
صنـدوق الوطنـي للسوق النقدي 
بالدوالر األمريكي

النظـام األسـاسي 



2  |  النظـام األسـاسي

متهيد

مبوجــب أحــكام القانــون رقــم )7( لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة والئحتــه التنفيذيــة 
فقــد مت إنشــاء صنـــدوق الوطنـــي للســوق النقــدي بالــدوالر األمريكــي مــن مالكــي وحــدات االســتثمار املبــن أحكامهــا وفــق هــذا 
النظــام. كمــا أنــه مت قيــد الصنــدوق فــي ســجل الصناديــق لــدى هيئــة أســواق املــال. ويخضــع النظــام األساســي للصنــدوق للقانــون 
رقــم )7( لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة والئحتــه التنفيذيــة وتعديالتهمــا والقــرارات 

والتعليمــات الصــادرة مــن الهيئــة.

املـــادة األولــــى

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

املـــادة الثــانــية

تـــعـريفـــات: 

يكون للمصطلحات التالية املعنى املبن قرين كل منها:

صنـدوق الوطنـي للسوق النقدي بالدوالر األمريكي.الصنـــدوق:

اكتتاب العام.نوع طرح وحدات الصندوق:

هذا النظام وأية تعديالت قد تطرأ عليه مستقباًل. النظـــــام: 

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

بنك الكويت املركزي وهيئة أسواق املال.اجلهات الرقابية:

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

مقابل مستشار االستثمار املالية  باألوراق  املتعلقة  االستثمارية  االستشــــارات  بتقدمي  يقوم  اعتباري،  شخص 
عمولة.

شخص اعتباري مرخـــــص له من الهيئة ملزاولة حفظ أموال العمالء وأصولهم مبا في ذلك أمني احلفظ: 
تلك املكونة ألنظمة االستثمار اجلماعي وفقاً ألحكام القانون والالئحة.
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االستثمار مراقب االستثمار:  أنظمة  على  واإلشراف  املراقبة  نشاط  مبزاولة  له  مرخص  اعتباري  شخص 
اجلماعي.

املستثمر أو مالك الوحدات أو 
حامل الوحدات :

هو مالك الوحدات في الصندوق من الشركات واملواطنن الكويتين ومواطني دول مجلس 
لهـم  يجوز  الذين  الكويت  دولة  في  املقيمن  وغير  واألجانب  والعرب  اخلليجي  التعاون 

االكتتاب/اإلشتراك في الصندوق وفقاً ألحكام هذا النظام.  

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

الدوالر األمريكي.عملة الصندوق:

هو صندوق استثمار يكون هدفه األساسي االستثمار بأدوات النقد بحيث يكون منخفض صندوق أسواق النقد:
في  عليها  املنصوص  بأعماله  االستمرار  للصندوق  يكفل  ومبا  السيولة،  وعالي  املخاطر 

النظام األساسي.

وأذونات أدوات النقد: اإلسالمية،  املصارف  في  يقابلها  ما  أم  كالودائع  األجل  قصيرة  استثمار  أدوات 
الشركات  أو  البنوك  عن  الصادرة  والصكوك  والسندات  احلكومية  والصكوك  والسندات 
واتفاقيات  البنكية  أو عملة أجنبية أخرى وشهادات اإليداع  الكويتي  بالدينار  سواء كانت 

إعادة الشراء أو أي أدوات نقد أخرى توافق عليها الهيئة.

مراقب احلسابات أو مراقب 
احلسابات اخلارجي:

الرأي  يبدي  الذي  احلسابات  مراقبي  في سجل  الهيئة  لدى  املسجل  الطبيعي  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 حصة وحدات االستثمار: 
في أصول الصندوق وتخول حاملها مباشرة كامل احلقوق الناشئة عنها. وإذا تعدد مالكو 
الوحدة الواحدة تعن عليهم أن يختاروا من بينهم شخصاً واحداً ميثلهم جتاه الصندوق.

ويجوز لغير الكويتين االكتتاب في وحدات االستثمار أو متلكها.

هو السعر الذي يتم حتديده بناءاً على تقومي موجودات الصندوق في يوم التقومي املعني صافي قيمة الوحدة:
وحدات  وإسترداد  اإلكتتاب/اإلشتراك  ولغرض  االستثمار.  وحدات  عدد  على  مقسوماً 

الصندوق فإن القيمة الصافية للوحدة سوف حتتسب بست نقاط عشرية.

هي قيمة إستثمارات الصندوق في نهاية الفترة املالية مقومة طبقاً ألحكام نظام الصندوق القيمة الصافية للصندوق:
األساسي مضافاً إليها بنود املوجودات األخرى من نقدية وأرصدة مدينة وأخرى مطروحاً 
التوزيعات  التاريخ )دون األخذ في اإلعتبار  الغير في ذات  التزامات الصندوق قبل  منها 

النقدية املقترحة على مساهمي الصندوق إن وجدت(. 

تنتهي فترة االكتتاب اخلاصة بالصندوق عند انتهاء الثالثة أشهر األولى من تاريخ إصدار اإلكتتاب املبدئي
الترخيص إلستكمال 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 الثالثاء من كل أسبوع ميالدي بعد إنتهاء فترة اإلكتتاب املبدئي.يــوم التقومي:
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آخر يوم لقبول طلبات االشتراك واالسترداد حتى نهاية دوام العمل الرسمي من يوم االثنن يوم التعامل:
الذي يسبق يوم التقومي بالنسبة للطلبات التي تقدم من خالل نسخ مادية مطبوعة وحتى 
لطلبات  بالنسبة  التقومي  يوم  يسبق  الذي  االثنن  يوم  من  الظهر  بعد  من  الثانية  الساعة 
االلكترونية  اخلدمات  خالل  من  تقدميها  يتم  التي  الصندوق  في  واالسترداد  االشتراك 

املقدمة من مدير الصندوق.

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

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

من يـــوم عمــل: اعتباراً  الكويت  بدولة  أنشطتها  ملمارسة  مفتوحة  البنوك  فيها  تكون  التي  األيام  هي 
الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة والنصف عصراً.

املتوسط املرجح لالستحقاق = املتوسط املرجح لالستحقاق:
حيث أن:

x = نسبة االستثمار.
a = مدة االستحقاق )باأليام(.

n = إجمالي عدد استثمارات الصندوق في أدوات النقد

جمعية حملة وحدات االستثمار للصندوق.جمعية حملة الوحدات:

بورصة األوراق املالية في دولة الكويت.البورصة:

املـــادة الثالثــــة 

إسم الصندوق: 

يطلق على هذا الصندوق إسم »صنـدوق الوطنـي للسوق النقدي بالدوالر األمريكي«.

املـــادة الرابعة 

مدة الصندوق: 

مـدة الصنـدوق خمسـة عشـر سـنة تبـدأ اعتبـاراً مـن تاريـخ قيده في سـجل الصناديق لـدى الهيئة وهي قابلـة للتجديد ملدد أخرى 
مماثلـة بعـد احلصـول علـى موافقـة مالكـي مـا يزيـد على %50 من رأس مال الصندوق وجهة االشـراف.  
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املـــادة اخلامسة 

الهدف من إنشاء الصندوق:

يهـدف الصنـدوق إلـى توفيـر عوائـد تزيـد عـن معـدل العوائـد علـى الودائـع الثابتـة بالـدوالر األمريكـي. ويسـعى الصنـدوق إلـى 
زيـادة القيمـة الصافيـة لألصـول مـع توفيـر مسـتوى عـاٍل مـن السـيولة عـن طريـق االسـتثمار فـي أدوات نقديـة وسـندات عاليـة 

اجلـودة ومتنوعـة.

املـــادة السادسة 

نوع وشكل الصندوق ورأس ماله:

إن الصنـدوق صنـدوق أسـواق النقـد مفتـوح ذو رأس مـال متغيـر يزيـد رأس مالـه بإصـدار وحدات اسـتثمارية جديـدة أو ينخفض 
باسـترداد بعـض وحداتـه خـالل الفتـرة احملـددة فـي نظامـه األساسـي، وتبلـغ حـدوده بـن ثمانيـة عشـر مليـون دوالر أمريكـي 
وتسـعمائة مليـون دوالر أمريكـي. وعلـى مديـر الصنـدوق - فـي حالـة انخفـاض رأس مال الصندوق عـن احلد األدنى - أن يخطر 
الهيئـة خـالل خمسـة أيـام عمـل مـن تاريـخ انخفـاض رأس املـال، وللهيئـة اتخـاذ مـا تـراه مناسـباً - فـي كل حالـة - مبـا يحقـق 

مصلحـة حملـة الوحـدات.

يكـون للصنـدوق شـخصية اعتباريـة وذمـة ماليـة مسـتقلة عـن حملـة الوحـدات أو اجلهـة القائمـة على إدارته، ويكتسـب الصندوق 
شـخصيته االعتباريـة مـن وقـت قيـده فـي سـجل الصناديق لـدى الهيئة.

املـــادة السابعة 

عدد وحدات االستثمار:

إن القيمـة اإلسـمية لوحـدات إسـتثمار الصنـدوق تبلـغ 10 دوالر أمريكـي )عشـرة دوالر أمريكـي( فقـط وعددهـا مـن مليـون 
وثمامنائـة ألـف إلـى تسـعن مليـون وحـدة اسـتثمار، ويقسـم رأسـمال الصنـدوق إلـى وحـدات متسـاوية القيمـة وتقتصر مسـؤولية 
حملـة الوحـدات فـي الصنـدوق علـى قيمـة مشـاركتهم فـي رأس املـال. ويتـم تسـديد قيمـة الوحـدات نقـداً عنـد االكتتـاب أو 
االشـتراك فيهـا، وال يجـوز أن يقـل رأس مـال الصنـدوق عـن خمسـة ماليـن دينـار أو مـا يعادلهـا بالعمالت األخرى. فيها وسـوف 
يتـم اإلعـالن عـن القيمـة الصافيـة ألصـول الصنـدوق بشـكل أسـبوعي مـن قبـل مديـر الصنـدوق بنـاًء علـى التقـومي الـذي يقوم به 

مراقـب االسـتثمار. وسـوف يتـم اإلعـالن علـى املوقـع اإللكترونـي ملديـر الصنـدوق ووكيـل االكتتـاب )البيـع(.  

املـــادة الثامنة 

احلد األدنى واألعلى لالكتتاب/اإلشتراك:

ال يجوز االكتتاب/اإلشتراك في الصندوق بأقل من 3,500 دوالر أمريكي )ثالثة آالف و خمسمائة دوالر أمريكي(، ومبضاعفات 
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500 دوالر أمريكي )خمسمائة دوالر أمريكي(، كما أنه ال يجوز أن يتعدى عدد الوحدات املكتتب/املشترك بها من قبل مستثمر 
واحد عن %50 )خمسـن في املائة( من رأس مال الصندوق. 

املـــادة التاسعة

االكتتاب/اإلشتراك في الصندوق:

ال يجوز االكتتاب/اإلشتراك 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/اإلشـتراك فـي الصنـدوق مفتـوح للمواطنـن الكويتيـن ومواطنـي دول مجلـس التعـاون اخلليجـي والعـرب واألجانب . 3
وغيـر املقيمـن والشـركات واملؤسسـات الكويتيــــة واخلليجيـة واألجنبيـة داخـل وخـارج دولة الكويت. 

 يجـب علـى مديـر الصنـدوق عنـد انتهـاء الثالثـة أشـهر األولـى مـن تاريـخ إصـدار الترخيـص إلسـتكمال احلـد األدنـى لـرأس . 4
مـال الصنـدوق أو حاملـا يتـم اسـتكمال احلـد األدنـى لـرأس مـال الصنـدوق أيهمـا أقـرب إصدار وحـدات امللكيـة ، وإذا انتهت 
هـذه الفتـرة دون تغطيـة احلـد األدنـى جـاز ملديـر الصنـدوق أن يطلـب مـن الهيئـة مهلـة مماثلـة، وللهيئـة أن تـدرس الطلـب 

وتبـت فيـه خـالل عشـرة أيـام عمل.

يتـم االكتتاب/اإلشـتراك عـن طريـق وكالء االكتتـاب )البيـع( الذيـن يحددهـم مديـر الصنـدوق لهـذا الغـرض بحيـث يسـلم . 5
املكتتب/املشـترك إلـى وكيـل االكتتـاب )البيـع( طلـب اإلشـتراك املعـد لذلـك مرفقـاً بـه املسـتندات املطلوبـة وقيمـة الوحـدات 
باإلضافة إلى عمولة البيع، ويحق ملن سـبق له االشـتراك في الصندوق أن يقدم طلب اشـتراك في الصندوق أو باسـترداد 
قيمـة الوحـدات املسـتثمرة وذلـك عـن طريـق اخلدمـات االلكترونيـة املقدمـة مـن مديـر الصنـدوق دون حاجـة الـى تعبئـة 
منـوذج اكتتـاب/ اشـتراك/ اسـترداد جديـد ويقـوم مديـر الصنـدوق بقبـول الطلبـات بنـاًء علـى ذلـك. وفي حالة االشـتراك في 
الصنـدوق مـن خـالل اخلدمـات االلكترونيـة املقدمـة مـن مديـر الصنـدوق، يقـوم مديـر الصنـدوق بتجميـع أمـوال االشـتراك 
فـي حسـاب خـاص مسـتقل بإسـم الصنـدوق علـى أال يتحمـل حملـة الوحـدات أية رسـوم إضافية نتيجة لفتح ذلك احلسـاب. 

وتسـلم هـذه األمـوال إلـى أمـن احلفـظ بعـد اسـتكمال إجـراءات إنشـاء الصنـدوق.

