4
االكتتاب املبدئي، كما يجب أال تقل قيمة االسترداد عن 1،000 دوالر أمريكي، ولن يسمح باالسترداد اجلزئي إذا ما 

انخفضت قيمة الوحـدات املتبقيـة حلـامل الوحـدات عقب االستـرداد إلى ما دون 10،000 دوالر أمريكي.

يجوز ملدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد حتى يوم التعامل التالي أو موعد االسترداد التالي وفقاً ملا ينص عليه . 5
النظام االساسي للصندوق، وذلك فـي أي من احلالتني اآلتيتني:



األســاســـي الـنـظـــام    |   8

موعد أ.  أو  تعامل  يوم  أي  فـي  تلبيتها  واملطلوب  الوحدات  االسترداد حلملة  طلبات  جميع  نسبة  اجمالي  بلغ  إذا 
االسترداد %10 أو أكثر من صافـي قيمة أصول الصندوق، وذلك بشرط أن يلتزم املدير فـي هذه احلالة بتلبية 
طلبات االسترداد التي تقل عن %10 من صافـي قيمة أصول الصندوق، وعلى أن تؤخذ جميع طلبات االسترداد 
باالعتبار على أساس النسبة والتناسب، ويتم تأجيل النسبة من طلبات االسترداد التي زادت عن نسبة %10 من 

صافـي قيمة أصول الصندوق حتى يوم التعامل التالي أو موعد االسترداد القادم.

إذا مت وقف التداول فـي البورصة أو األسواق املالية املنظمة التي يتم فـيها التعامل فـي األوراق املالية أو األصول ب. 
األخرى التي ميلكها الصندوق، أو وقف تداول أوراق مالية متثل قيمة مؤثرة فـي أصوله.

وستُقبل طلبات االشتراك أو االسترداد عن طريق تعبئة النماذج املتوفرة لدى وكيل االكتتاب )البيع( لهذا الغرض. ويتم . 6
استرداد الوحدات بحسب القيمة الصافـية لألصول، كما يتم احتسابها فـي يوم التقومي ذي الصلة.

ال توجد أي رسوم استرداد.. 7

يجوز تأخير تقومي أصول الصندوق ملدة ال تتجاوز يومي عمل من يوم التعامل فـي حالة عدم إمكانية تقومي جزء كبير من . 8
أصول الصندوق على ان يقدم مدير الصندوق للهيئة أسباب ومبررات هذا التأخير. 

إذا صادف وقوع يوم التقومي فـي عطلة رسمية، يتم تقومي أصول الصندوق فـي يوم العمل التالي. . 9

املــــــادة السادسة عشر

رسوم ومصاريف الصندوق

تكلفة الطرح. 1

عند إجراء أي اتصال أو إفصاح لترويج وحدات الصندوق يجب مراعاة كشف كل احلقائق واملعلومات ذات العالقة دون مبالغة، 
وفـي جميع األحوال تخضع اإلعالنات الترويجية أو التسويقية للضوابط التي تقررها الهيئة. وال يجوز دفع أي مبلغ من أصول

الصندوق مقابل اتعاب مستشار االستثمار او الترويج للوحدات أو بيعها، ويشمل ذلك على سبيل املثال ال احلصر، مصاريف 
نسخ وتوزيع النظام األساسي للصندوق، على أن يتحمل مدير الصندوق هذه املصاريف ويتحمل الصندوق مصاريف التأسيس. 

 أتعاب اإلدارة. 2

يتقاضى مدير الصندوق أتعاب إدارة بنسبة قدرها %0.75 )ثالثة أرباع الواحد فـي املائة( سنوياً حتتسب على أساس القيمة 
الصافـية ألصول الصندوق فـي كل يوم تقومي، وتستحق - مجمعة - فـي آخر كل ربع سنة.

وفـي جميع األحوال ال يجوز أن تزيد إجمالي األتعاب التي يتقاضاها مدير الصندوق عن %5 سنوياً من صافـي قيمة أصول 
الصندوق.

رسم االكتتاب/االشتراك/االسترداد. 3

يعني مدير الصندوق وكالء االكتتاب )البيع( ويحدد صالحياتهم ومسؤولياتهم وله حق عزلهم وعليه إخطار »أمني احلفظ« 
بذلك. ال يوجد أّي رسم اكتتاب/اشتراك/استرداد لقاء االكتتاب/االشتراك فـي أية وحدة من وحدات الصندوق.

رسوم مراقب االستثمار. 4

يتقاضى مراقب االستثمار نظير قيامه بواجباته املقررة فـي هذا النظام أتعاباً سنوية مببلغ 16،000 دوالر أمريكي )ستة عشر 
ألف دوالر أمريكي(، يتم احتسابها فـي يوم تقومي الصندوق وتسدد بشكل شهري.

رسوم أمني احلفظ. 5

يتقاضى أمني احلفظ نظير قيامه بواجباته املقررة فـي هذا النظام أتعاباً سنوية حتدد بنسبة من القيمة الصافـية ألصول 
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الصندوق وفقا للشرائح التالية: -

نسبة %0.0625 من صافـي قيمة أصول الصندوق حتى 50 مليون دوالر أمريكي وبحد أدنى 11،250 دوالر أمريكي أ. 
)أحد عشر ألفاً ومئتان وخمسون دوالراً أمريكياً(.

نسبة %0.045 من صافـي قيمة أصول الصندوق فـيما يزيد عن 50 مليون دوالر أمريكي حتى 250 مليون دوالر ب. 
أمريكي وبحد أدنى 25،000 دوالر أمريكي )خمسة وعشرون ألف دوالر أمريكي(.

نسبة %0.035 من صافـي قيمة أصول الصندوق فـيما يزيد عن 250 مليون دوالر أمريكي وبحد أدنى 90،000 ج. 
دوالر أمريكي )تسعون ألف دوالر أمريكي(.

كما يتقاضى رسوم حتويل األموال وقدرها 10 دوالر أمريكي )فقط عشرة دوالر أمريكي(.

مصاريف أخرى. 6

يتحمل الصندوق كافة التكاليف الناشئة عن ممارسته لنشاطه مبا فـي ذلك الوساطة، والعمليات املصرفـية، وعموالت البيع 
والشراء، ورسوم الصرف، ورسوم تقومي االوراق املالية الغير مدرجة داخل وخارج الكويت، إضافة إلى نفقات مدير الصندوق 

وأمني احلفظ ومراقب االستثمار ومراقب احلسابات، إلى جانب التكاليف والرسوم احلكومية كرسم جتديد الترخيص.

جدول الرسوم. 7

يتحملها مدير الصندوق على  ذلك  ويشمل  بيعها،  أو  للوحدات  الترويج  مصاريف 
سبيل املثال ال احلصر، مصاريف إعداد النظام األساسي 

للصندوق ونسخه وتوزيعه.

تكلفة الطرح 

يتحملها الصندوق %0.75 )ثالثة أرباع الواحد فـي املائة( سنوياً حتتسب على 
أساس القيمة الصافـية ألصول الصندوق فـي كل يوم تقومي 

وتستحق - مجمعة - فـي آخر كل ربع سنة. 

أتعاب اإلدارة

اكتتاب/اشتراك/استرداد لقاء االكتتاب/ ال يوجد أّي رسم 
االشتراك/االسترداد في أية وحدة من وحدات الصندوق.

رسم االكتتاب/االشتراك/
االسترداد 

يتحملها الصندوق يتقاضى مراقب االستثمار نظير قيامه بواجباته املقررة فـي 
هذا النظام أتعاباً سنوية مببلغ 16،000 دوالر أمريكي )ستة 
تقومي  يوم  فـي  احتسابها  يتم  أمريكي(،  دوالر  ألف  عشر 

الصندوق وتسدد بشكل شهري.

رسوم مراقب االستثمار

يتحملها الصندوق فـي  املقررة  بواجباته  قيامه  نظير  احلفظ  أمني  يتقاضى 
هذا النظام أتعاباً سنوية حتدد بنسبة من القيمة الصافـية 

ألصول الصندوق وفقا للشرائح التالية: 

رسوم أمني احلفظ

الصندوق . 1 أصول  قيمة  صافـي  من   0.0625% نسبة 
 11،250 أدنى  وبحد  أمريكي  دوالر  مليون   50 حتى 
دوالر أمريكي )أحد عشر ألفاً ومئتان وخمسون دوالراً 

أمريكياً(.

