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الفصل التمهيـدي
مبوجـب أحـكام القانـون رقـم ( )7لسـنة  2010بشـأن إنشـاء هيئـة أسـواق املـال وتنظيـم نشـاط األوراق املاليـة والئحتـه
التنفيذيـة وتعديالتهما ،فقـد تـم إنشـاء صنـدوق األسـهم املحليـة والخليجية وفقـاً ألحكام الرشيعـة اإلسلامية من ماليك
وحـدات االسـتثامر املبينـة أحكامـه وفـق هـذا النظـام .كما أنـه تـم قيـد الصنـدوق يف سـجل الصناديـق لـدى هيئـة أسـواق

املـال .ويخضـع النظـام األسـايس للصنـدوق للقانـون رقـم ( )7لسـنة  2010بشـأن إنشـاء هيئـة أسـواق املـال وتنظيـم نشـاط
األوراق املاليـة والئحتـه التنفيذيـة وتعديالتهما والقـرارات والتعليمات الصـادرة مـن الهيئـة .يكـون للصنـدوق شـخصية

اعتباريـة وذمـة ماليـة مسـتقلة عـن حملـة الوحـدات أو الجهـة القامئـة عىل إدارتـه ،ويكتسـب الصنـدوق شـخصيته االعتبارية
مـن وقـت قيـده يف سـجل الصناديـق لـدى الهيئـة.

املادة ( :)1التمهيد
يعترب التمهيد السابق جزءا ً ال يتجزأ من هذا النظام ومتمامً ألحكامه.

املادة ( :)2التعريفات
يكون للكلامت واملصطلحات اآلتية املعنى الوارد قرين كل منها كام ييل:
الصندوق
صندوق األسهم املحلية والخليجية.
شكل الصندوق
صنـدوق اسـتثامري مفتـوح ،ذو رأسمال متغير يزيـد رأس ماله بإصـدار وحدات اسـتثامرية جديـدة أو ينخفض باسترداد بعض
وحداتـه خلال الفرتة املحـددة يف نظامه األسـايس.

نوع الصندوق
صندوق االستثامر يف األوراق املالية.
مدير الصندوق
رشكـة بوبيـان كابيتـال لالسـتثامر ش.م.ك.م .شـخص مرخـص لـه من هيئة أسـواق املـال مبزاولة نشـاط مدير نظام االسـتثامر
الجامعي.

أمني الحفظ
شـخص اعتبـاري مرخـص لـه مـن الهيئة ملزاولـة حفظ أمـوال العمالء وأصولهـم مبا يف ذلك تلـك املكونة ألنظمة االسـتثامر

الجامعـي وفقاً ألحـكام القانون والالئحـة التنفيذية.
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مراقب االستثامر
شخص اعتباري مرخص له من الهيئة مبزاولة نشاط املراقبة واإلرشاف عىل أنظمة االستثامر الجامعي.
مراقب الحسابات الخارجي
الشـخص الطبيعـي املسـجل لـدى الهيئـة يف سـجل مراقبـي الحسـابات الذي يبـدي الرأي الفنـي املحايد واملسـتقل حول
مـدى عدالـة ووضـوح القوائـم املاليـة ألنظمـة االسـتثامر الجامعـي املعـدة وفقـاً ملعايير املحاسـبة الدوليـة املعتمـدة

لـدى الهيئة.

مكتب التدقيق الرشعي الخارجي
الشـخص الـذي يقـوم مبهـام الرقابـة على املعاملات التجارية واملاليـة لدى شـخص مرخص لـه للتأكد من مـدى مطابقتها

للمعايير الرشعيـة وقـرارات الهيئـة ذات الصلـة ،كما يرفع مكتب التدقيـق الرشعي الخارجـي تقريره السـنوي لجمعية حملة

الوحدات.

وكيل االكتتاب (البيع)
الشـخص الـذي يعـرض أو يبيـع أوراقـاً ماليـة لصالـح مصدرهـا أو حليفـه ،أو يحصـل على أوراق ماليـة مـن املصـدر أو حليفـه
بغـرض إعـادة تسـويق أو إدارة عمليـة إصـدار األوراق املاليـة.

جهة اإلرشاف
هيئة أسواق املال يف دولة الكويت.
الهيئة
هيئة أسواق املال يف دولة الكويت.
القانون
أحـكام القانـون رقـم ( )7لسـنة  2010بشـأن إنشـاء هيئـة أسـواق املـال وتنظيـم نشـاط األوراق املاليـة وأي تعديـل قـد يطرأ
عليه .

الالئحة التنفيذية
الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالتها.
تاريخ التأسيس/اإلنشاء
هـو تاريـخ قيـد الصنـدوق يف سـجل الصناديـق لـدى الهيئـة ،وهـو التاريـخ املذكـور يف شـهادة الرتخيـص مـن قبـل هيئـة

أسـواق املـال الكويتيـة.
النظام

النظام األسايس للصندوق وأية تعديالت قد تجري عليه من وقت آلخر.
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عملة الصندوق
الدينار الكويتي.
رأس املال
رأس مـال الصنـدوق متغير وتبلغ حـدوده من  5,000,000د.ك (خمسـة مليون دينـار كويتـي) إىل  1,000,000,000د.ك (مليار
دينـار كويتي).

السنة املالية
تبـدأ السـنة املاليـة للصنـدوق مـن أول ينايـر مـن كل عـام و تنتهـي يف نهايـة ديسـمرب مـن كل عام باسـتثناء السـنة املالية

األوىل للصنـدوق التـي تبـدأ مـن تاريـخ التأسيس/اإلنشـاء و تنتهـي يف نهايـة ديسـمرب مـن العـام التايل.
يوم العمل
يوم عمل رسمي للهيئة.
الوحدة/الوحدات

وحـدة االسـتثامر هـي ورقـة مالية غير قابلة للتجزئـة متثل حصة يف أصـول الصندوق وتخـول حاملها مبـارشة كامل الحقوق

الناشـئة عنهـا .وإذا تعـدد مالكـو الوحـدة الواحـدة تعين عليهـم أن يختاروا من بينهم شـخصا ًواحـدا ً ميثلهم تجـاه الصندوق.
ويجـوز لغير الكويتيني االكتتـاب يف وحدات االسـتثامر أو متلكها.

القيمة االسمية للوحدة
القيمة االسمية للوحدة هي ( 1دينار كويتي) دينار كويتي.
يوم التقويم
يتـم تقويـم القيمـة الصافيـة ألصـول الصنـدوق ( )NAVيف يـوم االثنين مـن كل أسـبوع ،ملـدة الصنـدوق .وان صـادف يـوم
االثنين مـن األسـبوع إجـازة رسـمية يف دولـة الكويت فيتم عمـل وإصـدار التقويم يف أول يـوم عمل بعد هـذه اإلجازة عىل
اعتبـار أن التقويـم الفعلي عـن يـوم االثنين من األسـبوع.
فرتة التقويم
يتم تقويم صايف أصول الصندوق بشكل أسبوعي (يوم االثنني من كل أسبوع).
أيام التعامل
تاريـخ آخـر يـوم لقبـول طلبـات االشتراك واالسترداد وذلك بحد أقىص يـوم عمل واحـد قبل يـوم التقويم من كل أسـبوع قبل

السـاعة  11:59ليالً.

القيمة الصافية الستثامرات الصندوق
هـي القيمـة الصافيـة اإلجامليـة ألصـول الصنـدوق مطروحا منها جميع االلتــزامات املسـتحقة على الصندوق وذلك حسـبام
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سعر التقويم
هو سـعر تقويم الوحدة التي يتم تحديدها مبعرفة مراقب االسـتثامر وفقا للنظم واملعايري املحاسـبية الدولية املعتمدة

مـن الهيئـة عـن كل فترة تقويـم والـذي يتم عىل أساسـها احتسـاب القيمـة الصافية ألصـول الصنـدوق مضافا إليهـا األصول

األخـرى مبـا يف ذلـك النقـد واألرصـدة املدينة وغريها مقسـوما عىل عـدد الوحدات بعد خصـم جميع املرصوفـات والتزامات
الصنـدوق تجـاه الغير والخصـوم يف التاريـخ ذاته عىل أن يتم احتسـاب القيمـة الصافية للوحدة بأربـع نقاط عرشية.
فرتة االكتتاب
هي فرتة االكتتاب يف الوحدات من قبل الراغبني يف االكتتاب والتي يحددها مدير الصندوق بعد موافقة جهة اإلرشاف.
طلب االكتتاب
هـو الطلـب الـذي يتعين على الراغـب يف االكتتـاب تقدميـه لوكيـل االكتتـاب (البيـع) لغـرض رشاء عـدد معين مـن الوحـدات

املطروحـة لالكتتـاب ،وذلـك حسـب النمـوذج املعـد لهـذا الغـرض مـن قبـل مديـر الصنـدوق.
قيمة االكتتاب
هو املبلغ النقدي اإلجاميل املدفوع نظري الوحدات املكتتب بها من قبل املكتتبني.
حامل الوحدات
أي شخص طبيعي أو اعتباري يكون اسمه مسجالً يف السجل الخاص بحملة الوحدات.
طلب االشرتاك

هـو الطلـب الـذي يتعين على طالـب االشتراك ملـؤه وتقدميـه إىل مديـر الصنـدوق أو وكيـل االكتتـاب (البيـع) كشرط إلمتام

عد لهذا الغرض وطبقـا لرشوط النظام األسـايس للصندوق.
االشتراك (بعـد انقضـاء فترة االكتتاب) ،وذلك حسـب النمـوذج امل ّ
طلب االسرتداد
هـو الطلـب الـذي يتعين على طالـب االسترداد ملـؤه وتقدميـه إىل مديـر الصنـدوق أو وكيـل االكتتـاب (البيع) كشرط إلمتام
عـد لهـذا الغـرض وطبقـا لشروط النظـام األسـايس للصندوق.
االسترداد ،وذلـك حسـب النمـوذج امل ّ
االسرتداد
هي عملية تسيل للوحدات اململوكة لطالب االسرتداد يف الصندوق وفقا لسعر التقويم.
األسهم القيادية هي أسهم الرشكات ذات القيمة السوقية الكبرية و/أو ذات السيولة العالية و/أو املستقرة مالياً.