يسـتلم املكتتبون/املشـتركون مـن وكيـل االكتتـاب )البيـع( أو مديـر الصنـدوق إشـعار تأكيـد يتضمـن إسـم املكتتـب وجنسيتـــه . 6
وعنوانـه وتاريـخ االكتتـاب وعـدد الوحـدات املكتتب/املشـترك بهـا وقيمتهـا ومجمـوع مبلـغ اإلكتتـاب والرصيـد اإلجمالـي بعـد 
اإلكتتاب. ترسـل إشـعارات التأكيد الى املكتتبن/املشـتركن بواسـطة البريد أو البريد االلكتروني أو أية وسـيلة من وسـائل 
االتصـال احلديثـة علـى عناوينهـم احملـددة فـي طلـب االكتتاب/االشـتراك أو بواسـطة حتميـل تلـك التقاريـر الـى التطبيقـات 
االلكترونيـة املتوفـرة لـدى مديـر الصنـدوق أو وكيـل االكتتـاب )البيـع( أو أيـة وسـائل الكترونيـة أخـرى متاحـة لـدى وكيـل 
االكتتـاب )البيـع( أو مديـر الصنـدوق أو الـى مسـؤول حسـاب حامـل الوحـدات لـدى البنـك بنـاء علـى طلـب حامـل الوحـدات.

يجـب أال تقـل مشـاركة مديـر الصنـدوق فـي وحـدات الصنـدوق عـن مبلـغ 250,000 دينـار كويتـي أو مايعادلهـا بالعمـالت . 7
األخـرى، وال يجـوز أن يتصـرف فـي تلـك الوحـدات أو يسـتردها طـوال مـدة إدارته للصندوق. كما أن احلد األقصى ملشـاركة 

مديـر الصنـدوق يبلـغ %75 مـن رأس مـال الصنـدوق.

ال يجوز ألمن احلفظ ومراقب االستثمار ومراقب احلسابات اخلارجي أن يشترك حلســابه اخلـــاص بوحدات الصنــدوق.. 8

إن املسـتندات املطلوبـة مـن املكتتبن/املشـتركن هـي البطاقـة املدنيـة و/أو وثيقـة السـفر فقـط  لألشـخاص الطبيعيـن، . 9
والترخيـص الصـادر مـن وزارة التجـارة والصناعـة للمؤسسـات الفرديـة والبطاقـة املدنيـة لصاحـب املؤسسـة، والترخيـص 
الصـادر مـن وزارة التجـارة والصناعـة بالنسـبة لكافـة الشـركات، وكذلـك األوراق الثبوتيـة املعتمـدة مـن اجلهـات املختصـة 
بالدولـة بالنسـبة للمؤسسـات والشـركات غيـر املقيمـة، وذلـك مبا يتفـق مع تعليمات اجلهات الرقابية الصـادرة وقوانن دولة 
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الكويت بشـأن غسـل األموال ومتويل اإلرهاب وقرارات الشـرعية الدولية الصادرة في هذا الشـأن، وأية قرارات وتعليمات 
الحقـة تصـدر بشـأن غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب.

يجـوز تقـدمي طلبـات اإلشـتراك فـي أّي يـوم عمـل تعامـل حتـى نهايـة دوام العمـل الرسـمي مـن يـوم اإلثنـن الـذي يسـبق يـوم . 10
التقـومي بالنسـبة للطلبـات التـي تقـدم مـن خـالل نسـخ ماديـة مطبوعـة وحتـى السـاعة الثانية مـن بعد الظهر مـن يوم االثنن 
الـذي يسـبق يـوم التقـومي بالنسـبة لطلبـات االشـتراك التـي يتـم تقدميهـا مـن خـالل اخلدمـات االلكترونية املقدمـة من مدير 

الصنـدوق. وطلبـات اإلشـتراك التـي يتـم تقدميهـا بعـد هـذه املواعيـد يتـم تنفيذهـا فـي يوم التقـومي التالي. 

يجوز ملدير الصندوق رفض أّي طلب إشـتراك إذا لم يسـتوف الشـروط كاملَة بحسـب ما يطلبه من مسـتندات أو معلومات . 11
يراهـا ضروريـة إلمتـام اإلكتتاب/اإلشـتراك فـي الصنـدوق. كمـا يجـوز لـه رفـض طلـب إشـتراك ألّي سـبب آخـر، علـى سـبيل 
املثـال ال احلصـر، اذا مـا ارتـأى مديـر الصنـدوق أن مثـل هـذا اإلكتتاب/اإلشـتراك مـن شـأنه تقويـض قـدرة مديـر الصنـدوق 

علـى حتقيـق أهدافـه االسـتثمارية أو التأثيـر علـى السـيولة الالزمـة للوفاء بالتزامـات الصندوق.   

فـي حـال عـدم إسـتيفاء مسـتندات وشـروط اإلكتتاب/اإلشـتراك أو عـدم قبـول طلـب اإلشـتراك مـن قبـل مديـر الصنـدوق، . 12
سـوف تـرد للراغبـن فـي اإلكتتاب/اإلشـتراك املبالـغ التـي دفعوهـا مـن دون أيـة فوائـد وبعـد خصـم أيـة عمـوالت مصرفيـة، 

إن وجـدت. 

ال يجوز سحب طلب اإلكتتاب/اإلشتراك بعد تقدميه إلى وكيل االكتتاب )البيع( أو مدير الصندوق.. 13

ان تعدد مالكو الوحدة الواحدة تعن عليهم ان يختاروا من بينهم شخصاً واحداً ميثلهم جتاه الصندوق.. 14

سـيتم حتويـل املبالـغ الزائـدة مـن أمـوال االشـتراك الـى حسـاب املشـترك البنكـي علـى أن يتـم التحويـل بعملـة الصنـدوق . 15
بالنسـبة للمشـتركن الذيـن لديهـم حسـابات لـدى بنـك الكويـت الوطنـي وبالدينـار الكويتي بالنسـبة للمشـتركن الذين لديهم 
حسـابات لـدى بنـوك غيـر بنـك الكويـت الوطنـي بنـاًء علـى سـعر الصـرف لـدى بنـك الكويـت الوطنـي كمـا فـي يـوم التحويـل 

ويتحمـل املشـترك أيـة نفقـات أو مصاريـف مصرفيـة تتعلـق بتلـك التحويـالت – إن وجـدت.

املـــادة 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

يتـم تخصيـص وحـدات االسـتثمار علـى املشـتركن خـالل خمسـة أيـام عمـل مـن تاريـخ إنتهـاء فتـرة االكتتـاب علـى أن يتـّم . 3
التخصيـص علـى أسـاس أربـع نقـاط عشـرية.

فـي حالـة جتـاوز حجـم االكتتـاب عـن رأس مـال الصنـدوق، يتـم توزيـع الوحدات على املكتتبن بنسـبة ما إكتتـب به بعد توزيع . 4
احلـد األدنـى لالكتتاب علـى جميع املكتتبن.

تـرد إلـى املكتتـب املبالـغ الزائـدة عـن قيمـة مـا يتـم تخصيصـه لـه مـن الوحـدات خـالل خمسـة أيـام عمـل مـن تاريـخ إنتهـاء . 5
إجـراءات التخصيـص وال يسـتحق عنهـا أيـة فوائـد.

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

يحكـم النظـام األساسـي لصنـدوق االسـتثمار العالقـة بـن مديـر الصنـدوق وحملـة الوحـدات ويجـب علـى حملـة الوحـدات إبـداء 
موافقتهـم علـى النظـام األساسـي للصنـدوق، وذلـك بالتوقيـع علـى طلـب اإلكتتاب/االشـتراك. ويجـب أن يكـون النظـام األساسـي 

للصنـدوق مكتوبـاً باللغـة العربيـة وأن يتـم توفيـره دون مقابـل عنـد طلبـه.

املـــادة الثانية عشر

سجل حملة الوحدات:

1.   على أمن احلفظ إعداد سجل بحملة الوحدات وحفظ املعلومات اآلتية في سجل حملة الوحدات عن كل حامل وحدات:

أ. إسمه وعنوانه ورقم هويته، أو رقم سجله التجاري و جنسيته.   

ب. عدد الوحدات التي ميلكها.   

ج. تاريخ تسجيله في السجل.   

2.   يحفـظ سـجل حملـة وحـدات الصنـدوق لـدى أمـن حفـظ، وذلـك وفقـاً لألحكام الواردة في الكتاب الرابـع )بورصات األوراق 
املاليـة ووكاالت املقاصـة( مـن الالئحـة، وتدفـع أتعـاب اجلهة التي حتتفظ بالسـجل مـن أموال الصندوق.

3.   يحفظ هذا السجل لدى أمن احلفظ ويكون ملالكي الوحدات ولكل ذي مصلحة حق االطالع عليه.

4.    علـى أمـن احلفـظ االحتفـاظ ببيـان يوضـح رصيـد الوحـدات املتبقيـة والوحـدات التـي مت إصدارهـا أو اسـتردادها أو 
اسـتحداثها أو إلغاؤهـا، وتزويـد مراقـب االسـتثمار بنسـخة مـن البيـان.

املـــادة الثالثة عشر

سياسة توزيع األرباح:

يجـوز ملديـر الصنـدوق بعـد إصـدار البيانـات املاليـة نصـف السـنوية والسـنوية ووفقـاً ملـا يـراه مناسـباً لصالـح الصنـدوق ومالكـي 
الوحـدات، أن يـوزع أرباحـاً وبالقـدر الـذي يحـدده بحيـث يجـري توزيعـه كعائـد علـى وحـدات االسـتثمار علـى مالكـي الوحـدات، 
ويعلـن عـن التوزيـع وموعـده وقيمتـه فـي املوقـع اإللكترونـي ملدير الصندوق ووكيـل االكتتاب )البيع(، ويجوز ملديـر الصندوق توزيع 
هـذا اجلـزء مـن عائـد االسـتثمار بشـكل نقـدي أو عينـي، أو عـن طريـق توزيـع وحـدات مجانيـة فـي الصنـدوق أو بالطريقتـن معاً 
علـى أن يكـون التوزيـع خـالل مـدة أقصاهـا ثـالث شـهور مـن تاريـخ اإلعـالن وذلـك بعـد إخطـار جهـة اإلشـراف، مـع العلـم بأنـه 
يحـق ملديـر الصنـدوق عـدم توزيـع أيـة عوائـد بالكامـل أو أي جـزء منهـا، بـل إعـادة اسـتثمار هـذه العوائـد فـي فـرص اسـتثمارية 

تتوافـق مـع سياسـة الصندوق.   
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املـــادة الرابعة عشر

طريقة احتساب القيمة الصافية لألصول:

1.   يجـب تقـومي أصـول الصنـدوق فـي كل يـوم تعامـل ومبـا ال يتجـاوز مـدة يـوم بعـد املوعـد النهائـي لتقـدمي الطلبـات اخلاصـة 
بعمليـات اإلشـتراك واإلسـترداد، وتنشـر القيمـة الصافيـة لألصـول مـن خـالل املوقـع اإللكترونـي ملديـر الصنـدوق ووكيـل 
االكتتـاب )البيـع(. ويحتسـب مراقـب االسـتثمار لوحـدات االسـتثمار القيمـة الصافيـة لألصـول لـكل وحـدة، وفقـاً للضوابـط 
أو للمعاييـر احملاسـبية الدوليـة املعتمـدة مـن الهيئـة، وذلـك علـى النحـو التالـي: مجمـوع أصـول الصنـدوق ناقصـاً مجمـوع 

اخلصومـات، ويقسـم النـاجت علـى كامـل عـدد الوحـدات املتبقيـة فـي الصنـدوق فـي يـوم التقـومي. 

2.   ولتحديـد قيمـة أصـول الصنـدوق، يتـم تقـومي أدوات النقـد بالتكلفـة املطفـأة واملتمثلـة في سـعر الورقة املالية في يوم الشـراء 
باإلضافـة إلـى الفائـدة املسـتحقة بعـد تعديلهـا بإضافـة عـالوة أو خصـم اإلصـدار ناقـص املسـدد مـن رأس املـال والفائـدة 
وناقـص أّي إنخفـاض فـي القيمـة. ويتـم تقـومي االسـتثمارات فـي صناديـق االسـتثمار األخـرى بالرجـوع إلـى سـعر الشـراء 
فـي يـوم التقـومي املعنـي فـي حالـة تـداول هـذه الصناديـق فـي سـوق نشـطة، واال فـان قيمـة تلـك االسـتثمارات يتـم حتديدهـا 
بالرجـوع إلـى القيمـة الصافيـة لألصـول كمـا يتـم إعالنهـا مـن قبـل مديـر صنـدوق االسـتثمار. ويتـم تقـومي االسـتثمارات 
املقومـة بعملـة أخـرى غيـر الـدوالر األمريكـي عنـد حتويلهـا إلـى الـدوالر األمريكـي بنـاًء علـى سـعر الصـرف احملـدد مـن قبل 
بنـك الكويـت الوطنـي الـذي يكـون معلنـاً فـي يـوم التقـومي املعنـي. وفيمـا يخـص األنـواع األخـرى مـن األصـول، يحـدد مديـر 
الصنـدوق طريقـة التقـومي، علـى أن يوافـق عليهـا مراقـب االسـتثمار. ويتـم حتويـل قيمـة كافـة األصـول واخلصـوم املقّومـة 
بعملـة غيـر الـدوالر األمريكـي إلـى الـدوالر األمريكـي، وذلـك حسـب سـعر الصـرف احملدد مـن قبل بنك الكويـت الوطني في 

يـوم  التقـومي املعلـن.

فلذلك، وفي كل يوم التقومي، يتم حتديد قيمة أصول الصندوق عبر التقومي أصول الصندوق املتنوعة على النحو التالي:

- أدوات النقـد: التكلفـة األوليـة للورقـة املاليـة، زائـد الفائـدة املسـتحقة )معدلـة بإضافـة عـالوة أو خصـم اإلصـدار ناقـص 
املسـدد مـن رأس املـال والفائـدة إن وجـد(، ناقـص أي انخفـاض فـي القيمـة.   