نسبة %0.045 من صافـي قيمة أصول الصندوق فـيما . 2
مليون   250 حتى  أمريكي  دوالر  مليون   50 عن  يزيد 
أمريكي  دوالر   25،000 أدنى  وبحد  أمريكي  دوالر 

)خمسة وعشرون ألف دوالر أمريكي(.
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نسبة %0.035 من صافـي قيمة أصول الصندوق فـيما . 3
يزيد عن 250 مليون دوالر أمريكي وبحد أدنى 90،000 

دوالر أمريكي )تسعون ألف دوالر أمريكي(.

كما يتقاضى رسوم حتويل األموال وقدرها 10 دوالر أمريكي 
)فقط عشرة دوالر أمريكي(.

يتحملها الصندوق ممارسته  عن  الناشئة  التكاليف  كافة  الصندوق  يتحمل 
املصرفـية،  والعمليات  الوساطة،  ذلك  فـي  مبا  لنشاطه 
تقومي  ورسوم  الصرف،  ورسوم  والشراء،  البيع  وعموالت 
االوراق املالية الغير مدرجة داخل وخارج الكويت، إضافة 
إلى نفقات مدير الصندوق وأمني احلفظ ومراقب االستثمار 
ومراقب احلسابات، إلى جانب التكاليف والرسوم احلكومية 

كرسم جتديد الترخيص.

مصاريف أخرى 

رسوم الترخيص رسم طلب الترخيص ورسم الترخيص. يتحملها مدير الصندوق

يتحملها الصندوق سنوية  أتعاباً  مقابل خدماته   احلسابات  مراقب  يتقاضى 
قدرها 3،000 دينار كويتي .

أتعاب مراقب احلسابات 
اخلارجي

يتحملها الصندوق أتعاب سنوية قدرها 1،000 دينار كويتي. أتعاب امني سجل حملة 
الوحدات

املـــــــادة السابعة عشر

الهيئة اإلدارية للصندوق

يتولى إدارة الصندوق هيئة إدارية تتشكل من موظفـني اثنني أو أكثر من موظفـي مدير الصندوق ممن تتوافر فـيهم شروط 
ممثلي نشاط مدير نظام استثمار جماعي، على أن يكون أحدهم من كبار التنفـيذيني لدى مدير الصندوق.

يجب أن يكون أعضاء الهيئة اإلدارية من األشخاص املسجلني لدى الهيئة، وميثلون مدير الصندوق فـي املسؤوليات والصالحيات 
املنصوص عليها فـي الالئحة التنفـيذية وفـي النظام االساسي، ويعتبر توقيع أعضاء الهيئة اإلدارية أو من يفوضونه منهم مبثابة 
توقيع مدير الصندوق، ويكون هؤالء األعضاء مسؤولني بالتضامن مع املدير عن أي أخطاء أو إهمال أو غش فـي إدارة الصندوق.

املــــــادة الثامنة عشر

قيود املناصب

مع عدم اإلخالل بالتزامات مدير الصندوق بأحكام الفصل الثالث )تعارض املصالح( من الكتاب الثامن )أخالقيات العمل( من 
الالئحة، يجوز ملوظفـي مدير الصندوق من غير املسجلني كممثلي مدير نظام استثمار جماعي شغل عضوية مجلس إدارة فـي 

شركة تشكل أوراقها املالية جزءاً من أصول الصندوق.

وال يجوز ملوظفـي مدير الصندوق من املسجلني كممثلي مدير نظام استثمار جماعي شغل عضوية مجلس إدارة الشركات املشار 
إليها فـي الفقرة السابقة.
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فـي حال توظيف مدير الصندوق لشخص كممثل ملدير نظام استثمار جماعي ممن ينطبق عليهم احلظر الوارد فـي الفقرة أعاله، 
فـيجب على هذا الشخص أن يستقيل من عضوية مجلس إدارة الشركة التي تشكل أوراقها املالية جزءاً من أصول الصندوق.

املـــــــادة التاسعة عشر

حقوق حملة الوحدات

فـي . 1 ويكون حلاملها احلق  الصندوق  متساوية جتاه  للمكتتبني/للمشتركني حقوقاً  االستثمار  أو وحدات  تخول حصص 
اقتسام األرباح القابلة للتوزيع وااللتزام بتحمل اخلسارة كل فـي حدود ما ميلكه من وحدات ويكون لكل منهم احلق فـي 

احلصول على نسبة من صافـي موجودات الصندوق عند التصفـية بقدر ما ميلكه من حصص أو وحدات.

يجب أن تُطبق على جميع حملة الوحدات من الفئة نفسها فـي الصندوق الشروط واألحكام ذاتها.. 2

فـيما عدا مدير الصندوق، ال يحق حلملة الوحدات االشتراك فـي إدارة الصندوق. . 3

احلصول على نسخة من التقارير الدورية والبيانات املالية املرحلية املراجعة والبيانات املالية السنوية املدققة.. 4

فـي حالة وفاة مالك الوحدات تؤول تلك الوحدات للورثة، ويتعني أال يقل نصيب كل وارث عن احلد األدنى املنصوص عليه . 5
فـي هذا النظام، فإن قل نصيب الوارث عن احلد األدنى ولم يتفق الورثة فـيما بينهم - فـي موعد أقصاه ثالثني يوماً من 
تاريخ تقدمي حصر اإلرث أو القّسام الشرعي - على نقل ملكية الوحدات بحيث تكون ضمن احلد األدنى للملكية جاز 

للمدير شراؤها بآخر سعر تقومي معلن عنه.

يجب على حملة الوحدات اخطار مدير الصندوق خطياً بأي تعديل على البيانات اخلاصة بهم خالل خمسة أيام عمل . 6
من تاريخ التعديل دون أية مسؤولية على مدير الصندوق في هذا اخلصوص.

املــــــادة العشرون

أحكام جمعية حملة الوحدات

تعقد جمعية حلملة الوحدات مرة واحدة - على األقل - فـي السنة، ويحق لكل مشترك حضور اجتماعات هذه اجلمعية . 1
والتصويت على قراراتها ويكون لكل من حملة الوحدات صوت واحد مقابل كل وحدة استثمارية واحدة ميتلكها.

تختص جمعية حملة الوحدات بالنظر واتخاذ قرار فـي املسائل التالية:. 2

تقرير مدير الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه املالي.أ. 

تقرير مراقب احلسابات عن البيانات املالية السنوية املدققة للصندوق.ب. 

البيانات املالية السنوية املدققة للصندوق.ج. 

تقرير مراقب االستثمار.د. 

تعديالت النظام األساسي التي متس احلقوق املكتسبة حلملة الوحدات.ه. 

عزل مدير الصندوق.و. 

تعيني مدير بديل.ز. 

اختيار مصفـي الصندوق ومراقبة أعماله.ح. 
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وال تنفذ قرارات جمعية حملة الوحدات إال مبوافقة الهيئة.

اختصاصاتها، . 3 فـي  تدخل  التي  املسائل  فـي  للنظر  الصندوق  مدير  من  دعوة  على  بناء  الوحدات  تنعقد جمعية حملة 
ويتوجب عليه أن يوجه الدعوة لالجتماع بناء على طلب مسبب مقدم من حملة الوحدات الذين ميثلون نسبة ال تقل عن 
%10 من رأس مال الصندوق املصدر، أو بناء على طلب من مراقب االستثمار أو مراقب احلسابات. وتعد جدول األعمال 

اجلهة التي تدعو إلى االجتماع.

إذا لم يقم مدير الصندوق بدعوة جمعية حملة الوحدات فـي األحوال التي يتوجب فـيها ذلك أو إذا تعذر دعوتها من . 4
مدير الصندوق ألي سبب من األسباب، يجوز للهيئة أن تكلف مراقب االستثمار أو مراقب احلسابات بدعوة هذه اجلمعية 

لالنعقاد.