املادة ( :)3اسم الصندوق
صندوق األسهم املحلية والخليجية.
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املادة ( :)4شكل الصندوق
صندوق مفتوح

املادة ( :)5نوع الصندوق
صندوق االستثامر يف األوراق املالية

املادة ( :)6نوع طرح وحدات الصندوق
تطرح وحدات الصندوق لالكتتاب العام.

املادة ( :)7اسم مدير الصندوق وعنوانه وصالحياته والتزاماته
أوالً :اسم مدير الصندوق وعنوانه
مديـر الصنـدوق هـو رشكـة بوبيـان كابيتـال لالسـتثامر ش.م.ك.م ،شـخص مرخـص لـه مـن هيئة أسـواق املـال مبزاولة نشـاط

مديـر نظـام االسـتثامر الجامعـي مبـا يتوافق مع أحكام الرشيعة اإلسلامية ،وسـتقوم بـإدارة الصندوق وفق أحـكام النظام
األسـايس والقانـون والالئحـة التنفيذيـة مبـا يتوافـق مـع أحـكام الرشيعـة اإلسلامية  ،وقـد تـم تأسـيس الرشكـة يف شـكل

رشكـة مسـاهمة كويتيـة مقفلـة منشـأة بدولـة الكويـت طبقـا ألحـكام قانـون الشركات التجاريـة رقـم ( )15لسـنة  1960ويبلغ
رأسمالها  15,697,343د.ك (خمسـة عشر مليـون وسـتامئة و سـبعة و تسـعون ألف وثالمثائـة وثالثة وأربعون دينـار كويتي)،
والرشكـة مسـجلة بالسـجل التجـاري بدولـة الكويـت برقـم  ،324889ومسـجلة بسـجل رشكات االسـتثامر لـدى هيئـة أسـواق

املـال وتقـوم الرشكـة مببـارشة نشـاطها يف دولـة الكويـت وعنـوان الرشكـة هو:
رشكة بوبيان كابيتال لالستثامر ش.م.ك.

مدينة الكويت ،القبلة ،قطعة  ،3شارع عيل السامل ،بنك بوبيان مبنى الفرع الرئييس ،الدور الثاين
ص.ب 28950 .الصفاة ،الرمز الربيدي ،13150
دولة الكويت.
ال يجـوز ملديـر الصنـدوق االشتراك يف التصويـت على قـرارات جمعيـة حملـة الوحـدات املتعلقـة مبنفعـة خاصـة لـه أو يف

حالـة تعـارض مصالحـه مـع مصالـح الصنـدوق .يف حـال إدارة املديـر ألكثر مـن صنـدوق ،يجـب عليـه أن يفصـل بين العمليـات

املرتبطـة بهـذه الصناديـق .يجـوز للهيئـة اسـتبدال مديـر الصنـدوق إذا رأت أنـه قـد أخـل إخلاال جوهريـا بالتزاماتـه املنصـوص

عليهـا يف الالئحـة التنفيذيـة .ويجـوز ملديـر الصنـدوق أن يعين مـدراء فرعيين خـارج دولـة الكويت على أن يكونـوا مرخصني

وخاضعين إلرشاف الجهـات الرقابيـة يف الخـارج للقيـام ببعـض مهامه بشـأن أصول الصنـدوق املوجودة خارج دولـة الكويت،
ويظـل مديـر الصنـدوق هـو املمثـل القانـوين للصنـدوق يف عالقتـه مـع الغري.
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ثانيا :صالحيات والتزامات مدير الصندوق
يلتزم مدير الصندوق مبا يأيت:
.1

إدارة أصول الصندوق مبا يحقق أهدافه االستثامرية املحددة يف نظامه األسايس.

.2

اتخـاذ جميـع القـرارات االسـتثامرية وغريها مـن القرارات مبا يحقـق مصلحة الصنـدوق وحملة الوحـدات ويضمن معاملة

.3

تطبيـق سياسـات وإجـراءات مناسـبة ملنـع أو الحـد مـن املامرسـات الخاطئـة التـي مـن املتوقـع أن تؤثـر عىل اسـتقرار

.4

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

.5

اتخاذ التدابري املناسبة لحامية وحفظ أصول الصندوق.

.6

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

.7

متثيل الصندوق يف عالقته بالغري وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه.

.8

توفري نظام محاسبي لقيد التعامالت املالية للصندوق.

.9

التأكـد مـن وجـود نظام مالئم لتسـوية التعامالت التـي تم إدخالها بالنظام املحاسـبي مع الحسـابات النقدية واألوراق

.10

توفري السيولة الكافية للصندوق للوفاء بأية التزامات قد ترتتب عليه.

.11

عدم تعريض الصندوق ألية مخاطر استثامرية غري رضورية وفق أغراض الصندوق وسياسته االستثامرية.

.12

توفير جميـع املعلومـات الالزمـة عـن الصنـدوق إىل مراقـب االسـتثامر يف الحـدود التـي متكنـه مـن القيـام بواجباتـه

.13

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

حملـة الوحـدات بإنصـاف.
السـوق ونزاهتـه.

املاليـة املفتوحـة باسـم الصنـدوق لـدى أمين الحفظ.

بكفـاءة وفاعليـة.

املادة ( :)8الهدف من الصندوق
يسـعى الصنـدوق لتنميـة رأس املـال بطريقة تتناسـب مع أحـكام الرشيعة اإلسلامية ،وذلك من خالل االسـتثامر يف األوراق

املاليـة للشركات املدرجـة يف بورصـة الكويـت وأسـواق املـال لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي مـع الرتكيـز على األسـهم

القياديـة ،وذلـك لتحقيـق عوائـد تنافسـية ضمـن مسـتوى مقبـول مـن املخاطر ،كام يحـق ملدير الصنـدوق االسـتثامر صكوك
صـادرة عـن حكومـات دول مجلـس التعـاون الخليجـي أو بضامنتهـا يف وقـت االسـتثامر و/أو صناديـق أوراق ماليـة أخـرى أو
صناديـق أدوات ديـن أو صناديـق أسـواق نقـد أخـرى متوافقـة مـع الرشيعة اإلسلامية ،كما يهدف الصنـدوق لتوزيـع األرباح،

إن وجـدت ،سـنوياً بنـاء على تقديـر مديـر الصنـدوق ،ويهدف مديـر الصندوق لتغيري شـكل الصنـدوق لصندوق مغلـق من أجل

إدراجـه يف بورصـة الكويـت بعـد نهايـة السـنة املاليـة األوىل وذلـك عنـد اسـتيفاء الصنـدوق لشروط اإلدراج وأخـذ موافقـة
الهيئة.

املادة ( :)9مدة الصندوق
مـدة الصنـدوق عشر سـنوات ميالدية تبدأ مـن تاريخ قيده يف سـجل الصناديق لدى الهيئـة وتجدد ملدة/مـدد أخرى مامثلة
CMA 28/03/2021
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املادة ( :)10رأس مال الصندوق وآلية دفعه
رأس مـال الصنـدوق متغير وتبلـغ حـدوده مـن  5,000,000د.ك (خمسـة ماليني دينار كويتـي) كحـد أدىن إىل 1,000,000,000

د.ك (مليـار دينـار كويتـي) كحـد أقصى ومقسـم إىل وحـدات متسـاوية القيمـة وتقتصر مسـئولية حملـة الوحـدات يف
الصنـدوق على قيمـة مشـاركتهم يف رأس املـال ،ويتم تسـديد قيمة الوحـدات نقدا ً عنـد االكتتاب أو االشتراك فيها .ويجب

أن ال يقـل رأس مـال الصنـدوق عـن  5,000,000د.ك (خمسـة ماليني دينار كويتـي) ،ويف حالة انخفاض رأس مـال الصندوق عن

الحـد األدىن يقـوم مديـر الصنـدوق بإخطـار الهيئـة خلال خمسـة أيـام عمل مـن تاريخ انخفـاض رأس املـال ،وللهيئـة اتخاذ ما

تـراه مناسـبا -يف كل حالـة -مبـا يحقـق مصلحـة حملـة الوحـدات .يجـب أال تقـل مشـاركة مدير الصنـدوق يف وحـدات الصندوق
عـن مبلـغ  250,000دينـار كويتـي (مائتـان وخمسـون ألـف دينـار كويتـي) ،وال يجـوز أن يتصرف يف تلـك الوحـدات أو يستردها
طـوال مـدة إدارتـه للصندوق.

املادة ( :)11عدد وحدات االستثامر والقيمة االسمية لكل منها
.1

الوحـدات بالصنـدوق اسـمية وقيمـة كل منهـا دينـار كويتـي ( 1د.ك) عنـد التأسـيس وعددهـا يتراوح بين 5,000,000

(خمسـة مليـون وحـدة) كحـد أدىن و ( 1,000,000,000فقـط مليـار وحدة) .وال يجـوز أن يقل املبلغ املكتتـب به ألول مرة
مـن قبـل أي مـن املشتركني بالصنـدوق عـن ألـف دينـار كويتـي ( 1,000د.ك).

.2

يقـوم مديـر الصنـدوق باإلعلان عـن قيمة الوحدة عن كل فترة تقويم يف تاريخ التقويم وحسـب نتيجـة التقويم الذي

يقـوم بـه مراقـب االسـتثامر أو أيـة جهة أخرى متخصصـة يختارها مدير الصنـدوق وتوافق عليها جهـة اإلرشاف كام هو
مبين يف املـادة ( )25من هـذا النظام.

.3

تخول الوحدات للمشرتكني حقوقا متساوية يف الصندوق بنسبة ما ميلكه كل منهم يف الصندوق.

.4

يخصص للعميل عدد وحدات صحيح غري مجزئ ،وأي مبالغ إضافية تنتج بعد التخصيص يتم إعادتها للعميل.