- صناديق االستثمار: سعر الشراء في يوم  التقومي أو القيمة الصافية لألصول املعلنة من مدير صندوق االستثمار.   

أمـا االسـتثمارات املقومـة بعملـة غيـر عملـة الصنـدوق، فيتـم اسـتعمال سـعر الصـرف لهـذه العملـة مقابـل الـدوالر األمريكي 
فـي يـوم  التقومي. 

أما األنواع األخرى من األصول، يحدد مدير الصندوق طريقة  التقومي، على أن يوافق عليها مراقب االستثمار.

3.   وسيتم إقتطاع كل الديون واخلصوم املستحقة من مجموع قيمة أصول الصندوق، مبا فيها:

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

- أي ُمخصص لرسوم الصندوق املقدرة لتدقيق البيانات املالية واخلدمات القانونية؛

- مصاريف وأجور أمن احلفظ ورسوم الوساطة؛

- كافة التكاليف املتعلقة بأي دعوى قضائية تخص الصندوق

- أتعاب مراقب االستثمار

4.   فـي حـال تقـومي أصـل مـن أصـول الصنـدوق بشـكل غيـر صحيـح أو اخلطـأ فـي حسـاب سـعر الوحـدة، يجـب على من تسـبب 
فـي ذلـك بخطئـه أن يعـّوض املضـرور مـن هـذا اخلطـأ. ويجـب علـى مديـر الصنـدوق أن يرفـق مـع البيانـات املاليـة املرحليـة 

املراجعـة أو البيانـات املاليـة السـنوية املدققـة تقريـراً يبـن كل أخطـاء التقـومي والتسـعير التـي متـت خـالل تلـك الفترة.
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املـــادة اخلامسة عشر

التقومي واالكتتاب/اإلشتراك واالستــرداد:

1.   يحـق حلملـة الوحـدات إسـترداد وحداتهـم، كمـا يحـق آلخريـن االكتتاب/اإلشـتراك فـي الصنـدوق، مـن خـالل تقدميهـم طلبـاً 
صحيحـاً بذلـك إلـى وكيـل االكتتـاب )البيـع( كمـا يحـق ملـن سـبق لـه االشـتراك فـي الصنـدوق أن يقـدم طلـب اشـتراك فـي 
الصنـدوق أو باسـترداد قيمـة الوحـدات املسـتثمرة وذلـك عـن طريـق اخلدمـات االلكترونيـة املقدمة من مديـر الصندوق دون 
حاجـة الـى تعبئـة منـوذج اكتتـاب/ اشـتراك/ اسـترداد جديـد، وذلـك حتـى نهايـة دوام العمـل الرسـمي مـن يـوم االثنـن الـذي 
يسـبق يـوم التقـومي بالنسـبة للطلبـات التـي تقـدم مـن خـالل نسـخ ماديـة مطبوعـة وحتـى السـاعة الثانيـة مـن بعـد الظهر من 
يـوم االثنـن الـذي يسـبق يـوم التقـومي بالنسـبة لطلبـات االشـتراك واالسـترداد فـي الصنـدوق التـي يتـم تقدميهـا مـن خـالل 

اخلدمـات االلكترونيـة املقدمـة مـن مديـر الصنـدوق.

2.   يجـب علـى مديـر الصنـدوق تنفيـذ طلبـات االشـتراك أو االسـترداد بسـعر التقـومي التالـي لطلـب االشـتراك أو االسـترداد. 
ويجوز أن تشـمل أسـعار االشـتراك أو االسـترداد أية عموالت أخرى بشـرط أن يكون منصوصاً عليها في النظام األساسـي 

للصندوق.

3.   علـى مديـر الصنـدوق أن يدفـع حلامـل الوحـدات قيمـة االسـترداد املناسـبة خـالل أربعـة أيـام عمـل التالية ليـوم التقومي التي 
مت فيهـا حتديـد سـعر الوحـدة. علـى أن يتحمـل حملـة الوحـدات الذيـن لديهـم حسـابات لدى بنوك غير بنـك الكويت الوطني 

أيـة نفقـات أو مصاريـف مصرفيـة - إن وجـدت- تتعلـق بتحويـل قيمة االسـترداد الى حسـاباتهم تلك. 

4.   يتقيـد املكتتب/املشـترك بالصنـدوق وفقـاً لهـذه املـادة بكافـة الضوابـط والشـروط واألحـكام التـي يتقيـد بهـا املكتتـب فـي 
حالـة االكتتـاب املبدئـي، كمـا يجـب أال تقـل قيمـة االسـترداد عـن 500 دوالر أمريكـي، ولـن يسـمح باالسـترداد اجلزئي إذا ما 

انخفضـت قيمـة الوحــدات املتبقيــة حلــامل الوحــدات عقـب االستــرداد إلـى مـا دون  3,500دوالر أمريكـي.

5.   يجـوز ملديـر الصنـدوق تأجيـل تلبيـة أي طلـب إسـترداد حتـى يـوم التعامـل التالـي أو موعـد االسـتراد التالـي وفقـاً ملـا ينـص 
عليـه النظـام االساسـي للصنـدوق، وذلـك فـي أي مـن احلالتـن اآلتيتـن:

أ. إذا بلـغ اجمالـي نسـبة جميـع طلبـات االسـترداد حلملـة الوحـدات واملطلـوب تلبيتهـا فـي أي يـوم تعامـل أو موعـد 
اإلسـترداد %10 أو أكثـر مـن صافـي قيمـة أصـول الصنـدوق، وذلـك بشـرط أن يلتـزم املديـر فـي هـذه احلالـة 
بتلبيـة طلبـات االسـترداد التـي تقـل عـن %10 مـن صافـي قيمـة أصـول الصنـدوق، وعلـى أن تؤخـذ جميـع طلبـات 
االسـترداد باالعتبـار علـى أسـاس النسـبة والتناسـب، ويتـم تأجيـل النسـبة مـن طلبـات االسـترداد التـي زادت عـن 

نسـبة %10 مـن صافـي قيمـة أصـول الصنـدوق حتـى يـوم التعامـل التالـي أو اإلسـترداد القـادم.

ب. اذا مت وقـف التـداول فـي البورصـة أو األسـواق املاليـة املنظمـة التـي يتـم فيهـا التعامـل فـي األوراق املاليـة أو 
األصـول األخـرى التـي ميلكهـا الصنـدوق، أو وقـف تـداول أوراق ماليـة متثـل قيمـة مؤثـرة فـي أصولـه.

6.   وسـتُقبل طلبـات اإلشـتراك أو االسـترداد عـن طريـق تعبئـة النمـاذج املتوفـرة لـدى وكيـل االكتتـاب )البيـع( لهـذا الغـرض أو 
مـن خـالل اخلدمـات االلكترونيـة املقدمـة مـن مديـر الصنـدوق دون احلاجـة الـى تعبئـة منـوذج اشـتراك أو اسـترداد جديـد 
بالنسـبة ملـن سـبق لـه االشـتراك فـي الصنـدوق. ويتـم اسـترداد الوحـدات بحسـب القيمـة الصافيـة لألصـول، كمـا يتـم 

احتسـابها فـي يـوم التقـومي ذي الصلـة.

7.   ال توجد أي رسوم استرداد.

8.   يجـوز تأخيـر تقـومي أصـول الصنـدوق ملـدة ال تتجـاوز يومـي عمـل مـن يـوم التعامـل فـي حالـة عـدم إمكانيـة تقـومي جـزء كبيـر 
مـن أصـول الصنـدوق علـى ان يقـدم مديـر الصنـدوق للهيئـة أسـباب ومبـررات هـذا التأخير. 

9.   إذا صادف وقوع يوم التقومي في عطلة رسمية، يتم تقومي أصول الصندوق في يوم العمل التالي. 
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املـــادة السادسة عشر

رسوم ومصاريف الصندوق:

1.  تكلفة الطرح:

عنـد إجـراء أي إتصـال أو إفصـاح لترويـج وحـدات للصنـدوق يجـب مراعـاة كشـف كل احلقائـق واملعلومـات ذات العالقـة دون 
مبالغـة، وفـي جميـع األحـوال تخضـع اإلعالنـات الترويجيـة أو التسـويقية للضوابـط التـي تقررهـا الهيئـة. وال يجـوز دفـع أي 
مبلـغ مـن أصـول الصنـدوق مقابـل اتعـاب مستشـار االسـتثمار او الترويـج للوحـدات أو بيعهـا، ويشـمل ذلـك علـى سـبيل املثـال ال 
احلصـر، مصاريـف نسـخ وتوزيـع النظـام األساسـي للصنـدوق، على أن يتحمل مدير الصندوق هـذه املصاريف ويتحمل الصندوق 

مصاريـف التأسـيس. 

2. أتعاب اإلدارة:

يتقاضـى مديـر الصنـدوق أتعـاب إدارة ال تتعـدى %1 )واحـد فـي املائـة( سـنوياً حتتسـب علـى أسـاس القيمـة الصافيـة ألصـول 
الصنـدوق فـي كل يـوم تقـومي، وتسـتحق – مجمعـة - فـي آخـر كل شـهر.

وفـي جميـع األحـوال ال يجـوز أن تزيـد إجمالـي األتعـاب التـي يتقاضاهـا مديـر الصنـدوق عن %5 سـنوياً من صافـي قيمة أصول 
الصندوق.

3. رسم االكتتاب/اإلشتراك:

يعـن مديـر الصنـدوق وكالء  االكتتـاب )البيـع( ويحـدد صالحياتهـم ومسـؤولياتهم ولـه حـق عزلهـم وعليـه إخطـار »أمن احلفظ« 
بذلـك وال يوجـد أّي رسـم بيـع لقـاء االكتتاب/اإلشـتراك فـي أيـة وحـدة مـن وحـدات الصندوق.

4. رسوم مراقب االستثمار:

يتقاضـى مراقـب االسـتثمار نظيـر قيامـه بواجباتـه املقـررة فـي هـذا النظـام أتعابـاً سـنوية حتـدد بنسـبة مـن القيمـة الصافيـة 
الصـول الصنـدوق باسـتثناء الودائـع البنكيـة وفقـاً للشـرائح التاليـة :-

نسبة %0.05 من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 9 مليون دوالر أمريكي.. 1

نسـبة %0.035 مـن صافـي قيمـة أصـول الصنـدوق فيمـا يزيـد عـن 9 مليـون دوالر أمريكـي حتـى 15 مليـون دوالر . 2
أمريكـي.

نسبة %0.02 من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 15 مليون دوالر أمريكي.. 3

علـى أال تقـل االتعـاب السـنوية بدايـة مـن السـنة الثانيـة عـن مبلـغ قـدره -/20,000 دوالر أمريكـي )فقـط عشـرون ألـف 	 
دوالر أمريكـي ال غيـر(.

يتم احتساب تلك االتعاب ضمن نفقات الصندوق بشكل أسبوعي وتسدد مباشرة بشكل شهري.	 

5. رسوم أمن احلفظ:

يتقاضـى أمـن احلفـظ نظيـر قيامـه بواجباتـه املقـررة فـي هـذا النظـام أتعابـاً سـنوية حتـدد بنسـبة مـن القيمـة الصافيـة ألصـول 
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الصنـدوق باسـتثناء الودائـع البنكيـة وفقـا للشـرائح التاليـة :-

نسبة %0.05 من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 9 مليون دوالر أمريكي.. 1

نسـبة %0.035 مـن صافـي قيمـة أصـول الصنـدوق فيمـا يزيـد عـن 9 مليـون دوالر أمريكـي حتـى 15 مليـون دوالر . 2
أمريكـي.

نسبة %0.02 من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 15 مليون دوالر أمريكي.. 3

علـى أال تقـل األتعـاب السـنوية بدايـة مـن السـنة الثانيـة عـن مبلـغ قـدره -/20,000 دوالر أمريكـي )فقـط عشـرون ألـف 	 
دوالر أمريكـي ال غيـر(.

يتم احتساب تلك األتعاب ضمن نفقات الصندوق بشكل أسبوعي وتسدد مباشرة بشكل شهري.	 

6. مصاريف أخرى:

يتحمـل الصنـدوق كافـة التكاليـف الناشـئة عـن ممارسـته لنشـاطه مبـا فـي ذلـك الوسـاطة، والعمليـات املصرفية، وعمـوالت البيع 
والشـراء، ورسـوم الصرف، ورسـوم تقومي االوراق املالية الغير مدرجة داخل وخارج الكويت، إضافة إلى نفقات مدير الصندوق 

وأمـن احلفـظ ومراقـب االسـتثمار ومراقـب احلسـابات، إلـى جانب التكاليف والرسـوم احلكومية كرسـم جتديد الترخيص.

7. أتعاب مستشار االستثمار:

يتقاضـى مستشـار االسـتثمار أتعابـاً بنسـبة %0.1 سـنوياً حتتسـب علـى أسـاس القيمـة الصافيـة ألصـول الصنـدوق فـي كل يـوم 
تقـومي وتسـتحق – مجمعـة – فـي آخـر كل شـهر، علـى أن يتحمـل مديـر الصنـدوق هـذه األتعـاب.

8. جدول الرسوم:

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

األساسي للصندوق ونسخه وتوزيعه.

تكلفة الطرح 

يتحملها الصندوق ال تتعدى %1 )واحد في املائة( سنوياً حتتسب على 
أساس القيمة الصافية ألصول الصندوق في كل يوم 

تقومي.

أتعاب اإلدارة

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

رسم االكتتاب/االشتراك 

يتحملها مدير الصندوق على  حتتسب  سنوياً   0.1% بنسبة  سنوية  أتعاباً 
أساس القيمة الصافية ألصول الصندوق في كل يوم 

تقومي.

رسم مستشار االستثمار
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يتحملها الصندوق الصافية  القيمة  من  بنسبة  حتدد  سنوية  أتعاباً 
وفقاً  البنكية  الودائع  باستثناء  الصندوق  ألصول 

للشرائح التالية:

رسوم مراقب االستثمار

1. نسبة %0.05 من صافى قيمة أصول الصندوق 
حتى 9 مليون دوالر أمريكي.