توجه الدعوة إلى حضور اجتماع جمعية حملة الوحدات متضمنة جدول األعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع بأحد . 5
الطرق التالية:

اإلعالن فـي صحيفتني يوميتني محليتني والبورصة قبل انعقاد االجتماع بعشرة أيام عمل على األقل.أ. 

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

البريد اإللكتروني أو الفاكس قبل انعقاد االجتماع بسبعة أيام عمل على األقل.ج. 

تسليم الدعوة باليد إلى حملة الوحدات أو من ينوب عنهم قانوناً قبل موعد االجتماع بثالثة أيام عمل على األقل، د. 
ويؤشر على صورة الدعوة مبا يفـيد االستالم.

يشترط لصحة اإلعالن بالوسائل املشار إليها فـي البنود )2( و )3( و)4( من الفقرة السابقة أن يكون املشترك قد زود 
مدير الصندوق ببيانات عن موطنه أو عنوان بريده اإللكتروني أو رقم الفاكس اخلاص به، ويوافق املستثمر على إعالنه 

من خالل هذه الوسائل املبينة فـي البنود )2( و)3( و)4( من الفقرة السابقة.

وال يعتد بأي تغيير من قبل املشترك ألي من البيانات عن موطنه او عنوان بريده اإللكتروني او رقم الفاكس اخلاص به 
ما لم يكن قد أخطر مدير الصندوق أو اجلهة التي حتتفظ بسجل حملة الوحدات بهذا التغيير قبل إعالنه بخمسة أيام 

عمل على األقل.

يجب على مدير الصندوق توجيه اخطارات بجدول األعمال وميعاد ومكان اجتماع جمعية حملة الوحدات قبل سبعة أيام . 6
عمل على األقل من انعقاد االجتماع إلى كل من:

الهيئة.أ. 

مراقب االستثمار.ب. 

اجلهة التي حتتفظ بسجل حملة الوحدات )أمني حفظ أو وكالة املقاصة(.ج. 

مراقب احلسابات إذا كان من املقرر عرض البيانات املالية على جمعية حملة الوحدات.د. 

البورصة لإلعالن عن جدول األعمال وميعاد ومكان اجتماع اجلمعية.ه. 

ال يترتب على عدم حضور ممثل الهيئة - بعد إخطارها - بطالن اجتماع جمعية حملة الوحدات. ويبطل هذا االجتماع 
فـي حالة عدم حضور أيٍّ من اجلهات املشار إليها فـي البنود )ب( و )ت( و )ث( من الفقرة السابقة. كما يبطل االجتماع 

فـي حالة عدم حضور مدير الصندوق ما لم تكن الدعوة لالجتماع موجهة من جهة أخرى بخالف املدير.

يترأس اجتماع جمعية حملة الوحدات اجلهة التي قامت بالدعوة إلى هذا االجتماع.. 7

ال يكون انعقاد اجتماع جمعية حملة الوحدات صحيحاً إال إذا حضره حملة الوحدات الذين ميثلون أكثر من %50 من . 8
رأس مال الصندوق املصدر. فإذا لم يتوافر هذا النصاب؛ وجب دعوة اجلمعية إلى اجتماع ثان لذات جدول األعمال 
يعقد خالل مدة ال تزيد عن ثالثني يوماً من تاريخ االجتماع األول، ويكون االجتماع الثاني صحيحاً أيا كان نسبة احلضور 

من رأس املال. ويجوز أال توجه دعوة جديدة لالجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه فـي الدعوة إلى االجتماع األول.
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وتصدر القرارات باألغلبية املطلقة للوحدات املمثلة فـي االجتماع باستثناء القرارات املتعلقة بتعديل النظام األساسي 
للصندوق والتي متس احلقوق املكتسبة حلملة الوحدات أو فـي حالة التصفـية بناًء على طلب مدير الصندوق، فـيجب أن 

تصدر مبوافقة حملة الوحدات الذين ميلكون أكثر من %50 من رأس مال الصندوق املصدر.

ال يجوز جلمعية حملة الوحدات مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول األعمال إال إذا كانت من األمور العاجلة التي . 9
طرأت بعد إعداد اجلدول أو تكشفت أثناء االجتماع، أو إذا طلبت ذلك الهيئة أو مراقب احلسابات أو حملة الوحدات 
الذين ميلكون %5 من رأس مال الصندوق املصدر، وإذا تبني أثناء املناقشة عدم كفاية املعلومات املتعلقة ببعض املسائل 
املعروضة، تعني تأجيل االجتماع ملدة ال تزيد على عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك حملة الوحدات الذين ميلكون %25 من 

رأس مال الصندوق املصدر، وينعقد االجتماع املؤجل دون احلاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة.

على مدير الصندوق أو اجلهة التي دعت إلى عقد االجتماع - حسب األحوال - موافاة الهيئة بنسخة من محضر اجتماع . 10
اجلمعية بعد توقيعه ممن ترأس االجتماع، ومقدمي اخلدمات احلاضرين االجتماع، وذلك خالل أسبوعني من تاريخ 

انعقادها، على أن يكون مرفقاً باحملضر نسخة من توكيالت احلضور. 

يحق لكل من حملة الوحدات املقيدين بالسجل اخلاص بالصندوق حق حضور اجتماع جمعية حملة الوحدات باألصالة . 11
أو الوكالة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون مبوجب توكيل خاص أو تفويض معد لذلك، ويجوز أن يكون التوكيل حلضور 
اجتماع واحد أو أكثر من اجتماعات جمعية حملة الوحدات ويكون التوكيل الصادر حلضور اجتماع معني صاحلاً حلضور 

االجتماع الذي يؤجل إليه لعدم اكتمال النصاب.

ال يجوز ملدير الصندوق االشتراك فـي التصويت على قرارات جمعية حملة الوحدات املتعلقة مبنفعة خاصة له أو فـي . 12
حالة تعارض مصاحله مع مصالح الصندوق.

املــــــادة احلادية والعشرون

أساليب ومواعيد اإلفصاح عن املعلومات والقوائم املالية

يقوم املدير باإلفصاح ملالكي احلصص والوحدات عن أية معلومات من شأنها أن تؤثر على قيمة هذه الوحدات وباإلجراءات . 1
التي اتخذها ملواجهة ذلك.

يجب على مدير الصندوق تقدمي تقريراً دورياً لكل حامل وحدات كل ثالثة أشهر ويتضمن هذا التقرير على األخص . 2
املعلومات التالية:

صافـي قيمة أصول وحدات الصندوق.أ. 

عدد وحدات الصندوق التي ميلكها حامل الوحدات وصافـي قيمتها.ب. 

سجال بحركة حساب كل حامل وحدات على حدة، مبا فـي ذلك أي توزيعات مدفوعة بعد آخر تقرير مت تقدميه ج. 
حلامل الوحدات.

بياناً عن أتعاب مدير الصندوق ومقدمي اخلدمات.د. 

ترسل التقارير حلملة الوحدات بواسطة البريد أو أي وسيلة من وسائل التواصل احلديث على عناوينهم احملددة فـي . 3
طلب االكتتاب/االشتراك.

يجب على مدير الصندوق نشر معلومات شهرية عن الصندوق للجمهور من خالل البورصة، وذلك خالل سبعة أيام عمل . 4
من نهاية كل شهر وفقا للنموذج الذي حتدده الهيئة. 

يجب على مدير الصندوق إعداد البيانات املالية املرحلية املراجعة للصندوق بشكل ربع سنوي على األقل، وان يقدم . 5
نسخة منها للبورصة والهيئة خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من نهاية الفترة. 
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يجب على مدير الصندوق اعداد البيانات املالية السنوية املدققة، وان يقدم نسخة منها للبورصة والهيئة خالل مدة . 6
أقصاها خمسة وأربعني يوماً من نهاية السنة املالية للصندوق. 

توفـير القوائم املالية مجاناً، عند الطلب، جلميع حاملي وحدات الصندوق من خالل وكيل االكتتاب )البيع(. . 7

املـادة الثانية والعشرون

التزامات عامة

يجب على كافة مقدمي خدمات الصندوق االلتزام مبا يلي:

أن يكون مقدم اخلدمة من األشخاص املرخص لهم أو املسجلني لدى الهيئة فـي تقدمي هذه اخلدمة، وأن تتوفر لديه . 1
القدرات واإلمكانيات البشرية والتقنية واملالية بالقدر الذي يكفـي لتنفـيذ التزاماته.