املادة ( :)12عملة الصندوق
الدينار الكويتي

املادة ( :)13بداية السنة املالية للصندوق ونهايتها
تبـدأ السـنة املاليـة للصنـدوق مـن أول ينايـر مـن كل عـام وتنتهـي يف نهايـة ديسـمرب مـن كل عـام باسـتثناء السـنة املالية
األوىل للصنـدوق التـي تبـدأ من تاريخ قيده يف سـجل الصناديـق لدى الهيئة وتنتهي يف نهاية ديسـمرب من العام التايل.

املادة ( :)14إدراج وتداول الوحدات
يجـوز للصنـدوق أن يـدرج يف البورصـة وفـق القواعـد املنصـوص عليهـا يف الكتـاب الثـاين عرش (قواعـد اإلدراج) مـن الالئحة

التنفيذيـة وبعـد اسـتيفاء اشتراطات البورصة.
CMA 28/03/2021
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املادة ( :)15أحكام جمعية حملة الوحدات
.1

يكـون للصنـدوق جمعيـة لحملـة الوحـدات تعقـد مـرة واحـدة -على األقـل -يف السـنة ،ويحـق لـكل مشترك حضـور
اجتامعـات هـذه الجمعيـة والتصويـت على قراراتهـا ويكـون لـكل مـن حملـة الوحـدات صـوت واحـد مقابـل كل وحـدة

اسـتثامرية واحـدة ميتلكهـا.
.2

تختص جمعية حملة الوحدات بالنظر واتخاذ قرار يف املسائل التالية:
أ -تقرير مدير الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه املايل.
ب -تقرير مراقب الحسابات عن البيانات املالية السنوية املدققة للصندوق.
ج -البيانات املالية السنوية املدققة للصندوق.
د -تقرير مكتب التدقيق الرشعي الخارجي.
هـ -تقرير مراقب االستثامر.
و -تعديالت النظام األسايس التي متس الحقوق املكتسبة لحملة الوحدات.
ز -عزل مدير الصندوق
ح -تعيني مدير بديل.
ط -اختيار مصفي الصندوق ومراقبة أعامله.
وال تنفذ قرارات جمعية حملة الوحدات إال مبوافقة الهيئة.

.3

تنعقـد جمعيـة حملـة الوحـدات بنـاء على دعـوة من مديـر الصنـدوق للنظر يف املسـائل التـي تدخـل يف اختصاصاتها،

ويتوجـب عليـه أن يوجـه الدعـوة لالجتماع بنـاء عىل طلب مسـبب مقـدم من حملـة الوحدات الذيـن ميثلون نسـبة ال تقل

عـن  10%مـن رأس مـال الصنـدوق املصـدر ،أو بنـاء على طلـب مـن مراقـب االسـتثامر أو مراقـب الحسـابات .وتعـد جـدول

األعمال الجهـة التـي تدعـو إىل االجتماع.
.4

إذا مل يقـم مديـر الصنـدوق بدعـوة جمعيـة حملـة الوحـدات يف األحـوال التـي يتوجـب فيهـا ذلـك أو إذا تعـذر دعوتهـا

مـن مديـر الصنـدوق ألي سـبب مـن األسـباب ،يجوز للهيئـة أن تكلـف مراقب االسـتثامر أو مراقـب الحسـابات بدعوة هذه

الجمعيـة لالنعقـاد.
.5

توجـه الــدعوة إىل حضـور اجتماع جمعية حملة الوحـدات متضمنة جدول األعمال وزمان ومكان انعقـاد االجتامع بإحدى

الطـرق التالية:

أ -اإلعالن يف صحيفتني يوميتني محليتني والبورصة قبل انعقاد االجتامع بعرشة أيام عمل عىل األقل.
ب -خطابات مسجلة ترسل إىل حملة الوحدات قبل املوعد املحدد النعقاد االجتامع بعرشة أيام عمل عىل األقل.
ج -الربيـد اإللكتروين أو الفاكـس أو الرسـائل النصيـة عبر أجهزة الهاتـف النقال قبـل انعقاد االجتامع بسـبعة أيام عمل
على األقل.

د -تسـليم الدعـوة باليـد إىل حملـة الوحـدات أو مـن ينـوب عنهـم قانونـاً قبـل موعـد االجتماع بثالثـة أيـام عمـل على
األقـل ،ويـؤرش على صـورة الدعـوة مبـا يفيـد االسـتالم.

يشترط لصحة اإلعالن بالوسـائل املشـار إليها يف البنود (ب) و (ج) و (د) أعاله أن يكون املشترك قـــد زود مدير الصندوق

ببيانـات عـن موطنـه أو عنـوان بريـده اإللكتروين أو رقـم الفاكس الخـاص به ،ووافق على إعالنه من خالل هذه الوسـائل
وال يعتـد بـأي تغيير مـن قبـل املشترك ألي مـن البيانـات املشـار إليهـا يف الفقـرة السـابقة مـا مل يكـن قد أخطـر مدير
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.6

يجـب على مديـر الصنـدوق توجيـه إخطـارات بجـدول األعمال وميعاد ومـكان اجتماع جمعية حملـة الوحدات قبل سـبعة

أيـام عمـل على األقـل مـن انعقـاد االجتماع إىل كل مـن:
أ -الهيئة.
ب -مراقب االستثامر.

ج -الجهة التي تحتفظ بسجل حملة الوحدات (أمني حفظ أو وكالة املقاصة).
د -مراقـب الحسـابات ومكتـب التدقيـق الرشعـي الخارجـي  -حسـب األحـوال  -إذا كان مـن املقـرر عـرض البيانـات املالية
على جمعيـة حملـة الوحـدات.

هـ -البورصة لإلعالن عن جدول األعامل وميعاد ومكان اجتامع الجمعية.
ال يرتتـب على عـدم حضـور ممثـل الهيئـة  -بعـد إخطارهـا  -بطلان اجتماع جمعيـة حملـة الوحـدات .ويبطل هـذا االجتامع
أي مـن الجهات املشـار إليها يف البنـود (ب) و (ج) و (د) أعاله .كام يبطـل االجتامع يف حالة عدم
يف حالـة عـدم حضـور ٍّ

حضـور مديـر الصنـدوق مـا مل تكن الدعـوة لالجتماع موجهة من جهـة أخرى بخلاف املدير.
.7

يرتأس اجتامع جمعية حملة الوحدات الجهة التي قامت بالدعوة إىل هذا االجتامع.

.8

ال يكـون انعقـاد اجتماع جمعيـة حملـة الوحدات صحيحـاً إال إذا حرضه حملة الوحـدات الذين ميثلون أكرث مـن  50%من رأس

مـال الصنـدوق املصـدر ،فـإذا مل يتوافـر هـذا النصـاب؛ وجب دعـوة الجمعيـة إىل اجتامع ثان لـذات جدول األعمال يعقد

خلال مـدة ال تزيـد عـن ثالثني يوماً مـن تاريخ االجتامع األول ،ويكـون االجتامع الثاين صحيحاً أيا كان نسـبة الحضور من رأس
املـال .ويجـوز أال توجـه دعـوة جديـدة لالجتماع الثـاين إذا كان قـد حـدد تاريخـه يف الدعـوة إىل االجتماع األول وتصـدر

القـرارات باألغلبيـة املطلقـة للوحـدات املمثلـة يف االجتماع باسـتثناء القـرارات املتعلقـة بتعديـل النظـام األســـايس

للصنـدوق والتـي متـس الحقـوق املكتسـبة لحملـة الوحـدات أو يف حالـة التصفيـة بنـا ًء على طلـب مديـر الصنـدوق،
فيجـب أن تصـدر مبوافقـة حملـة الوحـدات الذيـن ميلكـون أكثر من  50%مـن رأس مـال الصنـدوق املصدر.

.9

ال يجـوز لجمعيـة حملـة الوحـدات مناقشـة موضوعـات غير مدرجـة على جـدول األعمال إال إذا كانت مـن األمـور العاجلة

التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشـفت أثناء االجتامع ،أو إذا طلبت ذلك الهيئة أو مراقب الحسـابات أو حملة الوحدات
الذيـن ميلكـون  5%مـن رأس مـال الصنـدوق املصدر ،وإذا تبني أثناء املناقشـة عـدم كفاية املعلومـات املتعلقة ببعض

املسـائل املعروضـة ،تعين تأجيـل االجتماع ملـدة ال تزيـد على عشرة أيـام عمـل إذا طلـب ذلـك حملـة الوحـدات الذيـن

ميلكـون  25%مـن رأس مـال الصنـدوق امل ُصـدر ،وينعقـد االجتماع املؤجـل دون الحاجـة إىل إجـراءات جديـدة للدعوة.
.10

على مديـر الصنـدوق أو الجهـة التـي دعـت إىل عقـد االجتماع  -حسـب األحـوال  -موافـاة الهيئـة بنسـخة مـن محضر

اجتماع الجمعيـة بعـد توقيعـه ممـن ترأس االجتماع ،ومقدمـي الخدمـات الحارضين االجتماع ،وذلك خالل أسـبوعني من

تاريـخ انعقادهـا ،على أن يكـون مرفقـاً باملحضر نسـخة مـن توكيلات الحضـور.
.11

يحـق لـكل مـن حملـة الوحـدات املقيدين بالسـجل الخـاص بالصنـدوق حق حضور اجتماع جمعيـة حملة الوحـدات باألصالة

أو الوكالـة ويشترط لصحـة الوكالـة أن تكـون مبوجب توكيل خـاص أو تفويض معد لذلـك ،ويجوز أن يكـون التوكيل لحضور

اجتماع واحـد أو أكثر مـن اجتامعـات جمعيـة حملـة الوحـدات ويكـون التوكيل الصـادر لحضور اجتماع معني صالحـاً لحضور

االجتماع الـذي يؤجـل إليه لعـدم اكتمال النصاب.
.12

ال يجـوز ملديـر الصنـدوق االشتراك يف التصويـت على قرار جمعيـة حملة الوحـدات املتعلقة مبنفعة خاصـة له أو يف

حالـة تعـارض مصالحـه مـع مصالـح الصندوق.