2. نسبة %0.035 من صافى قيمة أصول الصندوق 
فيما يزيد عن 9 مليون دوالر أمريكي حتى 15 

مليون دوالر أمريكي.

3. نسبة %0.02 من صافى قيمة أصول الصندوق 
فيما يزيد عن 15 مليون دوالر أمريكي.

على أال تقل هذه األتعاب السنوية بداية من السنة 
الثانية عن مبلغ قدره -/ 20,000 دوالر أمريكي.

يتحملها الصندوق الصافية  القيمة  من  بنسبة  حتدد  سنوية  أتعاباً 
وفقاً  البنكية  الودائع  باستثناء  الصندوق  ألصول 

للشرائح التالية:

رسوم أمني احلفظ 

1. نسبة %0.05 من صافى قيمة أصول الصندوق 
حتى 9 مليون دوالر أمريكي.

2. نسبة %0.035 من صافى قيمة أصول الصندوق 
فيما يزيد عن 9 مليون دوالر أمريكي حتى 15 

مليون دوالر أمريكي.

3. نسبة %0.02 من صافى قيمة أصول الصندوق 
فيما يزيد عن 15 مليون دوالر أمريكي.

على أال تقل هذه األتعاب السنوية بداية من السنة 
الثانية عن مبلغ قدره -/ 20,000 دوالر أمريكي.

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

كرسم جتديد الترخيص.

مصاريف أخرى 

يتحملها مدير الصندوق رسوم الترخيص رسم طلب الترخيص ورسم الترخيص.
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يتحملها الصندوق يتقاضى مراقب احلسابات مقابل خدماته أتعاباً 
سنوية تبلغ 3,000 دينار كويتي.

أتعاب مراقب احلسابات

يتحملها الصندوق أتعاب سنوية قدرها / 1,200 دينار كويتي 
باإلضافة الى نسبة قدرها %20 من هذه األتعاب 

في حال قيام أمن السجل بتوزيع أرباح نقدية على 
حملة الوحدات.

أتعاب امني سجل حملة 
الوحدات

املـــادة السابعة عشر

 الهيئة اإلدارية للصندوق:

يتولـى إدارة الصنـدوق هيئـة إداريـة تتشـكل مـن موظفـن اثنـن أو أكثـر مـن موظفـي مديـر الصنـدوق ممـن تتوافـر فيهـم شـروط 
ممثلـي نشـاط مديـر نظـام اسـتثمار جماعـي، علـى أن يكـون أحدهـم مـن كبـار التنفيذيـن لـدى مديـر الصنـدوق.

املسـؤوليات  فـي  الصنـدوق  مديـر  وميثلـون  الهيئـة،  لـدى  املسـجلن  األشـخاص  مـن  اإلداريـة  الهيئـة  أعضـاء  يكـون  أن  يجـب 
والصالحيـات املنصـوص عليهـا فـي الالئحـة التنفيذيـة وفـي النظـام االساسـي، ويعتبـر توقيـع أعضـاء الهيئـة اإلداريـة أو مـن 

يفوضونـه منهـم مبثابـة توقيـع مديـر الصنـدوق،

ويكون هؤالء األعضاء مسؤولن بالتضامن مع املدير عن أي أخطاء أو إهمال أو غش في إدارة الصندوق.

املـــادة الثامنة عشر

قيود املناصب:

مـع عـدم اإلخـالل بالتزامـات مديـر الصنـدوق بأحـكام الفصـل الثالـث )تعـارض املصالـح( مـن الكتـاب الثامن )أخالقيـات العمل( 
من الالئحة، يجوز ملوظفي مدير الصندوق من غير املسـجلن كممثلي مدير نظام اسـتثمار جماعي شـغل عضوية مجلس إدارة 

فـي شـركة تشـكل أوراقهـا املاليـة جزءاً من أصـول الصندوق.

وال يجـوز ملوظفـي مديـر الصنـدوق مـن املسـجلن كممثلـي مديـر نظـام اسـتثمار جماعـي شـغل عضويـة مجلـس إدارة الشـركات 
املشـار إليهـا فـي الفقـرة السـابقة.

فـي حـال توظيـف مديـر الصنـدوق لشـخص كممثـل ملديـر نظـام اسـتثمار جماعـي ممـن ينطبـق عليهـم احلظـر الـوارد فـي الفقـرة 
أعـاله، فيجـب علـى هـذا الشـخص أن يسـتقيل مـن عضويـة مجلـس إدارة الشـركة التـي تشـكل أوراقهـا املاليـة جـزءاً مـن أصـول 

الصندوق.
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املـــادة التاسعة عشر

حقوق حملة الوحدات:

تخـول حصـص أو وحـدات االسـتثمار للمكتتبن/للمشـتركن حقوقـاً متسـاوية جتـاه الصنـدوق ويكـون حلاملهـا احلـق فـي . 1
إقتسـام األربـاح القابلـة للتوزيـع وااللتـزام بتحمـل اخلسـارة كل فـي حـدود مـا ميلكـه مـن وحـدات ويكـون لكل منهـم احلق في 

احلصـول علـى نسـبة مـن صافـي موجـودات الصنـدوق عنـد التصفيـة بقـدر مـا ميلكـه مـن حصـص أو وحـدات.

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

فيما عدا مدير الصندوق، ال يحق حلملة الوحدات اإلشتراك في إدارة الصندوق. . 3

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

فـي حالـة وفـاة مالـك الوحـدات تـؤول تلـك الوحـدات للورثـة، ويتعـن أن ال يقـل نصيـب كل وارث عن احلـد األدنى املنصوص . 5
عليـه فـي هـذا النظـام، فـإن قـل نصيـب الـوارث عـن احلـد األدنـى ولـم يتفـق الورثـة فيمـا بينهـم – فـي موعـد أقصـاه ثالثـن 
يومـاً مـن تاريـخ  تقـدمي حصـر اإلرث أو القّسـام الشـرعي -  علـى نقـل ملكيـة الوحـدات بحيـث تكـون ضمـن احلـد األدنـى 

للملكيـة جـاز للمديـر شـراؤها بآخـر سـعر تقـومي معلـن عنه.

املـــادة العشرون

أحكام جمعية حملة الوحدات:

1.   إن جمعيـة حلملـة الوحـدات تعقـد مـرة واحـدة - علـى األقـل - فـي السـنة، ويحـق لـكل مشـترك حضـور اجتماعـات هـذه 
اجلمعيـة والتصويـت علـى قراراتهـا ويكـون لـكل مـن حملـة الوحـدات صـوت واحـد مقابـل كل وحـدة اسـتثمارية واحـدة ميتلكهـا.

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

أ. تقرير مدير الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه املالي.

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

ج. البيانات املالية السنوية املدققة للصندوق.

د. تقرير مكتب التدقيق الشرعي اخلارجي )بالنسبة للصناديق املرخص لها بالعمل

وفق أحكام الشريعة اإلسالمية(.

ه. تقرير مراقب االستثمار.

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

ز. عزل مدير الصندوق.

ح. تعين مدير بديل.

ط. اختيار مصفي الصندوق ومراقبة أعماله.

وال تنفذ قرارات جمعية حملة الوحدات إال مبوافقة الهيئة.
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3.   تنعقـد جمعيـة حملـة الوحـدات بنـاء علـى دعـوة مـن مديـر الصنـدوق للنظـر فـي املسـائل التـي تدخـل فـي اختصاصاتهـا، 
ويتوجـب عليـه أن يوجـه الدعـوة لالجتمـاع بنـاء علـى طلـب مسـبب مقـدم مـن حملـة الوحـدات الذيـن ميثلـون نسـبة ال تقـل 
عـن 10 % مـن رأس مـال الصنـدوق املصـدر، أو بنـاء علـى طلـب مـن مراقـب االسـتثمار أو مراقـب احلسـابات. وتعـد جـدول 

األعمـال اجلهـة التـي تدعـو إلـى االجتمـاع.

4.    إذا لـم يقـم مديـر الصنـدوق بدعـوة جمعيـة حملـة الوحـدات فـي األحـوال التـي يتوجـب فيهـا ذلـك أو إذا تعـذر دعوتهـا 
مـن مديـر الصنـدوق ألي سـبب مـن األسـباب، يجـوز للهيئـة أن تكلـف مراقـب االسـتثمار أو مراقـب احلسـابات بدعـوة هـذه 

اجلمعيـة لالنعقـاد.

5.   توجـه الدعـوة إلـى حضـور اجتمـاع جمعيـة حملـة الوحـدات متضمنـة جـدول األعمـال وزمـان ومـكان انعقـاد االجتمـاع بأحـد 
الطـرق التالية:

1. اإلعالن في صحيفتن يوميتن محليتن والبورصة قبل انعقاد االجتماع بعشرة أيام عمل على األقل.

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

3. البريـد اإللكترونـي أو الفاكـس أو بواسـطة حتميـل الدعـوة الـى التطبيقـات االلكترونيـة أو أي مـن الوسـائل االلكترونيـة 
األخـرى املتاحـة لـدى مديـر الصنـدوق أو وكيـل اإلكتتـاب )البيـع( قبـل انعقـاد االجتمـاع بسـبعة أيـام عمـل علـى األقـل.

4. تسـليم الدعـوة باليـد إلـى حملـة الوحـدات أو مـن ينـوب عنهـم قانونـاً قبـل موعـد االجتمـاع بثالثـة أيـام عمـل علـى األقـل، 
ويؤشـر علـى صـورة الدعـوة مبـا يفيد االسـتالم.

يشـترط لصحـة اإلعـالن بالوسـائل املشـار إليهـا فـي البنـود )2( و )3( و)4( مـن الفقـرة السـابقة أن يكـون املشـترك قـد زود 
مديـر الصنـدوق ببيانـات عـن موطنـه أو عنـوان بريـده اإللكترونـي أو رقـم الفاكس اخلاص به، ويوافق املسـتثمر على إعالنه 

مـن خـالل هـذه الوسـائل املبينـة فـي البنـود )2( و)3( و)4( من الفقرة السـابقة.

وال يعتـد بـأي تغييـر مـن قبـل املشـترك ألي مـن البيانـات عـن موطنـه او عنـوان بريـده االلكترونـي او رقـم الفاكـس اخلـاص 
بـه مـا لـم يكـن قـد أخطـر مديـر الصنـدوق أو اجلهـة التـي حتتفظ بسـجل حملة الوحدات بهـذا التغيير قبل إعالنه بخمسـة 

أيـام عمـل علـى األقل.

6.   يجـب علـى مديـر الصنـدوق توجيـه إخطـارات بجـدول األعمـال وميعـاد ومـكان اجتمـاع جمعيـة حملـة الوحـدات قبـل سـبعة 
أيـام عمـل علـى األقـل مـن انعقـاد االجتمـاع إلـى كل مـن:

1. الهيئة.

2. مراقب االستثمار.

3. اجلهة التي حتتفظ بسجل حملة الوحدات )أمن حفظ أو وكالة املقاصة(.

4. مراقب احلسابات ومكتب التدقيق الشرعي اخلارجي - حسب األحوال - إذا كان من

املقرر عرض البيانات املالية على جمعية حملة الوحدات.

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

ال يترتـب علـى عـدم حضـور ممثـل الهيئـة - بعـد إخطارهـا - بطـالن اجتمـاع جمعية حملة الوحدات. ويبطـل هذا االجتماع 
فـي حالـة عـدم حضـور أيٍّ مـن اجلهـات املشـار إليهـا فـي البنـود )2( و )3( و )4( مـن الفقـرة السـابقة. كمـا يبطـل االجتمـاع 

فـي حالـة عـدم حضـور مديـر الصنـدوق مـا لـم تكـن الدعـوة لالجتمـاع موجهة مـن جهة أخرى بخـالف املدير.

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

8.   ال يكـون انعقـاد اجتمـاع جمعيـة حملـة الوحـدات صحيحـاً إال إذا حضـره حملـة الوحـدات الذيـن ميثلـون أكثـر مـن %50 مـن 
رأس مـال الصنـدوق املصـدر. فـإذا لـم يتوافـر هـذا النصـاب؛ وجـب دعـوة اجلمعيـة إلـى اجتمـاع ثـان لـذات جـدول األعمـال 
يعقد خالل مدة ال تزيد عن ثالثن يوماً من تاريخ االجتماع األول، ويكون االجتماع الثاني صحيحاً أيا كان نسبة احلضور 
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مـن رأس املـال. ويجـوز أال توجـه دعـوة جديـدة لالجتمـاع الثانـي إذا كان قـد حـدد تاريخـه فـي الدعـوة إلـى االجتماع األول.

وتصـدر القـرارات باألغلبيـة املطلقـة للوحـدات املمثلـة فـي االجتمـاع باسـتثناء القـرارات املتعلقـة بتعديـل النظـام األساسـي 
للصنـدوق والتـي متـس احلقـوق املكتسـبة حلملـة الوحـدات أو فـي حالـة التصفيـة بنـاًء علـى طلـب مديـر الصنـدوق، فيجـب 

أن تصـدر مبوافقـة حملـة الوحـدات الذيـن ميلكـون أكثـر مـن %50 مـن رأس مـال الصنـدوق املصـدر.

9.   ال يجـوز جلمعيـة حملـة الوحـدات مناقشـة موضوعـات غيـر مدرجـة علـى جـدول األعمـال إال إذا كانـت مـن األمـور العاجلـة 
التـي طـرأت بعـد إعـداد اجلـدول أو تكشـفت أثنـاء االجتمـاع، أو إذا طلبـت ذلـك الهيئـة أو مراقـب احلسـابات أو حملـة 
الوحـدات الذيـن ميلكـون %5 مـن رأس مـال الصنـدوق املصـدر، وإذا تبـن أثنـاء املناقشـة عـدم كفايـة املعلومـات املتعلقـة 
ببعـض املسـائل املعروضـة، تعـن تأجيـل االجتمـاع ملـدة ال تزيـد علـى عشـرة أيـام عمـل إذا طلـب ذلـك حملـة الوحـدات الذين 

ميلكـون 25 % مـن رأس مـال الصنـدوق املصـدر، وينعقـد االجتمـاع املؤجـل دون احلاجـة إلـى إجـراءات جديـدة للدعـوة.