إبرام عقد مع مقدم اخلدمة يتضمن بيان حقوق والتزامات أطرافه وعلى األخص أتعاب مقدم اخلدمة وأسس احتسابها . 2
ومواعيد سدادها، واإلجراءات الواجب اتباعها عند إنهاء أو فسخ العقد، والتدابير واإلجراءات املترتبة على إنهاء العالقة 

مع مقدم اخلدمة.

بذل عناية الشخص احلريص فـي القيام باملهام املنوطة مبقدم اخلدمة والتعاون مع باقي مقدمي اخلدمات للصندوق، . 3
وتعويض كل شخص حلقه ضرر نتيجة أي خطأ يرتكبه مقدم اخلدمة.

أال يتعامل مقدم اخلدمة سواء لصاحله أو نيابة عن غيره على وحدات الصندوق، فـيما عدا مدير الصندوق.. 4

املــــــادة الثالثة والعشرون

التزامات مدير الصندوق

إدارة أصول الصندوق مبا يحقق أهدافه االستثمارية احملددة فـي النظام األساسي. . 1

اتخاذ جميع القرارات االستثمارية وغيرها من القرارات مبا يحقق مصلحة الصندوق وحملة الوحدات ويضمن معاملة . 2
حملة الوحدات بإنصاف. 

تطبيق سياسات وإجراءات مناسبة ملنع أو احلد من املمارسات اخلاطئة التي من املتوقع أن تؤثر على استقرار السوق . 3
ونزاهته.

التأكد من استخدام مناذج تسعير وأنظمة تقييم عادلة وصحيحة وشفافة لكل صندوق يديره.. 4

اتخاذ التدابير املناسبة حلماية وحفظ أصول الصندوق.. 5

تسجيل عمليات الشراء والبيع التي تتم لصالح الصندوق بشكل دقيق ووفقاً لتسلسلها الزمني وتوقيتها. . 6

متثيل الصندوق فـي عالقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه. . 7

توفـير نظام محاسبي لقيد التعامالت املالية للصندوق. . 8

التأكد من وجود نظام كاف لتسوية التعامالت التي مت إدخالها بالنظام احملاسبي مع احلسابات النقدية واألوراق املالية . 9
املفتوحة باسم الصندوق لدى أمني احلفظ. 

توفـير السيولة الكافـية للصندوق للوفاء بأية التزامات قد تترتب عليه. . 10
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عدم تعريض الصندوق ألية مخاطر استثمارية غير ضرورية وفق أغراض الصندوق وسياسته االستثمارية. . 11

توفـير جميع املعلومات الالزمة عن الصندوق إلى مراقب االستثمار فـي احلدود التي متكنه من القيام بواجباتهم بكفاءة . 12
وفاعلية. 

إخطار الهيئة فور وقوع أحداث جوهرية تؤدي لتعرض مصالح حملة الوحدات للخطر. . 13

فـي حال إدارة املدير ألكثر من صندوق، يجب عليه أن يفصل بني العمليات املرتبطة بهذه الصناديق.. 14

سيكون مدير الصندوق مسؤوالً عن إدارة عملية االستثمار بأموال الصندوق ومتابعة أدائه االستثماري، باإلضافة إلى مسؤوليته 
فـي حتديد التوجيهات االستثمارية ومراجعتها وتعديلها وصوالً لتحقيق أهداف واستراتيجية االستثمار، وكذلك مراقبة األوضاع 

االقتصادية اإلقليمية، مع اتخاذ إجراء مسبق لتقليل املخاطر احمليطة بأموال الصندوق.

تتولى شركة الوطني لالستثمار ش.م.ك.م. بصفتها مدير الصندوق، واملرخص لها من قبل جهة االشراف، إدارة الصندوق وفقاً 
لألحكام والقواعد الواردة بهذا النظام.

يجوز للهيئة استبدال مدير الصندوق إذا رأت أنه قد أخل إخالالَ جوهرياَ بالتزاماته املنصوص عليها فـي الالئحة.

املـــــــادة الرابعة والعشرون

أساليب وسياسات ومخاطر االستثمار

أواًل - أساليب وسياسات االستثمار

سيسعى الصندوق الى حتقيق أهدافه عن طريق االستثمار:. 1

التركيز اجلغرافـي

الشبه احلكومية أ.  واملؤسسات  النقدية  واملؤسسات  املضمونة من قبل احلكومات  أو   / املصدرة  الدين  أدوات  فـي 
والشركات )ويشار إليها مجتمعة فـيما يلي بـ »الكيانات«( الواقعة فـي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

فـي أدوات الدين املصدرة / أو املضمونة من قبل الشركات التابعة التي متلكها / أو تسيطر عليها الكيانات املوجودة ب. 
فـي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بغض النظر عن التواجد اجلغرافـي للشركة املصدرة أو الضامنة.

فـيما نسبته %20 كحد أقصى من صافـي قيمة أصوله فـي أدوات الدين املصدرة أو املضمونة من قبل احلكومة ج. 
التركية أو الكيانات املتواجدة فـي اجلمهورية التركية.

عملة االستثمار

فـي أدوات الدين املقومة بالدوالر األمريكي.أ. 

فـي أدوات الدين املقومة بالعمالت احمللية لدى دول مجلس التعاون اخلليجي املربوطة بالدوالر األمريكي. ب. 

ال يجوز للصندوق االقتراض أو الدخول فـي عمليات يترتب عليها التزامات، ويستثني من ذلك االقتراض لتغطية طلبات . 2
االسترداد وبحد أقصى %10 من صافـي قيمة أصوله. 

مع مراعاة حكم البند )4( أدناه، يجب أال يقل التصنيف االئتماني ألدوات الدين فـي وقت االستثمار عن )BBB( أو ما . 3
يعادلها من قبل إحدى وكاالت التصنيف العاملية املعترف بها أو وكاالت التصنيف احمللية املرخص لها من قبل الهيئة. 

وفـي حال انخفاض التصنيف االئتماني دون ذلك يجب احلصول على موافقة الهيئة.

الدين املصنفة أقل من . 4 يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته %25 كحد أقصى من صافـي قيمة أصوله فـي أدوات 
)BBB( و/أو غير املصنفة من وكاالت التصنيف العاملية املعترف بها أو وكاالت التصنيف احمللية املرخص لها من قبل 
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الهيئة، على أال يتجاوز االستثمار الواحد ما نسبته %5 من صافـي قيمة أصول الصندوق ومبا ال يخالف النظام األساسي 
وأية تعليمات صادرة عن الهيئة.

عدم متلك الصندوق نسبة تزيد عن %10 من أدوات الدين الصادرة عن مصدر واحد، باستثناء أدوات الدين صادرة عن . 5
حكومات دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية أو املضمونة منها.

أصول . 6 قيمة  من صافـي  نسبة 15%  واحد  عن مصدر  الصادرة  الدين  أدوات  فـي  الصندوق  استثمارات  عدم جتاوز 
الصندوق فـي وقت االستثمار ونسبة %20 من صافـي قيمة أصول الصندوق بعد وقت االستثمار، باستثناء أدوات الدين 

الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية أو املضمونة منها.

يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته %15 كحد أقصى من صافـي قيمة أصوله فـي صناديق أسواق النقد و/أو صناديق . 7
أدوات الدين األخرى مرخصة من الهيئة أو مرخص لها من قبل جهة رقابية أجنبية وفق معايير وشروط تنظيمية مماثلة 
على األقل لتلك التي تطبقها الهيئة، ومبا ال يخالف النظام األساسي للصندوق وأية تعليمات صادرة عن الهيئة، بشرط 

أال يكون أي من تلك الصناديق املستثمر فـيها يتم إدارته من قبل نفس مدير الصندوق.

يحظر على الصندوق االستثمار فـي األصول بخالف أدوات الدين وصناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين: مثل . 8
أسهم الشركات املدرجة وغير املدرجة والعقارات.