CMA 28/03/2021
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املادة ( :)16الحد األدىن واألقىص لالشرتاك واالسرتداد من قبل مدير الصندوق وحملة الوحدات
.1

الحد األدىن لالشرتاك ألول مرة يف الصندوق للمشرتك الواحد هو ألف دينار كويتي (.)1,000

.2

ال يجـوز أن تزيـد عـدد الوحـدات املشترك بهـا مـن قبـل املشترك الواحـد ورشكاتـه التابعـة والحليفـة عن عشرة باملائة

.3

يلتـزم مديـر الصنـدوق باالشتراك بعـدد مـن الوحـدات ال تقـل قيمتهـا عـن  250,000د.ك (مائتـان وخمسـون ألـف دينـار

( )10%مـن إجمايل عـدد وحـدات الصنـدوق املصـدرة.

كويتـي) وال يجـوز ملديـر الصنـدوق التصرف يف هـذه الوحـدات التي متثـل الحد األدىن املذكـور طوال مـدة الصندوق،

ويخصـص الحـد األدىن املذكـور لضمان التـزام مديـر الصنـدوق بعـدم مخالفـة القانـون أو الالئحـة التنفيذيـة أو هـذا

النظـام أو قـرارات جهـة اإلرشاف ،كما أن الحـد األعلى الشتراك مديـر الصنـدوق هـو  90%مـن إجمايل عـدد وحـدات

الصنـدوق املصـدرة.
.4

يجوز للمستثمر اسرتداد جزء من استثامره أو كل استثامره يف الصندوق.

املادة ( :)17طريقة اكتتاب/اشرتاك واسرتداد وحدات الصندوق ونقل ملكيتها
.1

يحق لألشخاص الطبيعيني واالعتباريني االكتتاب واالشرتاك يف الصندوق ما مل يوجد مانع قانوين من ذلك.

.2

يتـم االكتتـاب خلال فترة االكتتـاب بنـا ًء على طلبـات اكتتـاب يتقـدم بهـا الراغبين يف االكتتـاب بعـد مـلء بياناتهم عىل

النمـوذج املعتمـد لهـذا الغـرض واملتضمـن اسـم الصنـدوق ،رأسمال الصنـدوق ،اسـم مديـر الصنـدوق ،اسـم أمين
الحفـظ ،اسـم طالـب االكتتـاب وعنوانـه وجنسـيته وعـدد الوحـدات التـي يريـد االكتتـاب فيهـا وقيمتهـا .وإقـرارا موقعـا
منـه بقبولـه لجميـع أحـكام النظـام األسـايس والـذي يعتبر جـزءا مـن طلـب االكتتـاب ويعـد توقيع طلـب االكتتـاب قبوال

رصيحـا مـن املشترك ألحـكام هـذا النظـام وتعهـدا منـه بااللتـزام بـه وبأيـة تعديلات قـد تطـرأ عليـه مسـتقبال.
.3

يتـم االشتراك خلال مـدة الصنـدوق بعـد فترة االكتتـاب بنـا ًء على طلـب االشتراك املقـدم مـن الراغـب أو الراغبني يف

االشتراك بعـد مـلء بياناتـه ويسـلم ملديـر الصنـدوق أو وكيـل االكتتـاب (البيـع) وذلـك بحـد أقصى يـوم عمل واحـد قبل

يـوم التقويـم مـن كل أسـبوع ورشيطـة سـداد قيمـة االكتتـاب فعليـا يف حسـاب الصنـدوق.
.4

يتعين على الراغـب يف االكتتاب/االشتراك أن يـزود مدير الصنـدوق أو وكيل االكتتـاب (البيع) عند تقديم طلـب االكتتاب/

االشتراك مبـا ييل:

أ -صـورة مـن البطاقـة املدنيـة أو جـواز السـفر لطالـب االشتراك وذلـك بالنسـبة لطالبـي االشتراك مـن األشـخاص
ا لطبيعيين .

ب -صـورة عـن السـجل التجـاري والرتخيـص الصـادر عـن وزارة التجـارة والصناعـة بالنسـبة لكافـة الجهـات االعتباريـة مـن
الرشكات ،والرتخيص الصادر من وزارة التجارة والصناعة للمؤسسـات الفردية والبطاقة املدنية لصاحب املؤسسـة،
وكذلـك األوراق الثبوتيـة املعتمـدة مـن الجهات املختصة بالدولة بالنسـبة للمؤسسـات والرشكات املؤسسـة يف

إحـدى دول مجلس التعـاون الخليجي.

ج -قيمة االكتتاب/االشرتاك وتودع يف حساب خاص يفتح باسم الصندوق.
د -النموذج املعد لطلب االكتتاب/االشرتاك مكتمل البيانات ومستوفيا التوقيعات.

CMA 28/03/2021

.5

يجـوز بنـاء على اقتراح مديـر الصنـدوق تعديـل الحـد األدىن واألعلى الشتراك املسـتثمرين بالصنـدوق بعـد الحصـول

.6

يف حالة الطلبات املكررة ،يعتد فقط بطلب االكتتاب/االشرتاك الذي يتضمن عدد أكرب من الوحدات.

على موافقـة الهيئـة.
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.7

يحـق ملديـر الصنـدوق إلغـاء طلبـات االكتتاب/االشتراك غير املسـتوفية للشروط املنصـوص عليهـا بطلـب االكتتـاب/

االشتراك وتعـاد إليهـم املبالـغ التـي قامـوا بسـدادها دون زيـادة خلال فترة خمسـة أيـام عمـل مـن تاريخ إقفـال باب
االكتتـاب.

.8

يلتـزم املكتتـب بإخطـار مديـر الصنـدوق أو وكيـل االكتتـاب (البيـع) كتابـة بأيـة تعديلات أو تغييرات تطـرأ على البيانـات

.9

سوف يتم إبرام وتنفيذ االشرتاك وفقا لسعر التقويم املعلن لقيمة األصول الصافية للصندوق بعد آخر تقويم.

.10

يظـل بـاب االكتتـاب مفتوحـاً طـوال املـدة املحـددة بالدعـوة إىل االكتتـاب والتـي ال يجـوز أن تزيـد عـن ثالثـة أشـهر مـن

.11

إذا قاربـت املـدة املحـددة لالكتتـاب على االنتهـاء دون أن تتـم تغطيـة الحـد األدىن للوحـدات املطروحـة لالكتتـاب ،جـاز

الـواردة بطلـب االكتتاب/االشتراك خلال مـدة ال تتجـاوز أسـبوعني على األكثر مـن تاريـخ حـدوث التعديـل أو التغيير.

تاريـخ فتـح بـاب االكتتـاب ،وال يجـوز قفـل بـاب االكتتـاب إال بعـد انتهـاء املـدة املحـددة لالكتتـاب.

ملديـر الصنـدوق أن يطلـب مـن جهـة اإلرشاف متديد فرتة االكتتاب لفترة مامثلة ما مل يقم هو بتغطيـة قيمة الوحدات

التـي مل يتـم االكتتـاب بها.
.12

مـع عـدم اإلخلال بحكـم الفقـرة السـابقة ،يف حالـة عـدم تغطيـة االكتتـاب للحـد األدىن فإنـه يجـوز ملديـر الصنـدوق

العـدول عـن إنشـاء الصنـدوق على أن تـرد قيمـة االكتتاب لـكل مكتتب ومـا حققته من عوائـد وذلك خالل فترة ال تزيد عن

خمسـة أيـام عمـل مـن تاريـخ انتهـاء مـدة االكتتـاب.
.13

يتـم تخصيـص الوحـدات للراغبين باالكتتـاب خلال خمسـة أيـام عمل من تاريـخ انتهاء مـدة االكتتـاب وإخطار املسـتثمرين

.14

يحـق لـكل عميـل أن يقـوم بطلـب االشتراك يف الصنـدوق عـن طريـق الخدمـات اإللكرتونية املتاحـة له من وكيـل/وكالء

بعـدد وحداتهـم بعـد اسـتالم إشـعار الهيئـة مبزاولـة نشـاط الصنـدوق.

االكتتـاب (البيـع) أو مديـر الصنـدوق ،دون الحاجـة إىل تعبئـة منـوذج اشتراك مطبـوع ،ويقـوم مديـر الصنـدوق بقبـول

الطلبـات بنـا ًء على ذلـك .ويحـق للعميـل أن يقـوم بطلـب استرداد أو اشتراك جديد عـن طريق نفـس الخدمـات املتاحة

لـه مـن وكيـل/وكالء االكتتـاب (البيـع) أو مديـر الصنـدوق ،دون الحاجة إىل تعبئة منـوذج اسرتداد/اشتراك جديد ،ويقوم

مديـر الصنـدوق بقبـول الطلبـات بنـا ًء على ذلك.
.15

ال يجـوز ألمين الحفـظ وملراقـب االسـتثامر وملراقـب الحسـابات الخارجـي ومكتـب التدقيق الرشعـي الخارجـي االكتتاب/

.16

يجب عىل مدير الصندوق ووكيل االكتتاب (البيع) عدم قبول أي اكتتاب نقدي يف الصندوق.

.17

ال يجوز االكتتاب/االشرتاك يف الصندوق بحصص عينية أيا كان نوعها.

.18

ال يوجد رسوم اكتتاب/اشرتاك أو اسرتداد بالصندوق.

.19

على مديـر الصنـدوق أن يدفـع لحامـل الوحـدات قيمة االسترداد خلال أربعة أيام عمـل التاليـة ليوم التقويـم التي تم

االشتراك بـأي عـدد مـن الوحـدات لحسـابه الخـاص.

فيهـا تحديـد سـعر الوحدة.

 .20يف حالـة وفـاة املشترك وانتقـال الوحدات التـي ميلكها إىل ورثتـه جاز ملدير الصندوق تسـييل الوحـدات ورد قيمتها
للورثـة وفقـاً لإلجـراءات القانونيـة وطبقـاً آلخـر تقويم.