10. على مدير الصندوق أو اجلهة التي دعت إلى عقد االجتماع - حسـب األحوال – موافاة الهيئة بنسـخة من محضر اجتماع 
اجلمعيـة بعـد توقيعـه ممـن تـرأس االجتمـاع، ومقدمـي اخلدمـات احلاضريـن االجتمـاع، وذلـك خـالل أسـبوعن مـن تاريـخ 

انعقادهـا، علـى أن يكـون مرفقـاً باحملضـر نسـخة من توكيـالت احلضور.

11. يحـق لـكل مـن حملـة الوحـدات املقيديـن بالسـجل اخلـاص بالصنـدوق حـق حضـور اجتمـاع جمعية حملة الوحـدات باألصالة 
أو الوكالـة ويشـترط لصحـة الوكالـة أن تكـون مبوجـب توكيـل خـاص أو تفويـض معـد لذلك، ويجوز أن يكـون التوكيل حلضور 
اجتمـاع واحـد أو أكثـر مـن اجتماعـات جمعيـة حملـة الوحـدات ويكـون التوكيـل الصـادر حلضـور اجتمـاع معـن صاحلـاً 

حلضـور االجتمـاع الـذي يؤجـل إليـه لعـدم اكتمـال النصـاب.

12. ال يجـوز ملديـر الصنـدوق االشـتراك فـي التصويـت علـى قـرارات جمعيـة حملـة الوحـدات املتعلقـة مبنفعـة خاصـة لـه أو فـي 
حالـة تعـارض مصاحلـه مـع مصالـح الصنـدوق.

املـــادة الواحد والعشرون 

أساليب ومواعيد اإلفصاح عن املعلومات والقوائم املالية:

يقـوم املديـر باإلفصـاح ملالكـي احلصـص والوحـدات عـن أيـة معلومـات مـن شـأنها أن تؤثـر علـى قيمـة هـذه الوحـدات . 1
ذلـك. ملواجهـة  اتخذهـا  التـي  وباإلجـراءات 

يجـب علـى مديـر الصنـدوق تقـدمي تقريـراً دوريـاً لـكل حامـل وحـدات كل ثالثـة أشـهر ويتضمـن هـذا التقريـر علـى األخـص . 2
املعلومـات التالية:

- صافي قيمة أصول وحدات الصندوق.

- عدد وحدات الصندوق التي ميلكها حامل الوحدات وصافي قيمتها.

- سـجال بحركـة حسـاب كل حامـل وحـدات علـى حـدة، مبـا فـي ذلـك أي توزيعـات مدفوعـة بعـد آخـر تقريـر مت تقدميـه 
حلامـل الوحـدات.

- بياناً عن أتعاب مدير الصندوق ومقدمي اخلدمات.

ترسـل التقاريـر حلملـة الوحـدات بواسـطة البريـد أو البريـد االلكترونـي أو أي وسـيلة مـن وسـائل االتصـال احلديثـة علـى . 3
عناوينهـم احملـددة فـي طلـب االكتتاب/االشـتراك أو بواسـطة حتميـل تلـك التقارير الـى التطبيقات االلكترونيـة املتوفرة لدى 
مديـر الصنـدوق و/أو وكيـل اإلكتتـاب )البيـع( أو أيـة وسـائل الكترونيـة أخـرى متاحـة لـدى وكيـل االكتتـاب )البيـع( أو مديـر 
الصنـدوق أو الـى مسـؤول حسـاب حامـل الوحـدات لـدى البنـك بنـاء علـى طلـب حامـل الوحـدات ويشـترط لصحـة ذلـك أن 

يكـون املشـترك قـد وافـق علـى أن يتـم إعالنـه بأحـد هـذه الطـرق.
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يجـب علـى مديـر الصنـدوق نشـر معلومـات شـهرية عـن الصنـدوق للجمهـور مـن خـالل البورصـة، وذلـك خـالل سـبعة أيـام . 4
عمـل مـن نهايـة كل شـهر وفقـا للنمـوذج الـذي حتـدده الهيئـة. 

يجـب علـى مديـر الصنـدوق إعـداد البيانـات املاليـة املرحليـة املراجعـة للصنـدوق بشـكل ربـع سـنوي علـى األقـل، وان يقـدم . 5
نسـخة منهـا للبورصـة والهيئـة خـالل مـدة أقصاهـا خمسـة عشـر يـوم عمـل مـن نهايـة الفتـرة. 

 يجـب علـى مديـر الصنـدوق اعـداد البيانـات املاليـة السـنوية املدققـة، وان يقـدم نسـخة منهـا للبورصـة والهيئـة خـالل مـدة . 6
أقصاهـا خمسـة وأربعـن يومـاً مـن نهايـة السـنة املاليـة للصنـدوق.

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

املـــادة الثانية والعشرون

إلتزامات عامة

يجب على كافة مقدمي خدمات الصندوق االلتزام مبا يلي:

أن يكـون مقـدم اخلدمـة مـن األشـخاص املرخـص لهـم أو املسـجلن لـدى الهيئـة فـي تقـدمي هـذه اخلدمـة، وأن تتوفـر لديـه . 1
القـدرات واإلمكانيـات البشـرية والتقنيـة واملاليـة بالقـدر الـذي يكفـي لتنفيـذ التزاماتـه.

أتعـاب مقـدم اخلدمـة وأسـس . 2 بيـان حقـوق والتزامـات أطرافـه وعلـى األخـص  إبـرام عقـد مـع مقـدم اخلدمـة يتضمـن 
احتسـابها ومواعيـد سـدادها، واإلجـراءات الواجـب اتباعهـا عنـد إنهـاء أو فسـخ العقـد، والتدابيـر واإلجـراءات املترتبـة على 

إنهـاء العالقـة مـع مقـدم اخلدمـة.

بـذل عنايـة الشـخص احلريـص فـي القيـام باملهـام املنوطـة مبقـدم اخلدمـة والتعـاون مـع باقـي مقدمي اخلدمـات للصندوق، . 3
وتعويـض كل شـخص حلقـه ضـرر نتيجـة أي خطـأ يرتكبـه مقـدم اخلدمة.

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

املـــادة الثالثة والعشرون

التزامات مدير الصندوق:

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

إتخـاذ جميـع القـرارات االسـتثمارية وغيرهـا مـن القـرارات مبـا يحقـق مصلحـة الصنـدوق وحملة الوحـدات ويضمن معاملة . 2
حملـة الوحـدات بإنصاف. 

تطبيـق سياسـات وإجـراءات مناسـبة ملنـع أو احلـد مـن املمارسـات اخلاطئـة التـي مـن املتوقـع أن تؤثـر علـى اسـتقرار السـوق . 3
ونزاهته.

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

اتخاذ التدابير املناسبة حلماية وحفظ أصول الصندوق.. 5
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تسجيل عمليات الشراء والبيع التي تتم لصالح الصندوق بشكل دقيق ووفقاً  لتسلسلها الزمني وتوقيتها. . 6

متثيل الصندوق في عالقته بالغير أمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه. . 7

توفير نظام محاسبي لقيد التعامالت املالية للصندوق. . 8

التأكـد مـن وجـود نظـام كاف لتسـوية التعامـالت التـي مت إدخالهـا بالنظام احملاسـبي مع احلسـابات النقديـة واألوراق املالية . 9
املفتوحـة باسـم الصنـدوق لـدى أمن احلفظ. 

توفير السيولة الكافية للصندوق للوفاء بأية التزامات قد تترتب عليه. . 10

عدم تعريض الصندوق ألية مخاطر استثمارية غير ضرورية وفق أغراض الصندوق وسياسته االستثمارية. . 11

توفيـر جميـع املعلومـات الالزمـة عـن الصنـدوق إلـى مراقـب االسـتثمار فـي احلدود التي متكنـه من القيـام بواجباتهم بكفاءة . 12
وفاعلية. 

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

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

سـيكون مديـر الصنـدوق مسـؤوالً عـن إدارة عمليـة االسـتثمار بأمـوال الصنـدوق ومتابعـة أدائـه االسـتثماري، باإلضافـة إلـى 
مسـؤوليته في حتديد التوجيهات االسـتثمارية ومراجعتها وتعديلها وصوالً لتحقيق أهداف واسـتراتيجية االسـتثمار، وكذلك 

مراقبـة األوضـاع االقتصاديـة اإلقليميـة، مـع اتخـاذ إجـراء مسـبق لتقليـل املخاطـر احمليطة بأمـوال الصندوق.

تتولى شـركة الوطني لإلسـتثمار ش.م.ك.م. بصفتها مدير الصندوق، واملرخص لها من قبل جهة االشـراف، إدارة الصندوق 
وفقـاً لألحـكام والقواعد الواردة بهذا النظام.

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

املـــادة الرابعة والعشرون

أساليب وسياسات ومخاطر االستثمار:

أوالً - أساليب وسياسات االستثمار:

إن اسـاليب وسياسـات االسـتثمار للصنـدوق مبينـة فيمـا يلـي ومتوافقـة مـع القواعـد املنصـوص عليها في ضوابط االسـتثمار في 
صناديـق النقـد الـى احلـد الـذي ينطبق علـى الصندوق.

سيسـعى الصنـدوق الـى حتقيـق أهدافـه عـن طريـق االسـتثمار فـي أدوات النقـد العاليـة اجلـودة مثـل سـندات وصكـوك . 1
اخلزانـة احلكوميـة وسـندات الشـركات والودائـع الثابتـة وشـهادات الودائـع )مبـا فـي ذلـك اتفاقيـات إعـادة الشـراء(. ويجـوز 
للصنـدوق اسـتخدام عقـود حـق شـراء اخليـار والتـي تشـمل علـى مشـتقات صـرف العمـالت األجنبيـة أو أسـعار الفائـدة أو 
أنـواع مشـابهة لهـذه األدوات وذلـك لتقليـل أثـر مخاطـر العمـالت األجنبيـة ومخاطـر اإلئتمـان وتقلبـات أسـعار الفائـدة علـى 
القيمـة الصافيـة للسـهم فـي الصنـدوق وأي أدوات نقـد أخـرى توافـق عليهـا الهيئـة. ومـن اسـتثمارات الصنـدوق علـى سـبيل 

املثـال وليـس احلصـر: 

سندات حكومية ذات التصنيف االستثماري أو ما يعادله 	 

سندات الشركات ذات املالءة اجليدة	 

الودائع الثابتة لدى البنوك	 
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شهادات اإليداع املصدرة من قبل البنوك 	 

االستثمار في صكوك مصدرة من قبل حكومات وشركات وأدوات نقدية تتوافق مع الشريعة اإلسالمية.	 

ال يجـوز للصنـدوق االقتـراض أو الدخـول فـي عمليـات يترتـب عليهـا التزامـات مدينـة، ويسـتثني من ذلك االقتـراض لتغطية . 2
طلبـات االسـترداد وبحـد أقصـى %10 مـن صافـي قيمة أصوله. 

يجـب أال يقـل التصنيـف االئتمانـي للسـندات والصكـوك عـن )BBB( أو مـا يعادلهـا من قبل إحـدى وكاالت التصنيف العاملية . 3
املعتـرف بهـا أو وكاالت التصنيـف احملليـة املرخـص لهـا من قبل الهيئة.

يجب أن يستثمر الصندوق أصوله في أدوات نقد، ومبا يضمن سيولة عالية للصندوق مع مراعاة ما يلي:. 4

أال يزيـد احلـد األقصـى ملـدة أي اسـتثمار بالصنـدوق علـى ثالثمائـة وسـبعة وتسـعون يومـاً، باسـتثناء االسـتثمارات 	 
القابلـة للتسـييل خـالل خمسـة أيـام عمـل.

أال يزيد احلد األقصى للمتوسط املرجح الستحقاقات إجمالي استثمارات الصندوق على مائة وخمسون يوماً.	 

ويتم حساب املتوسط املرجح لالستحقاق وفقاً للمعادلة التالية = ) ( 

حيث أن:

x = نسبة االستثمار.	 

a = مدة االستحقاق )باأليام(.	 

n = إجمالي عدد استثمارات الصندوق في أدوات النقد	 

مـع عـدم اإلخـالل فيمـا جـاء فـي البنـد )4(، يجـوز للصنـدوق أن يسـتثمر مـا نسـبته %15 كحـد أقصـى مـن صافـي قيمـة . 5
أصولـه فـي صناديـق أسـواق نقـد أخـرى مرخصـة مـن الهيئـة أو مرخـص لهـا مـن قبـل جهـة رقابيـة أجنبيـة وفـق معاييـر 
وشـروط تنظيميـة مماثلـة علـى األقـل لتلـك التـي تطبقهـا الهيئـة، ومبـا ال يخالـف النظـام األساسـي للصنـدوق وأيـة تعليمات 

صـادرة عـن الهيئـة، بشـرط أال يكـون أي مـن تلـك الصناديـق املسـتثمر فيهـا يتـم إدارتـه مـن قبـل نفـس مديـر الصنـدوق.

عـدم متلـك الصنـدوق نسـبة تزيـد عـن %10 مـن أدوات النقـد الصـادرة عـن مصـدر واحـد، باسـتثناء أدوات نقـد صادرة عن . 6
حكومـات دول مجلـس التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة أو املضمونـة منها.