يستثنى مما جاء فـي البند )8( األصول التي قد يتملكها الصندوق نتيجة لتسوية بني جماعة الدائنني وُمصّدر أدوات . 9
الدين املتخلف عن السداد على أن يخطر الهيئة فوراً التخاذ الالزم بشأنها.

يجب على الصندوق ومبا ال يخالف النظام األساسي للصندوق اإلفصاح للهيئة عن األصول التي متلكها نتيجة ممارسة . 10
حقه الضمني فـي أدوات الدين القابلة للتحويل، وأخذ موافقة الهيئة على جدول زمني مناسب لبيع تلك األصول.

عدم جتاوز استثمارات الصندوق فـي ودائع أو ما يقابلها فـي املصارف اإلسالمية ما نسبته %25 من صافـي قيمة . 11
أصوله، ويجوز للهيئة االستثناء حسب ما تراه مناسباً وفقا لكل حالة على حدة. 

يحظر على الصندوق القيام باألمور التالية: . 12

منح االئتمانأ. 

شراء أي ورقة مالية صادرة عن مدير الصندوق أو أي من شركاتها التابعة إال وفقاً للضوابط التالية:ب. 

احلصول على موافقة مراقب االستثمار قبل الشراء. �

مدير  � يديرها  التي  األخرى  الصناديق  وجميع  الصندوق  يستثمرها  التي  املالية  األوراق  إجمالي  يتجاوز  أال 
الصندوق ما نسبته %10 من إجمالي قيمة األوراق املالية املصدرة من الشركة مديرة الصندوق أو أي من 

شركاتها التابعة.

شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير الصندوق هو مدير االكتتاب او وكيل االكتتاب )البيع( إال فـي حدود ج. 
القواعد املقررة من الهيئة فـي هذا الشأن. 

وتعتبر وكاالت االستثمار او غيرها من العقود التي تنطوي على تقدمي أموال للغير من اجل استخدامها فـي أنشطته د. 
التجارية، مبثابة ائتمان محظور القيام به من الصندوق، وذلك فـيما عدا االيداعات لدى البنوك او إذا كانت عبارة 

عن أداة دين أو أداة مالية مطروحة للبيع فـي السوق األولية او السوق الثانوية.

 فـي حال قيام مدير الصندوق مبهمة وكيل االكتتاب )البيع( او إدارة االكتتاب ملصدر ما، ال يجوز له شراء أي ورقة مالية . 13
لهذا املصدر اثناء قيامه بهذه املهام. وفـي حال تعهد مدير الصندوق او أي من شركاته التابعة بتغطية االكتتاب العام او 

اخلاص لورقة مالية، فال يجوز شراء هذه الورقة لصالح الصندوق.
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يجب أال يحتفظ مدير الصندوق بأموال نقدية أو ما يعادلها إال إذا كان ذلك لضرورة تستدعيها أحد األمور التالية:. 14

تلبية طلبات استرداد الوحدات.أ. 

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

وال يسري حكم هذه الفقرة خالل السنة األولى من صدور الترخيص النهائي للصندوق.

ثانيًا -  مخاطر االستثمار

يتولى مدير الصندوق إدارة واستثمار أموال الصندوق من خالل جهاز له القدرة والكفاءة للقيام بهذا الدور ويتمتع هذا . 1
العاملني فـيه إجراء  أو  إدارة استثمارات الصندوق، وال يجوز ملدير الصندوق  بأكبر قدر من االستقاللية فـي  اجلهاز 
استغالل  على  تنطوي  وأصهارهم  الرابعة  الدرجة  حتى  أقاربهم  حلساب  أو  حلسابهم  سواء  الصندوق  مع  معامالت 

الصندوق وفـي هذه احلالة يكون من أجرى املعاملة مسؤوالً عن تعويض الصندوق عما أصابه من ضرر. 

للتعليمات التي تصدر . 2 يلتزم مدير الصندوق إتباع أساليب وسياسات االستثمار كما وردت فـي نظام الصندوق وطبقاً 
فـي هذا الشأن من جهة اإلشراف، وال يجوز له أن يغير أو يعدل فـي أساليب وسياسات االستثمار دون موافقة جهة 

اإلشراف.

تتمثل مخاطر االستثمار فـي الصندوق فـي أن األوراق املالية املعنية مرتبطة باألوضاع االقتصادية والسوقية، ولذلك فإن . 3
قيمة الوحدات والعائد الناجت عنها قد تتأثر إيجاباً أو سلباً بالتغيرات االقتصادية والسوقية، إال أن ذلك االستثمار سوف 

يكون ضمن درجة مقبولة من املخاطر االستثمارية.

وفـي جميع األحوال يجب أن يُنظر إلى االستثمار فـي الصندوق على أنه ال يوجد ما يضمن حتقيق أهداف الصندوق، إذ . 4
تكون استثمارات الصندوق عرضة للتقلبات العادية للسوق وللمخاطر التي تنطوي عليها كل االستثمارات، وال يوجد ما 
يضمن ارتفاع قيمة االستثمار. ويتبع الصندوق سياسة االحتفاظ مبحفظة متنوعة االستثمارات من أجل تقليل املخاطر.

وبالتالي، . 5 الصندوق.  أصول  كل  استثمار  وإعادة  باستثمار  القيام  عن  مسؤوالً  األمر  نهاية  فـي  الصندوق  مدير  يعتبر 
سيعتمد حاملو الوحدات بالكامل على مدير الصندوق، ولن يكون بإمكانهم توجيه عمليات الصندوق أو استثماراته. 

رغم ان الصندوق يسعى الى تقليل أثر تذبذب أسعار الفائدة على القيمة الصافـية للوحدة عن طريق استثمار بعض من . 6
أصوله فـي األدوات االستثمارية ذات الفائدة املتغيرة فان زيادة سعر الفائدة ميكن ان يسبب انخفاض سعر االوراق املالية 
وبالتالي انخفاض القيمة الصافـية للوحدة. رغم أن الصندوق يسعى للمحافظة على قيمة الوحدات فـي الصندوق، فإن 
صافـي قيمة أصول الصدوق بالنسبة لكل وحدة قد ينخفض وقد يرتفع. وال يوجد ضمان بأن الصندوق سيحقق أهدافه 

االستثمارية أو أن املستثمر سيسترد كامل املبلغ املستثمر فـي الصندوق.   

أو مرتبط بصندوق . 7 البيع  أو  بالضمان  يقوم  بنك  لدى  أموال  إيداع  ليس مبثابة  االستثمار  فـي صندوق  االستثمار  إن 
االستثمار بشكل آخر.

رغم ان الصندوق يعتزم االستثمار فـي استثمارات عالية اجلودة فان تلك االستثمارات تخضع ملخاطر مثل عدم دفع . 8
الفوائد أو رأس املال من قبل املقترض األصلي وبالتالي انخفاض قيمة االستثمار مما يؤثر على القيمة الصافـية للوحدة. 
باإلضافة الى ذلك فان التغييرات فـي احلالة املالية ملصدر األداة املالية قد تؤثر على أسعار بعض األدوات املالية الذي 

يستثمر فـيها الصندوق.

ال يوجد ضمان أن الصندوق سيكون قادراً على االستثمار بالطاقة الكاملة لكل املبالغ التي يستلمها من املستثمرين من . 9
وقت آلخر بالفعالية املطلوبة حسب املرغوب فـيه. وقد يتأثر العائد املتوقع للمستثمرين سلباً. وإذا عجز الصندوق عن 

استثمار كل املبالغ التي يحصل عليها بالكامل أو بالفعالية املطلوبة، ستتأثر العوائد املتوقعة للمستثمرين. 

مبا أن الصندوق مقوم بالدوالر األمريكي، فمن احملتمل أن تتعرض أصول الصندوق املقومة بعمالت أخرى للتقلبات فـي . 10
قيمة تلك الوحدات مقابل الدوالر األمريكي. 
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ال يجوز للصندوق أن مينح قروضاً، أو يبيع باألجل، أو مينح ضمانات، أو يعمل كضامن رئيسي إلصدارات، أو يتداول . 11
بالسلع، أو يتاجر بالعقارات، أو يتعامل بشيكات اخلصم، أو يقترض، باستثناء االقتراض لتغطية طلبات االسترداد وبحد 

أقصى %10 من صافـي قيمة أصوله.