.21

يجـب توفير نسـخة مطبوعـة أو رقميـة مـن النظام األسـايس لكل مشترك أو أي شـخص لديـه رغبة يف االشتراك يف

الصنـدوق ،ويعـد توقيـع املشترك سـواء كان التوقيع إلكتروين أو غري إلكتروين – بعد االطالع عىل النظام األسـايس

للصنـدوق – على طلـب االشتراك مبثابـة موافقـة عىل هـذا النظام.
.22

يجـوز ملديـر الصنـدوق طلـب نقـل وتحويـل ملكية الوحـدات اململوكة ألي مـن حملة الوحـدات إىل عميـل ذو صلة قرابة

CMA 28/03/2021

مـن الدرجـة األوىل على أن يتـم اسـتيفاء رشوط االكتتـاب املذكـورة يف هـذا النظـام.
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.23

يجـوز بتفويـض رسـمي ملديـر الصنـدوق أو لوكيـل االكتتـاب قبـول تعليمات االشتراك واالسترداد عـن طريـق الهاتـف
(األريض والنقـال) – الفاكـس – الربيـد اإللكتروين – والرسـائل النصيـة ( )SMSبشرط أن يكـون االشتراك يف الصنـدوق

ألول مـرة عـن طريـق منـوذج االشتراك املعتمـد.

املادة ( :)18الفرتات الزمنية لالشرتاك واالسرتداد
.1

يتـم االشتراك على النحـو الـوارد يف هـذا النظـام يف كل أسـبوع -مـا مل يقـرر مديـر الصنـدوق وفقـا لحـاالت معينـة،

منهـا على سـبيل املثـال ال الحصر زيـادة طلبـات االشتراك املقدمـة مببالـغ كبيرة ال تتناسـب مـع الفـرص االسـتثامرية

املتاحـة  -ويتـم االشتراك عـن طريـق مـلء طلب االشتراك املعد لذلـك وتقدميـه إىل مدير الصنـدوق او وكيـل االكتتاب
(البيـع) مصحوبـاً باملسـتندات املطلوبـة وذلـك بحد أقصى يوم عمل واحـد قبل يـوم التقويم من كل أسـبوع ورشيطة

سـداد قيمـة االشتراك فعليـا يف حسـاب الصنـدوق ،مـع مراعـاة الحـد األدىن املنصـوص عليـه يف هـذا النظـام.
.2

يحـق لحملـة الوحـدات استرداد وحداتهـم يف الصندوق من خلال تقدميهم طلبـاً بذلك إىل مدير الصندوق كل أسـبوع

بحيـث يكـون هـذا الطلـب قطعيا وغري قابل للرجـوع عنه من قبل حامل الوحـدات ،ويتم تقويم الوحدات بغرض االسترداد

وفقـا للتقويـم املعلـن وقـت االسترداد ،كما يتعني تقديم طلبـات االسترداد بحد أقىص يـوم عمل واحد قبـل التقويم

من كل أسـبوع.
.3

يجـوز ملديـر الصنـدوق تأجيـل تلبيـة أي طلب استرداد حتـى يوم التعامـل التايل وفقاً ملـا ينص عليه النظام األسـايس

للصنـدوق ،وذلـك يف أي مـن الحالتين اآلتيتين:
أ-

إذا بلـغ إجمايل نسـبة جميـع طلبـات االسترداد لحملـة الوحـدات واملطلـوب تلبيتهـا يف أي يـوم تعامـل أو موعـد

االسترداد  10%أو أكثر مـن صـايف قيمـة أصـول الصنـدوق ،وذلـك بشرط أن يلتـزم املديـر يف هـذه الحالـة بتلبيـة

طلبـات االسترداد التـي تقـل عـن  10%مـن صـايف قيمـة أصـول الصنـدوق ،وعلى أن تؤخـذ جميـع طلبـات االسترداد

باالعتبـار على أسـاس النسـبة والتناسـب ،ويتـم تأجيـل النسـبة مـن طلبـات االسترداد التـي زادت عن نسـبة  10%من
صـايف قيمـة أصـول الصنـدوق حتـى يـوم التعامـل التـايل أو موعـد االسترداد القـادم.

ب -إذا تـم وقـف التـداول يف البورصـة أو األسـواق املاليـة املنظمـة التي يتم فيهـا التعامـل يف األوراق املالية أو
األصـول األخـرى التـي ميلكهـا الصنـدوق ،أو وقـف تـداول أوراق ماليـة متثـل قيمـة مؤثـرة يف أصوله.

.4

للهيئـة ،إذا تبين لهـا عـدم التـزام مديـر أو مراقـب االسـتثامر أو أمين الحفـظ لنظام اسـتثامر جامعـي بأحـكام القانون
أو الالئحـة التنفيذيـة ،أن تصـدر تعليامتهـا ملديـر النظـام بالتوقـف لفرتة مؤقتـة عن عملية االسترداد أو االشتراك – أو

كالهما – يف وحـدات نظـام االسـتثامر الجامعـي يف التاريـخ املحـدد بتلـك التعليمات.
.5

يجـب على مديـر الصنـدوق تنفيـذ طلبـات االشتراك أو االسترداد بسـعر التقويـم التـايل لطلـب االشتراك أو االسترداد.

ويجوز أن تشـمل أسـعار االشتراك أو االسترداد أية عموالت أخرى برشط أن يكون منصوصاً عليها يف النظام األسـايس

للصندوق.

املادة ( :)19أساليب وسياسـات ومخاطر االستثامر وقيود االستثامر
أوالً :أساليب وسياسات االستثامر
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.1

يتوىل مدير الصندوق إدارة واستثامرات أموال الصندوق من قبل ممثليه املبينني يف هذا النظام.

.2

يلتـزم مديـر الصنـدوق ببـذل قصـارى جهـده إلدارة اسـتثامرات الصنـدوق وتحقيـق أفضـل العوائـد املمكنـة لصالـح
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املشتركني إال أنـه ال يضمـن تحقيـق أي أربـاح أو عوائـد رأسمالية أو منـط أداء معين نتيجـة إلدارتـه ألمـوال الصنـدوق.
وال يكـون مديـر الصنـدوق أو أي مـن موظفيـه أو مسـتخدميه أو وكالئـه مسـئولني بـأي شـكل كان تجـاه املشتركني عن
أيـة أرضار تلحـق بهـم نتيجـة السـتثامرهم بالصنـدوق إال إذا كان ذلـك نتيجـة للغـش أو الخطـأ الجسـيم يف إدارة أمـوال

الصنـدوق ومخالفـة أحـكام القانـون أو الالئحـة التنفيذيـة أو هـذا النظـام.
.3

قيمـة الوحـدات أو العوائـد املتوقعـة أو الناتجـة قـد ترتفـع أو تنخفـض وتتأثـر إيجابـا وسـلبا بالتغيرات االقتصاديـة ،كما

ينطـوي االسـتثامر يف الصنـدوق على املخاطر املرتبطة باالسـتثامر عامـة وال يضمن مدير الصندوق للمشتركني رأس

املـال أو تحقيـق الصنـدوق ألي أربـاح.
.4

يهـدف الصنـدوق إىل السـعي لتنميـة رأس املـال بطريقـة تتناسـب مـع أحـكام الرشيعـة اإلسلامية ،وذلـك مـن خلال

االسـتثامر يف األوراق املاليـة للشركات املدرجـة يف بورصـة الكويـت وأسـواق املـال لـدول مجلس التعـاون الخليجي
مـع الرتكيـز على األسـهم القياديـة ،وذلـك لتحقيـق عوائـد تنافسـية ضمـن مسـتوى مقبـول مـن املخاطـر ،كما يحـق

ملديـر الصنـدوق اسـتثامر يف صكـوك صـادرة عـن حكومـات دول مجلـس التعـاون الخليجـي أو بضامنتهـا و/أو صناديـق
أوراق ماليـة أخـرى أو صناديـق أدوات ديـن أو صناديـق أسـواق نقـد أخـرى متوافقـة مـع الرشيعـة اإلسلامية و/أو
الودائـع اإلسلامية.

.5

يجب أال يحتفظ مدير الصندوق بأموال نقدية أو ما يعادلها إال إذا كان ذلك لرضورة تستدعيها أحد األمور التالية:
 .1تلبية طلبات اسرتداد الوحدات.
 .2حسن إدارة الصندوق وفقا ألهداف الصندوق االستثامرية واألغراض املكملة لتلك األهداف.
وال يرسي حكم هذا البند خالل السنة األوىل من صدور الرتخيص النهايئ للصندوق.

ثانياً :مخاطر االستثامر:
الصنـدوق عرضـه لتقلبـات أداء األسـواق ،وقـد ترتفـع أو تهبـط قيمـة وحـدات هـذا الصنـدوق نتيجتـا لتلـك التقلبـات ،مما قـد
يـؤدي لفقـدان جـزء أو كل اسـتثامر املشترك عنـد االسترداد.

بعض املخاطر الرئيسية لالستثامر يف الصندوق تتضمن:
•

مخاطـر وتقلبـات األوراق املاليـة :إن أسـعار بعـض األسـهم وبعـض األوراق املاليـة قـد تتغير مـن حين آلخـر بنـا ًء عىل

العـرض والطلـب ،ولذلـك فـإن قيمـة الوحـدات والعائـد الناتـج عنهـا قـد يتأثـر إيجاباً أو سـلباً ،إال أن ذلك االسـتثامر سـوف

يكـون ضمـن مسـتوى مقبـول مـن املخاطـر االسـتثامرية.
•

مخاطـر وتقلبـات أسـواق الديـن :االسـتثامر بأسـواق الدين هو اسـتثامر معـرض للمخاطـر وللتذبذبـات ويتأثـر بعديد من

•

املخاطـر االقتصاديـة على مسـتوى الدولـة واملنطقـة :تتأثـر األسـواق املاليـة بتقلبـات أسـعار النفـط وباألوضـاع

•

مخاطـر سياسـية :هـي مخاطـر التغيير يف األوضـاع السياسـية يف الدولـة التي يهـدف الصنـدوق إىل االسـتثامر بها

•

مخاطـر العملـة ومعـدالت الفائـدة :اسـتثامرات الصنـدوق سـتكون أساسـاً بالدينـار الكويتي وقـد تتواجد بني حين وآخر

العوامـل االقتصاديـة واملاليـة وعوامـل أخـرى ،وبنـا ًء على ذلـك فـإن اسـتثامرات الصنـدوق معرضـة لالنخفـاض.

االقتصاديـة العامليـة بشـكل عـام .حيـث أن األسـواق املاليـة عـادة تنخفـض يف أوقـات االنكماش أو االنحسـار االقتصـادي.
والتـي قـد تؤثـر على أداء الصنـدوق سـلبيا.