عـدم جتـاوز اسـتثمارات الصنـدوق فـي أدوات نقـد صـادرة عـن مصـدر واحد نسـبة %15 من صافي قيمـة أصول الصندوق . 7
فـي وقـت االسـتثمار، باسـتثناء أدوات نقـد صـادرة عـن حكومـات دول مجلـس التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة أو املضمونـة 

منها.

يحظر على الصندوق االستثمار في األصول بخالف أدوات النقد وصناديق أسواق النقد:. 8

مثـل أسـهم الشـركات املدرجـة وغيـر املدرجـة والعقـارات. تسـتثنى األصـول التـي قـد يتملكهـا الصنـدوق نتيجـة لتسـوية بـن 
جماعـة الدائنـن وُمصـّدر أدوات النقـد املتخلـف عـن السـداد علـى أن يخطـر الهيئـة فـوراً التخـاذ الـالزم بشـأنها.

يجـب علـى الصنـدوق ومبـا ال يخالـف النظـام األساسـي للصنـدوق اإلفصـاح للهيئـة عن األصول التي متلكها نتيجة ممارسـة . 9
حقـه الضمنـي فـي أدوات النقـد القابلـة للتحويـل، وأخـذ موافقـة الهيئـة علـى جدول زمني مناسـب لبيـع تلك األصول.

يجـوز ملديـر الصنـدوق إيقـاف عمليـة اسـترداد وحـدات الصنـدوق وتصفيتـه إذا انخفضـت قيمـة صافـي الوحـدة عـن القيمة . 10
اإلسـمية، وذلـك بعـد أخـذ موافقـة الهيئة.

عـدم جتـاوز اسـتثمارات أصـول الصنـدوق فـي ودائـع أو مـا يقابلهـا فـي املصـارف لـدى جهـة واحـدة مـا نسـبته %25 مـن . 11
صافـي قيمـة أصولـه، ويجـوز للهيئـة االسـتثناء حسـب مـا تـراه مناسـباً وفقـا لـكل حالـة علـى حـدة. وبالنسـبة للودائـع لـدى 
البنـوك الكويتيـة واسـتثناًء ممـا تقـدم، يجـوز ملديـر الصنـدوق جتـاوز النسـبة املشـار إليهـا أعـاله طاملـا أن الودائـع لـدى هـذه 
البنـوك مضمونـة مـن حكومـة دولـة الكويـت. وفـي حـال مّت رفـع الضمانـة عـن الودائـع لـدى البنـوك الكويتيـة، علـى مديـر 
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الصنـدوق مراجعـة هيئـة أسـواق املـال للحصـول علـى إسـتثناء عنـد وجـود ظـروف فـي أسـواق املـال تسـتدعي ذلـك.

وفـي جميـع األحـوال، يجـب علـى مديـر الصنـدوق أن يتبـع نظـام إدارة مخاطـر وسياسـة اسـتثمارية حصيفـة تهـدف إلـى . 12
حتقيـق عائـد مناسـب علـى االسـتثمار، وأن يراعـى فيهـا توزيـع نسـب االسـتثمار بشـكل متـوازن حتسـباً للمخاطـر ومراعـاًة 

حلقـوق حملـة الوحـدات وحمايتهـا.

يحظر على الصندوق القيام باألمور التالية: . 13

منح اإلئتمان	 

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

احلصول على موافقة مراقب االستثمار قبل الشراء.. 1

أال يتجـاوز إجمالـي األوراق املاليـة التـي يسـتثمرها الصنـدوق وجميـع الصناديـق األخـرى التـي يديرهـا مديـر . 2
الصنـدوق مـا نسـبته %10 مـن إجمالـي قيمـة األوراق املاليـة املصـدرة مـن الشـركة مديـرة الصنـدوق أو أي مـن 

شـركاتها التابعـة. 

شـراء أي ورقـة ماليـة للجهـة التـي يكـون مديـر الصنـدوق هـو مديـر اإلكتتـاب او وكيـل االكتتـاب )البيـع( إال فـي حـدود 	 
القواعـد املقـررة مـن الهيئـة فـي هذا الشـأن. 

وتعتبـر وكاالت االسـتثمار او غيرهـا مـن العقـود التـي تنطـوي علـى تقـدمي أمـوال للغيـر مـن اجـل اسـتخدامها فـي 	 
أنشـطته التجاريـة، مبثابـة ائتمـان محظـور القيـام بـه مـن الصنـدوق، وذلـك فيمـا عـدا االيداعـات لـدى البنـوك او اذا 

كانـت عبـارة عـن أداة ديـن أو أداة ماليـة مطروحـة للبيـع فـي السـوق األوليـة او السـوق الثانويـة.

14.  فـي حـال قيـام مديـر الصنـدوق مبهمـة وكيـل االكتتـاب )بيـع( او إدارة االكتتـاب ملصـدر مـا، ال يجـوز لـه شـراء أي ورقة مالية 
لهـذا املصـدر أثنـاء قيامـه بهـذه املهـام. وفـي حـال تعهـد مديـر الصنـدوق او أي من شـركاته التابعة بتغطية االكتتـاب العام أو 

اخلـاص لورقـة ماليـة، فـال يجوز شـراء هـذه الورقة لصالـح الصندوق.

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

1.  تلبية طلبات استرداد الوحدات.

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

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

ثانياً -  مخاطر االستثمار:

يتولـى مديـر الصنـدوق إدارة واسـتثمار أمـوال الصنـدوق مـن خـالل جهـاز لـه القـدرة والكفـاءة للقيـام بهـذا الـدور ويتمتـع . 1
هـذا اجلهـاز بأكبـر قـدر مـن االسـتقاللية فـي إدارة اسـتثمارات الصنـدوق، وال يجـوز ملديـر الصندوق أو العاملـن فيه إجراء 
معامـالت مـع الصنـدوق سـواء حلسـابهم أو حلسـاب أقاربهـم حتـى الدرجـة الرابعـة وأصهارهـم تنطـوي علـى إسـتغالل 

الصنـدوق وفـي هـذه احلالـة يكـون مـن أجـرى املعاملـة مسـؤوالً عـن تعويـض الصنـدوق عمـا أصابـه مـن ضـرر. 

يلتـزم مديـر الصنـدوق إتبـاع أسـاليب وسياسـات االسـتثمار كمـا وردت فـي نظـام الصنـدوق وطبقـاً للتعليمـات التـي تصـدر . 2
فـي هـذا الشـأن مـن جهـة اإلشـراف، وال يجـوز لـه أن يغيـر أو يعـدل فـي أسـاليب وسياسـات االسـتثمار دون موافقـة جهـة 

اإلشـراف.

تتمثـل مخاطـر االسـتثمار فـي الصنـدوق فـي أن األوراق املاليـة املعنيـة مرتبطـة باألوضـاع االقتصاديـة والسـوقية، ولذلـك . 3
فـإن قيمـة الوحـدات والعائـد النـاجت عنهـا قـد تتأثـر إيجاباً أو سـلباً بالتغيرات االقتصادية والسـوقية، إال أن ذلك االسـتثمار 

سـوف يكـون ضمـن درجـة مقبولـة مـن املخاطـر االسـتثمارية.
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وفـي جميـع األحـوال يجـب أن يُنظـر إلـى االسـتثمار فـي الصنـدوق علـى أنه ال يوجد ما يضمن حتقيـق أهداف الصندوق، إذ . 4
تكـون اسـتثمارات الصنـدوق عرضـة للتقلبـات العاديـة للسـوق وللمخاطـر التـي تنطـوي عليهـا كل االسـتثمارات، وال يوجد ما 
يضمـن ارتفـاع قيمـة االسـتثمار. ويتبـع الصنـدوق سياسـة االحتفـاظ مبحفظة متنوعة االسـتثمارات من أجـل تقليل املخاطر.

يعتبـر مديـر الصنـدوق فـي نهايـة األمـر مسـؤوالً عـن القيـام باسـتثمار وإعـادة اسـتثمار كل أصـول الصنـدوق. وبالتالـي، . 5
سـيعتمد حاملـو الوحـدات بالكامـل علـى مديـر الصنـدوق، ولـن يكـون بإمكانهـم توجيـه عمليـات الصنـدوق أو اسـتثماراته. 

رغـم ان الصنـدوق يسـعى الـى تقليـل أثـر تذبـذب أسـعار الفائـدة علـى القيمـة الصافيـة للوحـدة عـن طريـق اسـتثمار بعـض . 6
مـن أصولـه فـي األدوات االسـتثمارية ذات الفائـدة املتغيـرة فـان زيـادة سـعر الفائـدة ميكـن ان يسـبب انخفاض سـعر االوراق 

املاليـة وبالتالـي انخفـاض القيمـة الصافيـة للوحـدة.

رغـم أن الصنـدوق يسـعى للمحافظـة علـى قيمـة الوحـدات فـي الصنـدوق، فـإن صافـي قيمـة أصـول الصندوق بالنسـبة لكل . 7
وحـدة قـد ينخفـض وقـد يرتفـع. وال يوجـد ضمـان بـأن الصنـدوق سـيحقق أهدافـه االسـتثمارية أو أن املسـتثمر سيسـترد 

كامـل املبلـغ املسـتثمر فـي الصنـدوق.

إن االسـتثمار فـي صنـدوق االسـتثمار ليـس مبثابـة إيـداع أمـوال لـدى بنـك يقـوم بالضمـان أو البيـع أو مرتبـط بصنـدوق . 8
االسـتثمار بشـكل آخـر.

رغـم ان الصنـدوق يعتـزم االسـتثمار فـي اسـتثمارات عاليـة اجلـودة فـان تلـك االسـتثمارات تخضـع ملخاطـر مثـل عـدم دفـع . 9
الفوائـد أو رأس املـال مـن قبـل املقتـرض األصلـي وبالتالـي انخفـاض قيمـة االسـتثمار ممـا يؤثـر علـى القيمـة الصافيـة 
للوحـدة. باإلضافـة الـى ذلـك فـان التغييـرات فـي احلالـة املاليـة ملصـدر األداة املاليـة قـد تؤثـر علـى أسـعار بعـض األدوات 

املاليـة الـذي يسـتثمر فيهـا الصنـدوق.

ال يوجـد ضمـان أن الصنـدوق سـيكون قـادراً علـى االسـتثمار بالطاقـة الكاملـة لـكل املبالـغ التي يسـتلمها من املسـتثمرين من . 10
وقـت آلخـر بالفعاليـة املطلوبـة حسـب املرغـوب فيـه. وقـد يتأثـر العائـد املتوقـع للمسـتثمرين سـلباً. وإذا عجـز الصندوق عن 

اسـتثمار كل املبالـغ التـي يحصـل عليهـا بالكامـل أو بالفعاليـة املطلوبـة، سـتتأثر العوائد املتوقعة للمسـتثمرين. 

مبـا أن الصنـدوق مقـوم بالـدوالر األمريكـي، فمـن احملتمـل أن تتعـرض أصول الصندوق املقومة بعمـالت أخرى للتقلبات في . 11
قيمـة تلـك الوحدات مقابـل الدوالر األمريكي. 

ال يجـوز للصنـدوق أن مينـح قروضـاً، أو يبيـع باألجـل، أو مينـح ضمانـات، أو يعمـل كضامـن رئيسـي إلصـدارات، أو يتـداول . 12
بالسـلع، أو يتاجر بالعقارات، أو يتعامل بشـيكات اخلصم، أو يقترض، باسـتثناء اإلقتراض لتغطية طلبات االسـترداد وبحد 

أقصـى %10 مـن صافـي قيمـة أصوله.

يكـون مديـر الصنـدوق مسـؤوالً جتـاه مالكـي وحـدات االسـتثمار عـن أيـة أضـرار تلحـق بهـم نتيجـة مخالفـة أحـكام القانـون . 13
أو الالئحـة التنفيذيـة أو نظـام الصنـدوق أو نتيجـة إسـاءة إسـتعمال الصالحيـات املخولـة لـه أو نتيجـة اإلهمـال اجلسـيم. 

املـــادة اخلامسة والعشرون

السنة املالية للصندوق:

تبـدأ السـنة املاليـة للصنـدوق فـي األول مـن ينايـر وتنتهـي فـي نهايـة ديسـمبر من كل سـنة واسـتثناًء مـن ذلك السـنة املالية األولى 
للصنـدوق فتبـدأ مـن تاريـخ قيـده فـي سـجل الصناديـق لـدى الهيئـة وتنتهـي فـي التاريخ احملدد لنهاية السـنة املاليـة التالية. 
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املـــادة السادسة والعشرون

السجالت والدفاتر:

يجـب علـى مديـر الصنـدوق ومراقـب االسـتثمار وأمـن احلفظ إمسـاك السـجالت والدفاتر الالزمة لضبط حسـابات الصندوق، 
وذلـك مبـا يتفـق مـع أحـكام القانـون والالئحـة التنفيذيـة، ويجـب علـى مراقـب االسـتثمار وأمـن احلفـظ أن يحتفـظ بالسـجالت 
والدفاتـر الالزمـة للرقابـة علـى مديـر الصنـدوق، وتخضـع هذه السـجالت والدفاتر لرقابة جهة االشـراف، ويجـوز لها ان تتحقق 

مـن صحـة أي بيـان مـدون بها.

املـــادة السابعة والعشرون

مراقب احلسابات اخلارجي للصندوق:

يتولـى تدقيـق حسـابات الصنـدوق مراقـب حسـابات خارجـي أو أكثـر يعينـه ويحـدد أجـره مديـر الصنـدوق مـن بـن مراقبـي . 1
احلسـابات اخلارجيـن املسـجلن لـدى الهيئـة، وذلـك ليقـوم بأعمـال مراجعـة وتدقيـق حسـابات الصنـدوق وفقـاً ملعاييـر 

احملاسـبة الدوليـة املعتمـدة مـن الهيئـة. 

يعن مراقب احلسـابات اخلارجي لصندوق االسـتثمار لسـنة مالية واحدة قابلة للتجديد سـنوياً ملدة ال تتجاوز أربع سـنوات . 2
ماليـة متتاليـة، ويجـوز لـه القيـام بهـذه األعمـال لـذات الصندوق بعد فترة انقطاع ال تقل عن سـنتن متتاليتن. 