يكون مدير الصندوق مسؤوالً جتاه مالكي وحدات االستثمار عن أية أضرار تلحق بهم نتيجة مخالفة أحكام القانون أو . 12
الالئحة التنفـيذية أو نظام الصندوق أو نتيجة إساءة استعمال الصالحيات املخولة له أو نتيجة اإلهمال اجلسيم.

املـــــــادة اخلامسة والعشرون

السنة املالية للصندوق

تبدأ السنة املالية للصندوق فـي األول من يناير وتنتهي فـي نهاية ديسمبر من كل سنة واستثناًء من ذلك السنة املالية األولى 
للصندوق فتبدأ من تاريخ قيده فـي سجل الصناديق لدى الهيئة وتنتهي فـي التاريخ احملدد لنهاية السنة املالية التالية. 

املـــــــادة السادسة والعشرون

السجالت والدفاتر

يجب على مدير الصندوق ومراقب االستثمار وأمني احلفظ إمساك السجالت والدفاتر الالزمة لضبط حسابات الصندوق، 
التنفـيذية، ويجب على مراقب االستثمار وأمني احلفظ أن يحتفظ بالسجالت  القانون والالئحة  وذلك مبا يتفق مع أحكام 
والدفاتر الالزمة للرقابة على مدير الصندوق، وتخضع هذه السجالت والدفاتر لرقابة جهة االشراف، ويجوز لها ان تتحقق 

من صحة أي بيان مدون بها.

املـــــــادة السابعة والعشرون

مراقب احلسابات اخلارجي للصندوق

يتولى تدقيق حسابات الصندوق مراقب حسابات خارجي أو أكثر يعينه ويحدد أجره مدير الصندوق من بني مراقبي . 1
ملعايير  وفقاً  الصندوق  حسابات  وتدقيق  مراجعة  بأعمال  ليقوم  وذلك  الهيئة،  لدى  املسجلني  اخلارجيني  احلسابات 

احملاسبة الدولية املعتمدة من الهيئة. 

يعني مراقب احلسابات اخلارجي للصندوق لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنوياً ملدة ال تتجاوز أربع سنوات مالية . 2
متتالية، ويجوز له القيام بهذه األعمال لذات الصندوق بعد فترة انقطاع ال تقل عن سنتني متتاليتني. 

ال يجوز أن يكون مراقب احلسابات اخلارجي للصندوق هو نفسه مراقب احلسابات ملدير الصندوق. . 3

يكون مراقب احلسابات مسئوالً عن أي تقصير أو إهمال مهني أو غش يقع منه أثناء تأديته لعمله.. 4

ملراقب احلسابات حق االطالع فـي أي وقت على السجالت والدفاتر والوثائق واألوراق املتعلقة بإدارة واستثمار أموال . 5
الصندوق سواء التي بحوزة مدير الصندوق أو أمني احلفظ وفقاً للقواعد التي تنظم هذه املهنة ووفقاً ملبادئ التدقيق 

املتعارف عليها.

يقوم مراقب احلسابات بإخطار جهة اإلشراف بأية مخالفات ألحكام القانون أو الالئحة التنفـيذية أو النظام األساسي . 6
للصندوق تقع من مدير الصندوق أو أمني احلفظ.
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ال يجوز ملراقب احلسابات أن يتوقف عن مباشرة عمله أثناء السنة املالية التي عني ملراقبة حسابات الصندوق خاللها، . 7
وفـي حالة وجود أسباب يستحيل على املراقب االستمرار فـي أداء عمله، فإن عليه أن يخطر مدير الصندوق وأمني 
احلفظ وجهة اإلشراف بذلك، ويجب عليه فـي هذه احلالة أن يستمر فـي عمله إلى أن يتم تعيني بديل له، ويتحمل مراقب 

احلسابات كافة األضرار التي تلحق بالصندوق أو املكتتبني/املشتركني إذا خالف هذا احلظر.

املـــــــادة الثامنة والعشرون

أمني احلفظ

يجب حفظ أصول الصندوق لدى أمني حفظ مرخص له يعني من قبل مدير الصندوق بعد احلصول على موافقة الهيئة، . 1
ويجوز له تعيني أمني حفظ فرعي يكون مرخصاً له أو مسجاًل لدى جهة رقابية أجنبية، وذلك حلفظ األصول خارج دولة 

الكويت. وال يؤدي التعاقد مع أمني حفظ فرعي إلى إعفاء أمني احلفظ األصيل من مسؤولياته. 

يجب على أمني احلفظ االلتزام على األخص بالتالي:. 2

مع مراعاة أحكام الكتاب السابع )أموال العمالء وأصولهم( من الالئحة، يلتزم أمني احلفظ باالحتفاظ بأصول أ. 
الصندوق فـي حسابات منفصلة يقوم بفتحها وإدارتها على أن تكون مستقلة عن حساباته أو حسابات الغير، وأن 

يبذل فـي ذلك عناية الشخص احلريص.

استالم وحفظ وإيداع األرباح النقدية وأية توزيعات أخرى ناشئة عن نشاط الصندوق.ب. 

إخطار مدير الصندوق بأية التزامات مترتبة على أصول الصندوق وإرسال أي اخطارات يتسلمها وفـي املدة املقررة ج. 
لذلك.

تنفـيذ تعليمات مدير الصندوق اخلاصة بنطاق عمل أمني احلفظ.د. 

إعداد وحفظ سجل حملة الوحدات ما لم يحفظ لدى وكالة مقاصة.ه. 

يجب احلصول على موافقة كتابية من مدير الصندوق على جميع العقود املبرمة بني أمني احلفظ األصيل وأمني احلفظ . 3
الفرعي.

املـــــــادة التاسعة والعشرون

مراقب االستثمار

يجب على مراقب االستثمار واملعني من قبل مدير الصندوق بعد احلصول على موافقة الهيئة االلتزام على األخص باألمور 
التالية:

التأكد من التزام مدير الصندوق بالقانون والالئحة وقرارات وتعليمات الهيئة والنظام األساسي ونشرة االكتتاب وأية . 1
وثائق أُخرى يُصدرها ُمدير الصندوق.

أن يقوم بتقومي حصص أو وحدات االستثمار بالطريقة وفـي املواعيد احملددة لذلك فـي النظام األساسي للصندوق.. 2

التأكد من قيام مدير الصندوق مبسؤولياته مبا يحقق مصلحة حملة الوحدات وفقا للنظام األساسي للصندوق وأحكام . 3
الالئحة، وأن أمواله تستثمر فـي حدود األساليب والسياسات احملددة فـي هذا النظام.

إقرار أية تعامالت تنطوي على تعارض مصالح.. 4
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وقرارات . 5 والالئحة  بالقانون  الصندوق  التزام  ملراجعة  للصندوق  اإلدارية  الهيئة  مع  األقل  على  االجتماع مرتني سنوياً 
وتعليمات الهيئة والنظام األساسي ونشرة االكتتاب وأية وثائق أخرى يصدرها مدير الصندوق.

إخطار الهيئة بأية مخالفات تقع من مدير الصندوق.. 6

املـــــــادة الثالثون

شغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإلدارية للصندوق أو أي من مقدمي اخلدمات

فـي حالة شغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإلدارية للصندوق، أو أي من مقدمي اخلدمات؛ يتعني على مدير الصندوق إخطار 
الهيئة بذلك خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل، كما يتعني عليه تقدمي طلب لشغل املناصب الشاغرة خالل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوم عمل من تاريخ انتهاء مدة اإلخطار املنصوص عليها فـي هذه املادة.

ويتم تعديل بيانات الصندوق فـي سجل الصناديق لدى الهيئة عند حدوث أي تغيير يطرأ على النظام األساسي، أو مقدمي 
اخلدمات.

وفـي جميع األحوال يجب على مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل من شغور أو شغل 
أيٍّ من املناصب املذكورة.

املـــــــادة احلادية والثالثون

تعديل نظام الصندوق

ال يجوز ملدير الصندوق أن يجري أي تعديالت على النظام األساسي إال بعد موافقة الهيئة على هذه التعديالت.