اسـتثامرات يف عملات خليجيـة أخـرى .تظهـر مخاطـر العملـة يف حال تم الدفـع لرشاء الوحـدات بعملة بخلاف العملة

املحـددة مـن قبـل الصنـدوق ،وميكـن أن تـؤدي االختالفـات يف سـعر الرصف ،حسـب الحالـة ،إىل زيـادة أو انخفاض يف
قيمـة الوحـدات .باإلضافـة إىل ذلـك فـإن تذبـذب معـدالت الفائـدة قـد يكـون لـه تأثير سـلبي عىل االسـتثامر.
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•

مخاطـر تغيير سـعر الخصـم :القيمة الصافيـة للصندوق قد تتأثـر سـلبا أو إيجاباً نتيجة لتغيري سـعر الخصم لـدى البنوك

املركزيـة مما قـد يؤثـر على األوضاع االقتصادية بشـكل عـام وعىل أداء سـوق الصكوك بشـكل خاص والتي من شـأنها

أن تؤثـر على القيمـة الصافيـة للأوراق املاليـة أو الصناديـق املسـتثمر بها.
•

مخاطـر السـيولة :املقصـود بالسـيولة هـو رسعـة وسـهولة بيـع األصـل وتحويلـه إىل نقـد ،حيـث أن بعـض األصـول قـد

تصبـح أقـل سـيولة مـن غريهـا مام يعنـي أنه ال ميكـن بيعها برسعة وسـهولة ،كام أن بيـع بعض األصول قـد يكون صعب
بسـبب قيـود قانونيـة أو طبيعـة االسـتثامر أو عـدم وجـود املشترين الذيـن لهـم اهتمام فيهـا.

•

مخاطـر القطاعـات :تتأثـر بعـض القطاعـات يف أسـواق املـال دون غريهـا مـن القطاعـات سـلباً أو إيجابـاً ،وهذا قـد يؤثر

•

مخاطـر متعلقـة بالتوافق مع الرشيعة اإلسلامية :الصندوق يسـتثمر فقط يف االسـتثامرات املتوافقـة مع الرشيعة

على أداء الصنـدوق قياسـاً بحجـم االسـتثامرات يف هـذا القطـاع.

وبنـا ًء على ذلـك تتمثـل هـذه املخاطـر يف حـال أصبحـت أحـد االسـتثامرات غير متوافقـة مـع بعـض الضوابـط الرشعيـة،

وقـد يخسر الصنـدوق يف حالـة االضطـرار إىل بيـع تلـك االسـتثامرات بسـعر منخفـض أو يف حالـة إضاعـة فرصـة أداء

قـد تكـون أعلى لتلـك االسـتثامرات .كما ينبغـي على الصنـدوق تنقيـة أي مدخـول من اسـتثامر غير رشعي عبر التربع

للجمعيـات الخرييـة ،وذلـك قـد يؤثـر سـلبا على تقويـم سـعر الوحـدة.
•

املخاطـر املتعلقـة بامل ُصـدر :وهـي مخاطـر التغيير يف األوضـاع املاليـة للرشكـة امل ُصـدرة ألي ورقـه ماليـه نتيجـة

•

املخاطـر القانونية/التنظيميـة :التغييرات يف اإلطـار التنظيمـي أو القانـوين (مبـا يف ذلـك الرضائـب) قـد تؤثـر على

لتغيرات يف الهيـكل اإلداري أو املنتجـات والخدمـات مما قـد يـؤدي إىل انخفـاض قيمتهـا لـدى الصنـدوق.

الربحيـة املحتملـة أو حتـى رشعيـة لالسـتثامر (هـذا الخطـر أكبر يف األسـواق الناشـئة) .وغالبـا حقوقـك ضـد الطـرف
املقابـل املتعثر تقتصر على وسـائل االنتصـاف التعاقديـة ضـد الطـرف املقابـل وفقـا لشروط األوراق املاليـة ذات

الصلـة؛ الصنـدوق قـد يواجـه صعوبـات يف متابعـة سـبل االنتصـاف القانونيـة أو يف الحصـول على وإنفاذ األحـكام ضد

هـذا الطـرف ،وخاصـة إذا تـم رفـع الدعـوى أمـام املحاكـم يف الخـارج أو إذا كان يقـع الطـرف يف الخـارج .يف جميـع
الحـاالت قـد تحتـوي نشرة االكتتاب والنظام األسـايس على الرشوط واألحـكام قانونية للمنتج التي ميكـن أن تعمل ضد

املصالـح الخاصـة بـك.

إن االسـتثامرات يف الصنـدوق مـن قبـل املشترك ال متثـل مسـئوليات مضمونـة مـن قبـل مدير الصنـدوق أو أي مـن الرشكات

التابعـة أو املنتسـبة إليـه ،بـل تخضـع ملخاطر االسـتثامر املذكـورة أعاله.

لـن يتحمـل مديـر الصنـدوق املسـئولية عـن أيـة مطالبـة أو مطالب أياً كانـت عن أية فرصـة ضائعة أو خسـارة فعليـة أو متكبدة
مـن قبـل املشترك باسـتثناء حاالت اإلهمال الجسـيم أو التقصري املتعمد مـن جانب مديـر الصندوق.

أن االستثامر يف الصندوق ليس مبثابة إيداع أموال لدى بنك يقوم بالضامن أو البيع أو مرتبط بالصندوق بشكل آخر.
يجب أن يكون املسـتثمرون عىل علم باملخاطر التي ينطوي عليها االسـتثامر يف الصندوق ،وإذا ما سـاورتهم أية شـكوك
بشـأن مدى مالءمة الصندوق ،فعليهم بطلب مشـورة مستشـار مايل مسـتقل.
ثالثاً :قيود االستثامر
.1

عدم متلك نسبة تزيد عن  10%من األوراق املالية ملصدر واحد.

.2

عـدم تجـاوز اسـتثامرات صنـدوق االسـتثامر يف أوراق ماليـة صـادرة عـن مصدر واحد نسـبة  15%من صـايف قيمة أصول

.3

عـدم التمـول أو الدخـول يف عمليـات يرتتـب عليهـا التزامـات عنـد التعاقـد بأكثر مـن  10%مـن صـايف قيمـة أصـول

الصنـدوق.
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.4

يجـوز للصنـدوق أن يسـتثمر مـا نسـبته  15%كحـد أقصى مـن صـايف قيمـة أصـول الصنـدوق يف أي صكـوك صـادرة عن

.5

دون اإلخلال بالبنـد ( ،)1يجـوز ملديـر الصنـدوق أن يسـتثمر مـا نسـبته  15%كحـد أقصى مـن صـايف قيمـة أصولـه يف

حكومـات دول مجلـس التعـاون الخليجـي أو بضامنتهـا يف وقـت االسـتثامر.

صناديـق االسـتثامر يف األوراق املاليـة أو صناديـق أدوات ديـن أو صناديـق أسـواق نقـد أخـرى مرخصـة مـن الهيئـة

أو مرخـص لهـا مـن قبـل جهـة رقابيـة أجنبيـة وفـق معايير ورشوط تنظيميـة مامثلـة على األقـل لتلـك التـي تطبقهـا

الهيئـة ،على أن تكـون متوافقـة مـع الرشيعـة اإلسلامية وبشرط أال يكون أي مـن تلـك الصناديق املسـتثمر فيها يتم
إدارتـه مـن قبـل نفـس مديـر الصنـدوق.

.6

يجـوز للصنـدوق أن يسـتثمر أكثر مـن  15%مـن صـايف قيمـة أصولـه يف أسـهم أي رشكـة مدرجة على أال يتجـاوز ذلك

.7

ال يجوز للصندوق استثامر أكرث من  10%من صايف قيمة أصوله يف أسهم رشكات غري مدرجة.

.8

يحظر عىل الصندوق القيام بأي من األمور اآلتية:

نسـبة القيمـة السـوقية للرشكـة إىل إجمايل القيمـة السـوقية للسـوق ككل.

أ-

منح االئتامن.

ب -رشاء أي ورقة مالية صادرة عن الرشكات التابعة ملدير الصندوق إال وفقاً للضوابط التالية:
• الحصول عىل موافقة مراقب االستثامر قبل الرشاء.
• أال يتجـاوز إجمايل األوراق املاليـة التـي يسـتثمرها الصنـدوق وجميـع الصناديـق االسـتثامرية األخـرى التـي
يديرهـا مديـر الصنـدوق مـا نسـبته  10%مـن إجمايل قيمـة األوراق املاليـة املصـدرة مـن الرشكـة مديـرة
الصنـدوق أو أي مـن رشكاتهـا التابعـة.

ج -رشاء أي ورقـة ماليـة للجهـة التـي يكـون مديـر هـو مديـر االكتتـاب أو وكيـل االكتتـاب (البيـع) لهـا إال يف حـدود
القواعـد املقـررة يف القانـون والالئحـة التنفيذيـة.

.9

وتعتبر وكاالت االسـتثامر أو غريهـا مـن العقـود التـي تنطـوي على تقديـم أمـوال للغير مـن أجـل اسـتخدامها يف
أنشـطته التجاريـة ،مبثابـة ائتمان محظـور القيـام بـه من الصنـدوق ،وذلـك فيام عـدا اإليداعات لـدى البنوك اإلسلامية
أو إذا كانـت عبـارة عـن صكـوك أو أداة ماليـة مطروحـة للبيـع يف السـوق األوليـة أو السـوق الثانويـة.

.10

ويف حالـة قيـام مديـر الصنـدوق مبهمـة وكيـل االكتتـاب (البيـع) أو إدارة االكتتاب ملصدر مـا ،ال يجوز لـه رشاء أي ورقة

.11

ويف حالـة تعهـد مديـر الصنـدوق أو أي مـن رشكاتـه التابعـة بتغطيـة االكتتـاب العـام أو الخـاص لورقة ماليـة ،فال يجوز

.12

ال يجوز استخدام أدوات االئتامن التقليدية يف الحصول عىل متويل.