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

ملراقـب احلسـابات حـق اإلطـالع فـي أي وقـت علـى السـجالت والدفاتـر والوثائـق واألوراق املتعلقـة بـإدارة واسـتثمار أمـوال . 5
الصنـدوق سـواء التـي بحـوزة مديـر الصنـدوق أو أمـن احلفـظ وفقـاً للقواعـد التـي تنظـم هـذه املهنـة ووفقـاً ملبـادئ التدقيق 

املتعـارف عليها. 

يقـوم مراقـب احلسـابات بإخطـار جهـة اإلشـراف بأيـة مخالفـات ألحـكام القانـون أو الالئحـة التنفيذية أو النظام األساسـي . 6
للصنـدوق تقـع مـن مديـر الصنـدوق أو أمـن احلفظ.

ال يجـوز ملراقـب احلسـابات أن يتوقـف عـن مباشـرة عملـه أثنـاء السـنة املاليـة التـي عن ملراقبة حسـابات الصنـدوق خاللها، . 7
وفـي حالـة وجـود أسـباب يسـتحيل علـى املراقـب االسـتمرار فـي أداء عملـه، فـإن عليـه أن يخطـر مديـر الصنـدوق وأمـن 
احلفـظ وجهـة اإلشـراف بذلـك، ويجـب عليـه فـي هـذه احلالـة أن يسـتمر فـي عملـه إلـى أن يتـم تعيـن بديـل لـه، ويتحمـل 
مراقب احلسـابات كافة األضرار التي تلحق بالصندوق أو املكتتبن/املشـتركن إذا خالف هذا احلظر، ويجب أن يتم تعين 
مراقـب احلسـابات البديـل خـالل مـدة ال جتـاوز سـتن يومـاً مـن التاريـخ الـذي يطلـب فيـه مراقـب احلسـابات أن يتوقف عن 

مباشـرة عمله.  
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املـــادة الثامنة والعشرون

أمني احلفظ:

يجـب حفـظ أصـول الصنـدوق لـدى أمـن حفـظ مرخـص لـه يعـن مـن قبـل مديـر الصنـدوق بعـد احلصـول علـى موافقـة . 1
الهيئـة، ويجـوز لـه تعيـن أمـن حفـظ فرعـي يكـون مرخصـاً لـه أو مسـجاًل لـدى جهـة رقابيـة أجنبيـة، وذلك حلفـظ األصول 

خـارج دولـة الكويـت. وال يـؤدي التعاقـد مـع أمـن حفـظ فرعـي إلـى إعفـاء أمـن احلفـظ األصيـل مـن مسـؤولياته. 

يجب على أمن احلفظ االلتزام على األخص بالتالي:. 2

أ. مـع مراعـاة أحـكام الكتـاب السـابع )أمـوال العمـالء وأصولهـم( مـن الالئحـة، يلتـزم أمـن احلفـظ باالحتفـاظ بأصـول 
الصنـدوق فـي حسـابات منفصلـة يقـوم بفتحهـا وإدارتهـا علـى أن تكـون مسـتقلة عـن حسـاباته أو حسـابات الغيـر، وأن 

يبـذل فـي ذلـك عنايـة الشـخص احلريص.

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

ج. إخطـار مديـر الصنـدوق بأيـة التزامـات مترتبـة علـى أصـول الصنـدوق وإرسـال أي إخطـارات يتسـلمها وفـي املـدة 
املقـررة لذلـك.

د. تنفيذ تعليمات مدير الصندوق اخلاصة بنطاق عمل أمن احلفظ.

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

يجـب احلصـول علـى موافقـة كتابيـة مـن مديـر الصنـدوق علـى جميـع العقـود املبرمـة بـن أمـن احلفـظ األصيـل وأمـن . 3
الفرعـي  احلفـظ 

املـــادة التاسعة والعشرون

مراقب االستثمار

يجـب علـى مراقـب االسـتثمار واملعـن مـن قبـل مديـر الصنـدوق بعـد احلصـول علـى موافقة الهيئـة االلتزام على األخـص باألمور 
التالية:

التأكـد مـن التـزام مديـر الصنـدوق بالقانـون و الالئحـة وقـرارات وتعليمـات الهيئـة  والنظـام األساسـي ونشـرة االكتتاب وأية . 1
وثائـق أُخـرى يُصدرها ُمديـر الصندوق.

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

التأكـد مـن قيـام مديـر الصنـدوق مبسـؤولياته مبـا يحقـق مصلحـة حملة الوحدات وفقاً للنظام األساسـي للصنـدوق وأحكام . 3
الالئحـة، وأن أموالـه تسـتثمر فـي حـدود األسـاليب والسياسـات احملددة فـي هذا النظام.

إقرار أية تعامالت تنطوي على تعارض مصالح.. 4

االجتمـاع مرتـن سـنوياً علـى األقـل مـع الهيئـة اإلداريـة للصنـدوق ملراجعـة التـزام الصنـدوق بالقانـون والالئحـة وقـرارات . 5
وتعليمـات الهيئـة والنظـام األساسـي ونشـرة االكتتـاب وأيـة وثائـق أخـرى يصدرهـا مديـر الصنـدوق.

 إخطار الهيئة بأية مخالفات تقع من مدير الصندوق.. 6
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املـــادة الثالثون

مستشار االستثمار:

يجب على مستشار االستثمار اإللتزام باألمور اآلتية:. 1

أ . أن يكون مرخصاً له من قبل الهيئة للعمل كمستشار إستثمار أو مندوب عنه.

للوائـح واإلجـراءات املنظمـة ألنظمـة االسـتثمار اجلماعـي ومبـا يهـدف الـى حتقيـق مصالـح حملـة  ب . أن يعمـل طبقـاً 
الوحـدات.

ج. أن يبذل عناية الشخص احلريص على أمواله اخلاصة عند تقدمي اإلستشارات االستثمارية.

د. أن يحتفظ بدفاتر وسـجالت منتظمة وفقاً للنظم احملاسـبية، وذلك فيما يتعلق بأنظمة االسـتثمار اجلماعي، وأن يقدم 
للهيئـة تقاريـر دوريـة، وذلـك بحسـب مـا تطلبه منه، وذلك طبقـاً للوائح الصادرة عنها.

يقـوم مستشـار االسـتثمار بتقـدمي املشـورة حـول معامـالت الشـراء أو البيـع أو التبـادل أو التحويـل أو غيرهـا مـن املعامـالت . 2
فـي أي مـن أدوات النقـد وذلـك علـى النحـو املفصـل فـي اإلتفاقيـات التـي تبـرم بـن مديـر الصنـدوق ومستشـار االسـتثمار 

فـي هـذا اخلصـوص.

املـــادة الواحد والثالثون

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

فـي حالـة شـغور منصـب أحـد أعضـاء الهيئـة اإلداريـة للصنـدوق، أو أي مـن مقدمـي اخلدمـات؛ يتعـن علـى مديـر الصنـدوق 
إخطـار الهيئـة بذلـك خـالل مـدة أقصاهـا خمسـة أيـام عمـل، كمـا يتعـن عليـه تقـدمي طلـب لشـغل املناصـب الشـاغرة خـالل مدة 

أقصاهـا خمسـة عشـر يـوم عمـل مـن تاريـخ انتهـاء مـدة اإلخطـار املنصـوص عليهـا فـي هـذه املـادة.

ويتـم تعديـل بيانـات الصنـدوق فـي سـجل الصناديـق لـدى الهيئـة عنـد حـدوث أي تغييـر يطـرأ علـى النظـام األساسـي، أو مقدمي 
اخلدمات.

وفـي جميـع األحـوال يجـب علـى مديـر الصنـدوق إخطـار حملـة الوحـدات خـالل مـدة أقصاهـا خمسـة أيـام عمـل مـن شـغور أو 
شـغل أيٍّ مـن املناصـب املذكـورة. 

ترسـل اإلخطـارات حلملـة الوحـدات بواسـطة البريـد أو البريـد االلكترونـي أو أي وسـيلة مـن وسـائل االتصـال احلديثـة علـى 
عناوينهـم احملـددة فـي طلـب االكتتاب/االشـتراك أو بواسـطة حتميـل تلك التقارير الى التطبيقـات االلكترونية املتوفرة لدى مدير 
الصنـدوق و/أو وكيـل اإلكتتـاب )البيـع( أو أيـة وسـائل الكترونيـة أخـرى متاحـة لـدى وكيـل االكتتـاب )البيـع( أو مديـر الصنـدوق أو 
الـى مسـؤول حسـاب حامـل الوحـدات لـدى البنـك بنـاء علـى طلـب حامـل الوحـدات ويشـترط لصحـة ذلـك أن يكـون املشـترك قـد 

وافـق علـى أن يتـم إعالنـه بأحـد هـذه الطـرق.
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املـــادة الثانية والثالثون

تعديل نظام الصندوق:

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

وللهيئـة - إذا وجـدت فـي التعديـالت املقترحـة مـا ميـس احلقـوق املكتسـبة حلملة الوحدات - أن تطلـب من مدير الصندوق أخذ 
موافقـة أكثـر مـن %50 مـن رأس املـال على هذه التعديالت.

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

ويجـب علـى مديـر الصنـدوق اخطـار حملـة الوحـدات بـاي تعديـل يتـم علـى النظـام األساسـي للصنـدوق، وذلـك خـالل فتـرة ال 
تتجـاوز عشـرة أيـام عمـل مـن تاريـخ موافقـة الهيئـة علـى هـذا التعديـل. 

ترسـل اإلخطـارات حلملـة الوحـدات بواسـطة البريـد أو البريـد االلكترونـي أو أي وسـيلة مـن وسـائل االتصـال احلديثـة علـى 
عناوينهـم احملـددة فـي طلـب االكتتاب/االشـتراك أو بواسـطة حتميـل تلك التقارير الى التطبيقـات االلكترونية املتوفرة لدى مدير 
الصنـدوق و/أو وكيـل اإلكتتـاب )البيـع( أو أيـة وسـائل الكترونيـة أخـرى متاحـة لـدى وكيـل االكتتـاب )البيـع( أو مديـر الصنـدوق أو 
الـى مسـؤول حسـاب حامـل الوحـدات لـدى البنـك بنـاء علـى طلـب حامـل الوحـدات ويشـترط لصحـة ذلـك أن يكـون املشـترك قـد 

وافـق علـى أن يتـم إعالنـه بأحـد هـذه الطـرق.

املـــادة الثالثة والثالثون

إلغاء الترخيص:

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

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

إذا كان في ذلك حماية ملصلحة املشاركن في النظام.. 2

إذا خالـف مديـر أو مراقـب االسـتثمار أو أمـن احلفـظ أيـاً مـن أحـكام القانـون أو اللوائـح، أو قـدم للهيئـة معلومات غير . 3
صحيحـة أو غيـر دقيقـة أو مضللة.

إذا طلـب مديـر النظـام إلغـاء الترخيـص، وللهيئـة أن ترفـض الطلـب إذا وجـدت ضـرورة للتحـري عـن أمر يتعلـق بالنظام . 4
أو مبصلحة املشـاركن.

للهيئـة أن تخطـر مديـر أو مراقـب االسـتثمار أو أمـن احلفـظ لنظـام االسـتثمار اجلماعـي كتابـًة بعزمهـا علـى إلغـاء ترخيـص 
النظـام واألسـباب التـي دعتهـا لذلـك، وعلـى املديـر أو مراقـب االسـتثمار أو أمـن احلفـظ أن يقـدم تعهـداً خـالل خمسـة عشـر 

يومـاً مـن تاريـخ إخطـاره، تقبـل بـه الهيئـة لتالفـي إلغـاء ترخيـص النظـام.

علـى الهيئـة إذا أصـدرت قـراراً بإلغـاء ترخيـص نظـام اسـتثمار جماعـي أن تكلـف شـخصاً مرخصـاً لـه ليقـوم بأعمـال تصفيـة 
النظـام، أو أن تطلـب ذلـك مـن احملكمـة املختصـة. ويجـب عليهـا فـي هـذه احلالـة أن تخطـر مديـر وأمـن حفـظ النظـام - فـوراً 

وكتابـة - باإلجـراء الـذي اتخذتـه.

للهيئة، إذا تبن لها عدم التزام مدير أو مراقب االسـتثمار أو أمن احلفظ لنظام اسـتثمار جماعي بأحكام القانون أو الالئحة، 
أن تصـدر تعليماتهـا ملديـر النظـام بالتوقـف لفتـرة مؤقتـة عـن عمليـة االسـترداد أو االشـتراك – أو كالهمـا – فـي وحـدات نظـام 

االسـتثمار اجلماعـي فـي التاريـخ احملدد بتلـك التعليمات.
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املـــادة الرابعة والثالثون

إنقضاء الصندوق:

ينقضي الصندوق في األحوال التالية:

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

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

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

4. بنـاًء علـى طلـب مديـر الصنـدوق بشـرط صـدور قـرار باملوافقـة مـن جمعيـة حملـة الوحـدات ممـن ميلكـون أكثـر من 50 % 
مـن رأس مـال الصنـدوق بحلـه قبـل انتهـاء مدته.

5. صدور قرار من الهيئة بإلغاء ترخيص الصندوق.

6. صدور حكم قضائي بحل الصندوق وتصفيته.

املـــادة اخلامسة والثالثون 

إجراءات التصفية:

يدخـل الصنـدوق مبجـرد حلـه - وفقـاً ألحـكام املـادة السـابقة - فـي دور التصفيـة، ويحتفـظ خـالل مـدة التصفيـة بالشـخصية 
االعتباريـة بالقـدر الـالزم إلمتـام التصفيـة، ويجـب أن يضـاف إلـى اسـم الصنـدوق عبـارة )حتـت التصفيـة( مكتوبـة بطريقـة 

واضحـة فـي املكاتبـات الصـادرة عـن اجلهـة القائمـة علـى التصفيـة، ويجـب أن يتـم شـهر تصفيـة الصنـدوق.