وللهيئة - إذا وجدت فـي التعديالت املقترحة ما ميس احلقوق املكتسبة حلملة الوحدات - أن تطلب من مدير الصندوق أخذ 
موافقة أكثر من %50 من رأس املال على هذه التعديالت.

ال ينفذ أي تعديل على النظام األساسي للصندوق اال بعد موافقة الهيئة او فـي املوعد الذي حتدده.

ويجب على مدير الصندوق اخطار حملة الوحدات باي تعديل يتم على النظام األساسي للصندوق، وذلك خالل فترة ال تتجاوز 
عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة على هذا التعديل.

املـــــــادة الثانية والثالثون

إلغاء الترخيص

للهيئة أن تلغي ترخيص أي نظام استثمار جماعي فـي أي من األحوال التالية:

إذا تبني أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط اخلاصة مبنح الترخيص.. 1

إذا كان فـي ذلك حماية ملصلحة املشاركني فـي النظام.. 2

إذا خالف مدير أو مراقب االستثمار أو أمني احلفظ أياً من أحكام القانون أو اللوائح، أو قدم للهيئة معلومات غير . 3
صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.
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إذا طلب مدير النظام إلغاء الترخيص، وللهيئة أن ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري عن أمر يتعلق بالنظام أو . 4
مبصلحة املشاركني.

للهيئة أن تخطر مدير أو مراقب االستثمار أو أمني احلفظ لنظام االستثمار اجلماعي كتابًة بعزمها على إلغاء ترخيص النظام 
واألسباب التي دعتها لذلك، وعلى املدير أو مراقب االستثمار أو أمني احلفظ أن يقدم تعهداً خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ 

إخطاره، تقبل به الهيئة لتالفـي إلغاء ترخيص النظام.

على الهيئة إذا أصدرت قراراً بإلغاء ترخيص نظام استثمار جماعي أن تكلف شخصاً مرخصاً له ليقوم بأعمال تصفـية النظام، 
أو أن تطلب ذلك من احملكمة املختصة. ويجب عليها فـي هذه احلالة أن تخطر مدير وأمني حفظ النظام - فوراً وكتابة - 

باإلجراء الذي اتخذته.

للهيئة، إذا تبني لها عدم التزام مدير أو مراقب االستثمار أو أمني احلفظ لنظام استثمار جماعي بأحكام القانون أو الالئحة، 
أن تصدر تعليماتها ملدير النظام بالتوقف لفترة مؤقتة عن عملية االسترداد أو االشتراك - أو كالهما - فـي وحدات نظام 

االستثمار اجلماعي فـي التاريخ احملدد بتلك التعليمات.

املـــــــادة الثالثة والثالثون

انقضاء الصندوق

ينقضي الصندوق فـي األحوال التالية:

انقضاء املدة احملددة فـي النظام األساسي ما لم جتدد طبقاً للقواعد الواردة بالنظام.. 1

انتهاء الغرض الذي أنشئ من أجله الصندوق أو فـي حالة استحالة حتقيقه الهدف.. 2

تلف أو هالك جميع أصول الصندوق أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.. 3

بناًء على طلب مدير الصندوق بشرط صدور قرار باملوافقة من جمعية حملة الوحدات ممن ميلكون أكثر من %50 من . 4
رأس مال الصندوق بحله قبل انتهاء مدته.

صدور قرار من الهيئة بإلغاء ترخيص الصندوق.. 5

صدور حكم قضائي بحل الصندوق وتصفـيته.. 6

املـــــــادة الرابعة والثالثون

إجراءات التصفـية

التصفـية بالشخصية  التصفـية، ويحتفظ خالل مدة  املادة السابقة - فـي دور  يدخل الصندوق مبجرد حله - وفقاً ألحكام 
االعتبارية بالقدر الالزم إلمتام التصفـية، ويجب أن يضاف إلى اسم الصندوق عبارة )حتت التصفـية( مكتوبة بطريقة واضحة 

فـي املكاتبات الصادرة عن اجلهة القائمة على التصفـية، ويجب أن يتم شهر تصفـية الصندوق.

ويتبع فـي تصفـية الصندوق األحكام املنصوص عليها فـي البنود التالية:

تسقط آجال جميع الديون التي على الصندوق من تاريخ شهر حل الصندوق وإخطار الدائنني بافتتاح التصفـية، وعلى . 1
املصفـي أن يخطر جميع الدائنني رسمياً بافتتاح التصفـية مع دعوتهم لتقدمي طلباتهم باقتضاء ديونهم، ويجوز إخطار 
الدائنني بطريق اإلعالن، وفـي جميع األحوال يجب أن يتضمن اإلخطار أو اإلعالن مهلة للدائنني ال تقل عن خمسة عشر 

يوم عمل لتقدمي طلباتهم. 
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تنتهي عند انقضاء الصندوق سلطة مدير الصندوق، ومع ذلك يظل املدير قائماً على إدارة الصندوق إلى حني تعيني . 2
. ويستمر مقدمو  مصفٍّ وممارسته لسلطاته، ويعتبر املدير بالنسبة إلى الغير فـي حكم املصفـي إلى أن يتم تعيني مصفٍّ
خدمات الصندوق خالل مدة التصفـية فـي تقدمي خدماتهم ما لم يقرر املصفـي - بعد موافقة الهيئة - عدم احلاجة 

الستمرارهم فـي تقدمي هذه اخلدمات أو استبدالهم بغيرهم أو دمج بعض املهام لدى مقدم خدمة واحد.

يجوز تعيني مدير أو مقدمي اخلدمات للصندوق مصفـياً له، كما يجوز تعيني املصفـي من بني األشخاص املرخص لهم . 3
بإدارة أنظمة االستثمار اجلماعي، أو إدارة محفظة االستثمار أو مراقب استثمار أو أمني احلفظ، أو مراقبي احلسابات 
املسجلني لدى الهيئة. وفـي جميع األحوال ال يتم تعيني املصفى إال بعد موافقة الهيئة. وال يبدأ املصفى فـي مباشرة 

أعماله إال بعد شهر قرار تعيينه.

يتم تعيني املصفى بقرار يصدر عن جمعية حملة الوحدات إال فـي األحوال التي تقرر فـيها الهيئة تعيني املصفـي وفق . 4
الالئحة التنفـيذية. وفـي حالة اختيار املصفـي من قبل جمعية حملة الوحدات، يتوجب احلصول على املوافقة املسبقة 
من الهيئة على تعيني املصفـي. وفـي جميع األحوال، حتدد اجلهة التي اختارت املصفـي أتعابه ومدة التصفـية، على أن 

يتحمل الصندوق أتعاب املصفـي.

يعزل املصفـي بقرار من اجلهة التي قامت بتعيينه، وفـي جميع األحوال يجوز للهيئة بناء على طلب أحد حملة الوحدات . 5
أو دائني الصندوق أو من تلقاء نفسها أن تصدر قراراً بعزل املصفى إذا رأت مبرراً مقبوالً لذلك. وكل قرار بعزل املصفـي 
يجب أن يشمل تعيني من يحل محله، وال يبدأ املصفـي اجلديد فـي مباشرة أعماله إال بعد شهر القرار املتضمن العزل 

وتعيينه مصفـياً.

يقوم املصفـي بجميع األعمال التي تقتضيها تصفـية الصندوق، وله على وجه اخلصوص ما يلي:. 6

متثيل الصندوق أمام القضاء والغير.أ. 

القيام ببذل عناية الشخص احلريص للمحافظة على أصول الصندوق وحقوقه.ب. 

سداد ديون الصندوق.ج. 

بيع أصول الصندوق عقاراً أو منقوالً باملزاد العلني أو باملمارسة أو بأي طريقة أخرى تكلف احلصول على أعلى د. 
سعر، ما لم ينص فـي قرار تعيينه على إجراء البيع بطريقة معينة.

قسمة صافـي أصول الصندوق بني حملة الوحدات.ه. 

وال يجوز للمصفـي أن يبدأ أعماالً جديدة إال إذا كانت الزمة إلمتام أعمال سابقة، كما ال يجوز له بيع أصول الصندوق . 7
جملة واحدة أو أن يتصالح على حقوقه أو يقبل التحكيم فـي املنازعات املتعلقة بأعمال التصفـية أو إجراء تعامالت مع 

أطراف ذات الصلة، إال مبوافقة جمعية حملة الوحدات.