ماليـة لهـذا املصـدر أثنـاء قيامـه بهـذه املهام.

رشاء هـذه الورقـة لصالـح الصنـدوق.

املادة ( :)20أتعاب مدير الصندوق
يتقـاىض مديـر الصنـدوق لقاء قيامـه بواجباته املقررة مبوجـب هذا النظام أتعاباً سـنوية بقيمة  0.75%مـن القيمة الصافية
ألصول الصندوق ،تحتسـب سـنوياً وتسـدد يف نهاية كل شـهر طوال مدة الصندوق.
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املادة ( :)21كيفية تعديل النظام األسايس
ال ينفـذ أي تعديـل على النظـام األسـايس للصنـدوق إال بعـد موافقـة الهيئـة ،يتـم تعديـل النظام األسـايس للصنـدوق بعد
موافقـة الهيئـة على ذلـك ويجـب على مديـر الصنـدوق إخطـار حملـة الوحـدات خلال فترة ال تتجـاوز عشرة أيـام عمـل مـن

تاريـخ موافقـة الهيئـة على هـذا التعديـل .وللهيئـة إذا وجـدت يف التعديلات املقرتحة ما ميـس الحقوق املكتسـبة لحملة
الوحـدات أن تطلـب مـن مديـر الصنـدوق أخـذ موافقـة أكثر مـن  50%مـن رأس املـال على هـذه التعديالت.

املادة ( :)22آلية احتساب صايف قيمة الوحدة
.1

يقوم مراقب االستثامر باحتساب القيمة الصافية ألصول الصندوق وتقويم الوحدات عند انتهاء كل فرتة تقويم.

.2

القيمـة الصافيـة ألصـول الصنـدوق هـي قيمـة اسـتثامرات الصنـدوق يف نهايـة فترة التقويـم مقومـة طبقـا ألحـكام

هـذا النظـام مضافـا إليهـا بنـود األصـول األخرى مـن نقدية وأرصـدة مدينة أخـرى مطروحا منهـا التزامـات الصندوق من
قبـل الغير يف ذات التاريـخ.

.3

يتم تقويم األوراق املالية املدرجة وفقا للمعايري املحاسبية الدولية املعتمدة من الهيئة.

.4

عنـد التقويـم ،يجـب أن يؤخـذ بعين االعتبـار احتسـاب القيمـة املعادلـة للعملات الخليجيـة املسـتثمر بهـا ،وذلـك على

.5

سـوف تخصـم كافـة خصومـات الصنـدوق ومفـردات االحتياطيـات والطـوارئ (مبـا يف ذلـك أيـة رضائـب أو رسـوم) أو

.6

يجـب تقويـم أصـول الصنـدوق يف كل يـوم تعامـل ومبـا ال يتجـاوز مـدة يـوم بعـد املوعـد النهـايئ لتقديـم الطلبـات

.7

يجـوز تأخير تقويـم أصـول الصنـدوق ملـدة ال تتجـاوز يومي عمل مـن يوم التعامـل يف حالة عـدم إمكانيـة تقويم جزء

.8

يتم التقويم طبقا ملعايري املحاسبة الدولية املعتمدة من الهيئة.

.9

يف حـال تقويـم أصـل مـن أصـول الصنـدوق بشـكل غير صحيـح أو الخطأ يف حسـاب سـعر الوحـدة ،يجب عىل من تسـبب

.10

يجـب على مديـر الصنـدوق أن يرفـق مـع البيانـات املاليـة املرحليـة املراجعـة أو البيانـات املاليـة السـنوية املدققـة

.11

يجـب أن تنعكـس عمليـة اشتراك أو استرداد الوحـدات عند إجـراء أول حسـاب لصايف قيمة أصـول الصندوق بعـد عملية

أسـاس أسـعار الصرف السـائدة يف حينـه.

التكاليـف واملصاريـف املرتاكمـة التـي تكبدهـا الصنـدوق.
الخاصـة بعمليـات االشتراك واالسترداد.

كبير مـن أصـول الصنـدوق على أن يقـدم مديـر الصنـدوق للهيئـة أسـباب ومبررات هـذا التأخير.

يف ذلـك بخطئـه أن يعـوض املضرور مـن هـذا الخطـأ.

تقريـرا يبين كل أخطـاء التقويـم والتسـعري التـي متـت خلال تلـك الفترة.

االشتراك أو االسترداد.

املادة ( :)23طريقة وأسس توزيع األرباح
يحـق ملديـر الصنـدوق وفقاً ملا يراه مناسـباً لصالح الصندوق وحملة الوحـدات ،أن يوزع العوائد النقديـة املتمثلة بالتوزيعات
املحصلـة مـن األوراق املاليـة أو مـن االسـتثامرات يف الصكـوك أو توزيعـات الصناديـق املسـتثمر بهـا بشـكل سـنوي كعائـد
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وحـدات مجانيـة يف الصنـدوق أو بالطريقتين معـاَ على أن يكـون التوزيـع خلال مـدة أقصاهـا ثلاث شـهور مـن تاريـخ اإلعلان
يف املوقـع اإللكتروين ملديـر الصنـدوق على أن يتـم إخطـار جهـة اإلرشاف ،كما يحـق ملديـر الصنـدوق عـدم توزيـع أيـة

عوائـد بالكامـل أو جـزء منهـا ويتـم اسـتثامر هـذه العوائـد يف فـرص اسـتثامرية تتوافـق مـع سياسـة الصندوق.

املادة ( :)24حـقوق حملة الوحدات
.1

يحق لحامل الوحدات الحصول عىل نسبة من صايف أصول الصندوق عند تصفيته بقدر الوحدات اململوكة له.

.2

يحـق لحامـل الوحـدات الحصـول على نسـخة عـن التقاريـر الدوريـة وامليزانيـات السـنوية وربـع ونصـف السـنوية وذلـك

.3

ال يحق للمشرتك أو لخلفه العام أو الخاص التدخل يف شئون إدارة الصندوق.

.4

حصـص أو وحـدات االسـتثامر تعطـي املشتركني حقوقـا متسـاوية يف الصنـدوق كل بنسـبة مـا ميلكـه مـن وحـدات يف

بطلـب كتـايب يقـدم إىل مديـر الصنـدوق خلال مواعيـد العمـل الرسـمية.

رأسمال الصنـدوق ،ويحـق لـكل مشترك أن يحصل عىل حصـة يف املبالـغ القابلة للتوزيـع وااللتزام بتحمل الخسـائر كل
يف حـدود مـا ميلكـه مـن وحـدات ،كام يكون لـكل منهم الحق يف الحصول عىل نسـبة مـن صايف أصـول الصندوق عند

تصفيتـه بقـدر مـا ميلكه مـن وحدات.
.5

ال يكـون مديـر الصنـدوق مسـئوال تجـاه املشتركني عـن أيـة أرضار تلحـق بهـم إال إذا كان ذلـك نتيجـة للغـش أو الخطـأ

.6

يجب أن يكون النظام األسايس للصندوق مكتوباً باللغة العربية ،وأن يتم توفريه دون مقابل عند طلبه.

.7

يجب أن ت ُطبق عىل جميع حملة الوحدات من الفئة نفسها يف الصندوق الرشوط واألحكام ذاتها.

الجسـيم يف إدارة أمـوال الصنـدوق ومخالفـة أحـكام القانـون أو الالئحـة التنفيذيـة أو هـذا النظـام.

املادة ( :)25أساليب ومواعيد اإلفصاح عن املعلومات
يلتزم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية للصندوق عىل النحو التايل:
أوال :إىل الجهات الرقابية
أ-

يعـد مديـر الصنـدوق البيانـات املالية املرحلية املراجعة للصندوق بشـكل ربع سـنوي عىل األقل وذلـك وفقا للمعايري

املحاسـبية الدوليـة املعتمـدة مـن الهيئـة ،وأن يقـدم نسـخة منهـا للبورصـة والهيئة خالل مـدة أقصاها خمسـة عرش

يـوم عمـل مـن نهايـة الفرتة.
ب-

يعـد مديـر الصنـدوق البيانـات املاليـة السـنوية املدققة ،وأن يقدم نسـخة منهـا للبورصـة والهيئة خالل مـدة أقصاها

ج-

على مديـر الصنـدوق ومراقـب االسـتثامر وأمين الحفظ تقديـم جميع املعلومـات واملسـتندات والبيانات التـي تطلبها

خمسـة وأربعين يومـاً مـن نهايـة السـنة املاليـة للصنـدوق.

الهيئـة خلال املـدة التـي تحددهـا ،وللهيئـة فحـص ومراجعـة حسـابات وسـجالت صنـدوق االسـتثامر ،وأخـذ البيانـات
واملعلومـات الالزمـة إلجـراء عمليـات التدقيـق والتفتيـش.
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ثانيا :إىل حملة الوحدات
يجـب على مديـر الصنـدوق تقديـم تقريـرا ً دوريـاً لـكل حامـل وحـدات كل مـدة ثالثـة أشـهر ،ويتضمـن هـذا التقرير على األخص

املعلومـات التالية:
أ-

صايف قيمة أصول وحدات الصندوق.

ب-

عدد وحدات الصندوق التي ميلكها حامل الوحدات وصايف قيمتها.

ج-

سـجالً بحركـة حسـاب كل حامـل وحـدات عىل حدة ،مبـا يف ذلك أي توزيعـات مدفوعة بعـد آخر تقرير تـم تقدميه لحامل

د-

بياناً عن أتعاب مدير الصندوق ومقدمي الخدمات.

الوحدات.

ثالثا :إىل الجمهور
يجـب على مديـر الصنـدوق نشر معلومات شـهرية عـن الصنـدوق للجمهور مـن خلال البورصة ،وذلك خالل سـبعة أيـام عمل

مـن نهاية كل شـهر وفقـاً للنمـوذج الذي تحـدده الهيئة.

املادة ( :)26حاالت حل وتصفية الصندوق
ينقيض الصندوق يف األحوال التالية:
.1

انقضاء املدة املحددة يف النظام األسايس ما مل تجدد طبقاً للقواعد الواردة بالنظام.

.2

انتهاء الغرض الذي أنشئ من أجله الصندوق أو يف حالة استحالة تحقيقه الهدف.