ويتبع في تصفية الصندوق األحكام املنصوص عليها في البنود التالية:

1. تسـقط آجـال جميـع الديـون التـي علـى الصنـدوق مـن تاريـخ شـهر حل الصنـدوق وإخطـار الدائنن بافتتـاح التصفية، وعلى 
املصفـي أن يخطـر جميـع الدائنـن رسـمياً بافتتـاح التصفيـة مـع دعوتهـم لتقـدمي طلباتهـم باقتضـاء ديونهـم، ويجـوز إخطـار 
الدائنـن بطريـق اإلعـالن، وفـي جميـع األحـوال يجـب أن يتضمـن اإلخطـار أو اإلعـالن مهلـة للدائنـن ال تقـل عـن خمسـة 

عشـر يـوم عمـل لتقـدمي طلباتهم. 

2. تنتهـي عنـد انقضـاء الصنـدوق سـلطة مديـر الصنـدوق، ومـع ذلـك يظـل املديـر قائمـاً علـى إدارة الصنـدوق إلـى حـن تعيـن 
. ويسـتمر مقدمو  مصـفٍّ وممارسـته لسـلطاته، ويعتبـر املديـر بالنسـبة إلـى الغيـر فـي حكم املصفـي إلى أن يتم تعين مصفٍّ
خدمـات الصنـدوق خـالل مـدة التصفيـة فـي تقـدمي خدماتهـم مـا لـم يقـرر املصفـي - بعـد موافقـة الهيئـة - عـدم احلاجـة 

السـتمرارهم فـي تقـدمي هـذه اخلدمـات أو اسـتبدالهم بغيرهـم أو دمـج بعـض املهـام لـدى مقـدم خدمـة واحـد.

3. يجـوز تعيـن مديـر أو مقدمـي اخلدمـات للصنـدوق مصفيـاً لـه، كمـا يجـوز تعيـن املصفـي مـن بـن األشـخاص املرخص لهم 
بإدارة أنظمة االسـتثمار اجلماعي، أو إدارة محفظة االسـتثمار أو مراقب اسـتثمار أو أمن احلفظ، أو مراقبي احلسـابات 
املسـجلن لـدى الهيئـة. وفـي جميـع األحـوال ال يتـم تعيـن املصفـى إال بعـد موافقـة الهيئـة. وال يبـدأ املصفـى فـي مباشـرة 

أعمالـه إال بعـد شـهر قـرار تعيينه.

4. يتـم تعيـن املصفـى بقـرار يصـدر عـن جمعيـة حملـة الوحـدات إال فـي األحـوال التـي تقـرر فيهـا الهيئـة تعيـن املصفـي وفـق 
الالئحـة التنفيذيـة. وفـي حالـة اختيـار املصفـي مـن قبـل جمعيـة حملـة الوحـدات، يتوجـب احلصـول علـى املوافقـة املسـبقة 
مـن الهيئـة علـى تعيـن املصفـي. وفـي جميـع األحـوال، حتـدد اجلهـة التـي اختـارت املصفـي أتعابـه ومـدة التصفيـة، علـى أن 
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يتحمـل الصنـدوق أتعـاب املصفي.

5. يعـزل املصفـي بقـرار مـن اجلهـة التـي قامـت بتعيينـه، وفـي جميـع األحوال يجـوز للهيئة بناء على طلب أحـد حملة الوحدات 
أو دائنـي الصنـدوق أو مـن تلقـاء نفسـها أن تصـدر قـراراً بعـزل املصفـى إذا رأت مبـرراً مقبـوالً لذلـك. وكل قـرار بعـزل 
املصفـي يجـب أن يشـمل تعيـن مـن يحـل محلـه، وال يبـدأ املصفـي اجلديد في مباشـرة أعماله إال بعد شـهر القرار املتضمن 

العـزل وتعيينـه مصفياً.

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

أ. متثيل الصندوق أمام القضاء والغير.

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

ج. سداد ديون الصندوق.

د. بيع أصول الصندوق عقاراً أو منقوالً باملزاد العلني أو باملمارسـة أو بأي طريقة أخرى تكفل احلصول على أعلى سـعر، 
مـا لـم ينـص فـي قرار تعيينه على إجـراء البيع بطريقة معينة.

هـ. قسمة صافي أصول الصندوق بن حملة الوحدات.

7. وال يجـوز للمصفـي أن يبـدأ أعمـاالً جديـدة إال إذا كانـت الزمـة إلمتـام أعمـال سـابقة، كمـا ال يجـوز له بيـع أصول الصندوق 
جملـة واحـدة أو أن يتصالـح علـى حقوقـه أو يقبـل التحكيـم فـي املنازعـات املتعلقـة بأعمـال التصفيـة أو إجـراء تعامـالت مع 

أطـراف ذات الصلـة، إال مبوافقـة جمعيـة حملـة الوحدات.

8. تسـري األعمـال التـي يجريهـا املصفـي فـي مواجهـة الصنـدوق أو حملـة الوحـدات أو الغيـر إذا كانـت ممـا تقتضيـه أعمـال 
التصفيـة وفـي حـدود سـلطته. فـإذا تعـدد املصفـون فـال تكـون تصرفاتهـم ملزمـة للصنـدوق إال إذا اتخـذ القـرار باألغلبيـة 

املطلقـة، مـا لـم ينـص قـرار تعيينهـم علـى خـالف ذلـك.

9. علـى مديـر الصنـدوق تقـدمي حسـابات الصنـدوق وتسـليم دفاتـره ومسـتنداته وأصولـه إلـى املصفـي، كمـا يلتـزم مقدمـو 
اخلدمـات بتزويـد املصفـى بـأي بيانـات أو معلومـات تخـص الصنـدوق، ويقـوم املصفـي - خـالل ثالثـة أشـهر مـن مباشـرته 
لعملـه - بجـرد أصـول الصنـدوق وحتديـد مركـزه املالـي مبـا يتضمـن حقوقـه والتزاماتـه، ولـه أن يسـتعن فـي ذلـك مبقدمي 

اخلدمـات، وميسـك املصفـي الدفاتـر الالزمـة لقيـد التصفيـة، مـع إخطـار الهيئـة بتقريـر املركـز املالـي للصنـدوق.

10. علـى املصفـي االنتهـاء مـن أعمـال التصفيـة فـي املـدة احملـددة فـي قـرار تعيينه، فـإذا لم حتدد املدة تولـت الهيئة حتديدها 
بنـاء علـى طلـب ذوي الشـأن. ويجـوز مـد املـدة بقـرار يصـدر من اجلهة التي اختارت املصفي بعـد االطالع على تقريره الذي 
يتضمـن األسـباب التـي حالـت دون إمتـام التصفيـة فـي املـدة احملـددة، ولكل ذي شـأن أن يطلب من الهيئـة تقصير هذه املدة.

11. علـى مصفـي الصنـدوق أن يقـوم بدعـوة جمعيـة حملـة الوحـدات لالجتمـاع خـالل ثالثـة أشـهر مـن انتهـاء السـنة املاليـة، 
وذلـك ملناقشـة البيانـات املاليـة عـن السـنة املنتهيـة وتقريـر مراقـب احلسـابات والتقريـر السـنوي عـن أعمـال التصفيـة 

واملصادقـة، ولـه دعـوة اجلمعيـة لالجتمـاع فـي أي وقـت إذا اقتضـت ذلـك أعمـال التصفيـة.

12. يتعـن علـى املصفـي أن يسـتوفي مـا يكـون للصنـدوق مـن حقـوق لـدى الغيـر أو لـدى مديـر الصنـدوق وإيـداع املبالـغ التـي 
يحصلهـا فـي أحـد البنـوك حلسـاب الصنـدوق فـي دور التصفيـة.

وعلـى املصفـي سـداد ديـون الصنـدوق وجتنيـب املبالـغ الالزمـة لسـداد الديـون املتنـازع عليهـا، ويتـم سـداد ديـون الصنـدوق 
وفقـاً للترتيـب التالـي:

أ. االلتزامات املالية الناجتة عن عمليات التصفية.

ب. جميع املبالغ املستحقة ملقدمي اخلدمات.

ج. الديون املمتازة حسب ترتيب امتيازها.

د. الديون املضمونة بتأمينات عينية، وذلك في حدود ناجت الشيء الضامن للدين.
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ومـا يتبقـى مـن مـال بعـد سـداد الديـون السـابق بيانهـا يـؤدي للدائنـن العاديـن، فـإن لـم يكـف املتبقـي مـن نـاجت التصفيـة 
لسـداد كل هـذه الديـون يتـم قسـمة املـال عليهـم قسـمة الغرمـاء.

13. يقـوم املصفـي بقسـمة مـا تبقـى مـن أصـول الصنـدوق بعـد سـداد ديونـه بـن حملـة الوحـدات، ويحصـل كل مشـترك علـى 
نصيـب يتناسـب مـع عـدد وحداتـه فـي رأس مـال الصنـدوق.

14. يقـدم املصفـي إلـى جمعيـة حملـة الوحـدات حسـاباً ختاميـاً عن تصفية الصندوق وقسـمة أصولـه، وتنتهي أعمال التصفية 
بالتصديـق علـى احلسـاب اخلتامـي مـن تلـك اجلمعيـة. وعلـى املصفـي أن يطلـب إلغـاء قيـد الصنـدوق مـن سـجل الصناديـق 
لـدى الهيئـة بعـد انتهـاء التصفيـة. ويقـوم املصفـي بشـهر انتهـاء التصفيـة، وال يحتـج علـى الغيـر بانتهـاء التصفيـة إال مـن 

تاريخ الشـهر.

15. يلتـزم املصفـي بتقـدمي تقريـر ربـع سـنوي للهيئـة عـن أعمـال التصفيـة، وفقـاً للسـنة املاليـة للصنـدوق خـالل مـدة أقصاهـا 
ثالثـون يومـاً مـن نهايـة الفتـرة، علـى أن يكـون التقريـر مراجعـاً من قبل مراقب احلسـابات، ومتضمناً ما مت التوصل إليه في 
إجـراءات التصفيـة والدفعـات التـي مت توزيعهـا علـى حاملـي الوحـدات وأي أصـول موجـودة لـدى الصنـدوق لـم يتم تسـييلها 
وسـبب عـدم االنتهـاء مـن تسـييلها،  كمـا يجـوز للهيئـة أن تطلـب مـن املصفـي تزويدهـا بـأي معلومـات أو تقاريـر كلمـا رأت 

ضـرورة لذلك.

16. حتفـظ الدفاتـر واملسـتندات املتعلقـة بتصفيـة الصنـدوق ملـدة خمـس سـنوات مـن تاريـخ إلغـاء قيـد الصنـدوق مـن سـجل 
الهيئـة فـي املـكان الـذي حتـدده اجلهـة التـي عينـت املصفـي.

17. يسـأل املصفـي عـن تعويـض األضـرار التـي تلحـق الصنـدوق أو حملـة الوحـدات أو الغيـر بسـبب جتـاوزه حـدود سـلطته أو 
نتيجـة األخطـاء التـي يرتكبهـا فـي أداء عملـه، وفـي حالـة تعـدد املصفـن فإنهـم يكونـون مسـئولن علـى وجـه التضامـن.

 

املـــادة السادسة والثالثون

االفصاح عن املصالح املشتركة:

مبوجـب العقـد املـؤرخ 2006/9/3 تتولـى الشـركة الكويتيـة للمقاصـة ش.م.ك. )مراقب االسـتثمار وأمن احلفظ( حفظ سـجالت 
املسـاهمن فـي رأس مـال بنـك الكويـت الوطنـي ش.م.ك.ع )وكيـل اإلكتتـاب( . كمـا تتولـى الشـركة الكويتيـة للمقاصـة ش.م.ك. 
)مديـر  لالسـتثمار ش.م.ك.م.  الوطنـي  مـال شـركة  رأس  فـي  املسـاهمن  2011/9/7 حفـظ سـجالت  املـؤرخ  العقـد  مبوجـب 

الصنـدوق(.

املـــادة السابعة والثالثون

املراسالت:

يتم توجيه كافة املراسالت:

- ألي مالـك علـى آخـر عنـوان مقيـد فـي سـجالت الصنـدوق، وميكـن ارسـال كافـة املراسـالت بواسـطة أي مـن وسـائل 
احلديثـة. االتصـال 

- إلى املدير على العنوان التالي: 
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شركة الوطني لإلستثمار ش.م.ك.م.

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

investmentfunds@nbkcapital.com :البريد اإللكتروني

رقم الهاتف 5117 2259

 www.nbkcapital.com املوقع االلكتروني

املادة الثامنة والثالثون

إجراءات الشكاوي:

بامكان أّي مستثمر تقدمي شكوى من خالل تعبئة وتوقيع منوذج الشكوى وارساله الى مدير الصندوق باحدى 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

وميكـن احلصـول علـى منـوذج الشـكوى مـن املوقـع االلكترونـي ملديـر الصنـدوق علـى www.nbkcapital.com  أو مـن 
مكاتبـه علـى العنـوان املبـن أعـاله.

املـــادة التاسعة والثالثون

القــانــون واحملـــاكم:

يخضـع هـذا النظـام ألحـكام القانـون الكويتـي مـن حيـث تفسـيره وتطبيقـه واملنازعـات الناجتـة عنهـا. ويختـص القضـاء الكويتـي 
وحـده بكافـة املنازعـات الناشـئة عنـه أو املتعلقـة بـه. 

املـــادة األربعون

تطبـق أحـكام القانـون والالئحـة التنفيذيـة وتعديالتهمـا والقـرارات والتعليمـات الصـادرة مـن الهيئـة فيمـا لـم يـرد بـه نـص خاص 
فـي هـذا النظام.