تسري األعمال التي يجريها املصفـي فـي مواجهة الصندوق أو حملة الوحدات أو الغير إذا كانت مما تقتضيه أعمال . 8
التصفـية وفـي حدود سلطته. فإذا تعدد املصفون فال تكون تصرفاتهم ملزمة للصندوق إال إذا اتخذ القرار باألغلبية 

املطلقة، ما لم ينص قرار تعيينهم على خالف ذلك.

مقدمو . 9 يلتزم  كما  املصفـي،  إلى  وأصوله  ومستنداته  دفاتره  وتسليم  الصندوق  حسابات  تقدمي  الصندوق  مدير  على 
اخلدمات بتزويد املصفى بأي بيانات أو معلومات تخص الصندوق، ويقوم املصفـي - خالل ثالثة أشهر من مباشرته 
لعمله - بجرد أصول الصندوق وحتديد مركزه املالي مبا يتضمن حقوقه والتزاماته، وله أن يستعني فـي ذلك مبقدمي 

اخلدمات، وميسك املصفـي الدفاتر الالزمة لقيد التصفـية، مع إخطار الهيئة بتقرير املركز املالي للصندوق.

على املصفـي االنتهاء من أعمال التصفـية فـي املدة احملددة فـي قرار تعيينه، فإذا لم حتدد املدة تولت الهيئة حتديدها . 10
بناء على طلب ذوي الشأن. ويجوز مد املدة بقرار يصدر من اجلهة التي اختارت املصفـي بعد االطالع على تقريره الذي 
يتضمن األسباب التي حالت دون إمتام التصفـية فـي املدة احملددة، ولكل ذي شأن أن يطلب من الهيئة تقصير هذه املدة.

على مصفـي الصندوق أن يقوم بدعوة جمعية حملة الوحدات لالجتماع خالل ثالثة أشهر من انتهاء السنة املالية، وذلك . 11
ملناقشة البيانات املالية عن السنة املنتهية وتقرير مراقب احلسابات والتقرير السنوي عن أعمال التصفـية واملصادقة، 
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وله دعوة اجلمعية لالجتماع فـي أي وقت إذا اقتضت ذلك أعمال التصفـية.

التي . 12 املبالغ  أو لدى مدير الصندوق وإيداع  الغير  يتعني على املصفـي أن يستوفـي ما يكون للصندوق من حقوق لدى 
يحصلها فـي أحد البنوك حلساب الصندوق فـي دور التصفـية.

وعلى املصفـي سداد ديون الصندوق وجتنيب املبالغ الالزمة لسداد الديون املتنازع عليها، ويتم سداد ديون الصندوق 
وفقاً للترتيب التالي:

االلتزامات املالية الناجتة عن عمليات التصفـية.أ. 

جميع املبالغ املستحقة ملقدمي اخلدمات.ب. 

الديون املمتازة حسب ترتيب امتيازها.ج. 

الديون املضمونة بتأمينات عينية، وذلك فـي حدود ناجت الشيء الضامن للدين.د. 

وما يتبقى من مال بعد سداد الديون السابق بيانها يؤدي للدائنني العاديني، فإن لم يكف املتبقي من ناجت التصفـية لسداد 
كل هذه الديون يتم قسمة املال عليهم قسمة الغرماء.

يقوم املصفـي بقسمة ما تبقى من أصول الصندوق بعد سداد ديونه بني حملة الوحدات، ويحصل كل مشترك على نصيب . 13
يتناسب مع عدد وحداته فـي رأس مال الصندوق.

يقدم املصفـي إلى جمعية حملة الوحدات حساباً ختامياً عن تصفـية الصندوق وقسمة أصوله، وتنتهي أعمال التصفـية . 14
بالتصديق على احلساب اخلتامي من تلك اجلمعية. وعلى املصفـي أن يطلب إلغاء قيد الصندوق من سجل الصناديق 
لدى الهيئة بعد انتهاء التصفـية. ويقوم املصفـي بشهر انتهاء التصفـية، وال يحتج على الغير بانتهاء التصفـية إال من تاريخ 

الشهر.

يلتزم املصفـي بتقدمي تقرير ربع سنوي للهيئة عن أعمال التصفـية وفقاً للسنة املالية للصندوق خالل مدة أقصاها ثالثون . 15
يوماً من نهاية الفترة، على أن يكون التقرير مراجعاً من قبل مراقب احلسابات، ومتضمناً ما مت التوصل إليه فـي إجراءات 
التصفـية والدفعات التي مت التوصل إليه فـي إجراءات التصفـية والدفعات التي مت توزيعها على حاملي الوحدات وأي 
أصول موجودة لدي الصندوق لم يتم تسييلها وسبب عدم االنتهاء من تسييلها. كما يجوز للهيئة أن تطلب من املصفـي 

تزويدها بأي معلومات أو تقارير كلما رأت ضرورة لذلك.

حتفظ الدفاتر واملستندات املتعلقة بتصفـية الصندوق ملدة خمس سنوات من تاريخ إلغاء قيد الصندوق من سجل الهيئة . 16
فـي املكان الذي حتدده اجلهة التي عينت املصفـي.

يسأل املصفـي عن تعويض األضرار التي تلحق الصندوق أو حملة الوحدات أو الغير بسبب جتاوزه حدود سلطته أو نتيجة . 17
األخطاء التي يرتكبها فـي أداء عمله، وفـي حالة تعدد املصفـني فإنهم يكونون مسئولني على وجه التضامن.

املـــــــادة اخلامسة والثالثون

االفصاح عن املصالح املشتركة

تتولى الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك. )مراقب االستثمار( حفظ سجالت املساهمني في رأس مال بنك الكويت الوطني 
ش.م.ك.ع )وكيل االكتتاب( )البيع(. ويتولى بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع )أمني احلفظ( حفظ أصول الصندوق. كما تتولى 
الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك. مبوجب العقد املؤرخ 2011/9/7 حفظ سجالت املساهمني في رأس مال شركة الوطني 

لالستثمار ش.م.ك.م. )مدير الصندوق(.
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املـــــــادة السادسة والثالثون

املراسالت

يتم توجيه كافة املراسالت:

ألي مالك على آخر عنوان مقيد فـي سجالت الصندوق، وميكن ارسال كافة املراسالت بواسطة أي من وسائل االتصال . 1
احلديثة.

إلى املدير على العنوان التالي: . 2

شركة الوطني لالستثمار ش.م.ك.م.

ص.ب )4950( الصفاة - الرمز البريدي 13050 الكويت

investmentfunds@nbkcapital.com :البريد اإللكتروني

رقم الهاتف2259 5117 

 www.nbkcapital.com املوقع االلكتروني

املـــــــادة السابعة والثالثون

إجراءات الشكاوى

بإمكان أّي مستثمر تقدمي شكوى من خالل تعبئة وتوقيع منوذج الشكوى وارساله الى مدير الصندوق بإحدى الطرق التالية:

يدوياً لوحدة شكاوى العمالء،. 1

2 .complaint-unit@nbkcapital.com :بالبريد االلكتروني باسم رئيس وحدة شكاوى العمالء على

بالبريد باسم رئيس وحدة شكاوى العمالء على العنوان التالي:. 3

شركة الوطني لالستثمار- شرق - شارع الشهداء - برج الراية 2 - الدور 35 ص.ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت.

وميكن احلصول على منوذج الشكوى من املوقع االلكتروني ملدير الصندوق على www.nbkcapital.com  أو من مكاتبه على 
العنوان املبني أعاله.

املـــــــادة الثامنة والثالثون

القــانــون واحملـــاكم

يخضع هذا النظام ألحكام القانون الكويتي من حيث تفسيره وتطبيقه واملنازعات الناجتة عنها. ويختص القضاء الكويتي وحده 
بكافة املنازعات الناشئة عنه أو املتعلقة به.

املـــــــادة التاسعة والثالثون

تطبق أحكام القانون والالئحة التنفـيذية والقرارات والتعليمات الصادرة من الهيئة فـيما لم يرد به نص خاص فـي هذا النظام. 