.3

تلف أو هالك جميع أصول الصندوق أو معظمها بحيث يتعذر استثامر الباقي استثامرا ً مجدياً.

.4

بنـا ًء على طلـب مديـر الصنـدوق بشرط صـدور قـرار باملوافقة مـن جمعيـة حملة الوحـدات ممـن ميلكون أكثر من 50%

.5

صدور قرار من الهيئة بإلغاء ترخيص الصندوق.

.6

صدور حكم قضايئ بحل الصندوق وتصفيته.

مـن رأس مـال الصنـدوق بحلـه قبـل انتهـاء مدتـه.

املادة ( :)27إجراء التصفية
يدخـل الصنـدوق مبجـرد حلـه وفقـاً للمادة السـابقة -يف دور التصفيـة ،ويحتفـظ خلال مـدة التصفيـة بالشـخصية االعتباريـة

بالقـدر اللازم إلمتـام التصفيـة ،ويجـب أن يضـاف إىل اسـم الصنـدوق عبـارة (تحـت التصفيـة) مكتوبـة بطريقـة واضحـة يف
املكاتبـات الصـادرة عـن الجهـة القامئـة على التصفيـة ،ويجـب أن يتـم شـهر تصفيـة الصنـدوق .ويتبـع يف تصفيـة الصنـدوق

األحـكام املنصـوص عليهـا يف البنـود التاليـة:

تسـقط آجـال جميـع الديـون التـي على الصنـدوق مـن تاريـخ شـهر حـل الصنـدوق وإخطـار الدائنين بافتتـاح التصفيـة ،وعلى
املصفـي أن يخطـر جميـع الدائنين رسـمياً بافتتـاح التصفيـة مع دعوتهـم لتقديـم طلباتهم باقتضـاء ديونهم ،ويجـوز إخطار

الدائنين بطريـق اإلعلان ،ويف جميـع األحـوال يجـب أن يتضمـن اإلخطـار أو اإلعلان مهلة للدائنين ال تقل عن خمسـة عرش يوم
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تنتهـي عنـد انقضـاء الصنـدوق سـلطة مديـر الصنـدوق ،ومـع ذلـك يظـل املديـر قامئـا على إدارة الصنـدوق إىل حين تعيين
مصـف ومامرسـته لسـلطاته ،ويعتبر املديـر بالنسـبة إىل الغير يف حكـم املصفـي إىل أن يتـم تعيين مصفـي ويسـتمر

مقدمـو خدمـات الصنـدوق خلال مـدة التصفيـة يف تقديـم خدماتهـم مـا مل يقـرر املصفـي -بعـد موافقـة الهيئـة -عـدم
الحاجـة السـتمرارهم يف تقديـم هـذه الخدمـات أو اسـتبدالهم بغريهـم أو دمـج بعـض املهـام لـدى مقـدم خدمـة واحـد.

يجـوز تعيين مديـر أو مقدمـي الخدمـات للصنـدوق مصفيـا لـه ،كما يجـوز تعيين املصفـي مـن بين األشـخاص املرخـص لهم
بـإدارة أنظمـة االسـتثامر الجامعـي ،أو إدارة محفظـة االسـتثامر أو مراقـب اسـتثامر أو أمين الحفـظ ،أو مراقبـي الحسـابات

املسـجلني لـدى الهيئـة ،ويف جميـع األحـوال ال يتم تعيني املصفـي إال بعد موافقـة الهيئة .وال يبـدأ املصفي يف مبارشة

أعاملـه إال بعـد شـهر قـرار تعيينه.

يتـم تعيين املصفـي بقـرار يصـدر عن جمعيـة حملة الوحـدات إال يف األحـوال التي تقرر فيهـا الهيئة تعيين املصفي .ويف

حالـة اختيـار املصفـي مـن قبـل جمعيـة حملـة الوحـدات ،يتوجـب الحصـول على املوافقـة املسـبقة مـن الهيئة على تعيني

املصفـي ،ويف جميـع األحـوال ،تحـدد الجهـة التـي اختـارت املصفي أتعابه ومـدة التصفية ،على أن يتحمل الصنـدوق أتعاب

املصفي.

يعـزل املصفـي بقـرار مـن الجهـة التي قامـت بتعيينـه ،ويف جميع األحـوال يجـوز للهيئة بناء على طلب أحد حملـة الوحدات

أو دائنـي الصنـدوق أو مـن تلقـاء نفسـها أن تصـدر قـرارا بعـزل املصفـي إذا رأت مربرا مقبوال لذلـك ،وكل قرار بعـزل املصفي
يجـب أن يشـمل تعيين مـن يحـل محلـه ،وال يبـدأ املصفـي الجديـد يف مبـارشة أعاملـه إال بعـد شـهر القـرار املتضمـن العـزل

وتعيينـه مصفياً.

يقوم املصفي بجميع األعامل التي تقتضيها تصفية الصندوق ،وله عىل وجه الخصوص ما ييل:
.1

متثيل الصندوق أمام القضاء والغري.

.2

القيام ببذل عناية الشخص الحريص للمحافظة عىل أصول الصندوق وحقوقه.

.3

سداد ديون الصندوق.

.4

قسمة صايف أصول الصندوق بني حملة الوحدات.

ال يجـوز للمصفـي أن يبـدأ أعمال جديـدة إال إذا كانـت الزمـة إلمتـام أعمال سـابقة ،كما ال يجـوز له بيع أصـول الصنـدوق جملة

واحـدة أو أن يتصالـح على حقوقـه أو يقبـل التحكيـم يف املنازعـات املتعلقـة بأعمال التصفيـة أو إجـراء تعامالت مـع أطراف
ذات الصلـة ،إال مبوافقـة جمعيـة حملـة الوحدات.

تسري األعمال التـي يجريهـا املصفـي يف مواجهـة الصنـدوق أو حملـة الوحـدات أو الغير إذا كانـت مما تقتضيـه أعمال

التصفيـة ويف حـدود سـلطته .فـإذا تعـدد املصفـون فلا تكـون ترصفاتهـم ملزمـة للصنـدوق إال إذا اتخـذ القـرار باألغلبيـة

املطلقـة ،مـا مل ينـص قـرار تعيينهـم على خلاف ذلـك ،على مديـر الصنـدوق تقديـم حسـابات الصنـدوق وتسـليم دفاتـره
ومسـتنداته وأصولـه إىل املصفـي ،كما يلتـزم مقدمـو الخدمـات بتزويـد املصفي بـأي بيانـات أو معلومات تخـص الصندوق،

ويقـوم املصفـي -خلال ثالثـة أشـهر مـن مبارشتـه لعملـه -بجرد أصـول الصنـدوق وتحديـد مركزه املـايل مبا يتضمـن حقوقه

والتزاماتـه ،ولـه أن يسـتعني يف ذلـك مبقدمـي الخدمـات ،وميسـك املصفـي الدفاتـر الالزمـة لقيـد التصفيـة ،مـع إخطـار

الهيئـة بتقريـر املركـز املـايل للصندوق .على املصفي االنتهاء مـن أعامل التصـــفية يف املدة املحددة يف قـرار تعيينه،

فـإذا مل تحـدد املـدة تولـت الهيئـة تحديدهـا بنـاء على طلـب ذوي الشـأن .ويجـوز مـد املـدة بقـرار يصـدر مـن الجهـة التـي

اختـارت املصفـي بعـد االطلاع على تقريره الذي يتضمن األسـباب التـي حالت دون إمتـام التصفية يف املـدة املحددة ،ولكل
ذي شـأن أن يطلـب مـن الهيئـة تقصير هـذه املـدة.

على مصفـي الصنـدوق أن يقـوم بدعـوة جمعيـة حملة الوحـدات لالجتامع خالل ثالثة أشـهر من انتهـاء السـنة املالية ،وذلك
ملناقشـة البيانـات املاليـة عـن السـنة املنتهية وتقرير مراقب الحسـابات والتقرير السـنوي عن أعامل التصفيـة واملصادقة،
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ولـه دعـوة الجمعيـة لالجتماع يف أي وقـت إذا اقتضــت ذلـك أعمال التصفيـة ،يتعين على املصفـي أن يسـتويف مـا يكون
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للصنـدوق مـن حقـوق لـدى الغير أو لـدى مديـر الصنـدوق وإيـداع املبالـغ التـي يحصلهـا يف أحـد البنـوك لحسـاب الصندوق

يف دور التصفيـة .وعلى املصفـي سـداد ديـون الصنـدوق وتجنيـب املبالـغ الالزمـة لسـداد الديـون املتنـازع عليهـا ،ويتـم

سـداد ديـون الصندوق وفقـاً للرتتيـب التايل:
.1

االلتزامات املالية الناتجة عن عمليات التصفية.

.2

ميع املبالغ املستحقة ملقدمي الخدمات.
ج

.3

الديون املمتازة حسب ترتيب امتيازها.

.4

الديون املضمونة بتأمينات عينية ،وذلك يف حدود ناتج اليشء الضامن للدين.

ومـا يتبقـى مـن مـال بعـد سـداد الديـون السـابق بيانهـا يـؤدي للدائنني العاديين ،فـإن مل يكف املتبقـي من ناجـت التصفية

لسـداد كل هـذه الديـون يتـم قسـمة املـال عليهم قسـمة الغرماء.

يقـوم املصفـي بقسـمة مـا تبقـى مـن أصـول الصنـدوق بعـد سـداد ديونـه بين حملـة الوحـدات ،ويحصـل كل مشترك على

نصيـب يتناسـب مـع عـدد وحداتـه يف رأس مـال الصنـدوق .يقـدم املصفـي إىل جمعيـة حملـة الوحـدات حسـابا ً ختاميـا عـن

تصفيـة الصنـدوق وقسـمة أصولـه ،وتنتهـي أعمال التصفيـة بالتصديـق على الحسـاب الختامـي مـن تلـك الجمعيـة .وعلى
املصفـي أن يطلـب إلغـاء قيـد الصنـدوق مـن سـجل الصناديـق لـدى الهيئـة بعـد انتهـاء التصفيـة .ويقـوم املصفـي بشـهر

انتهـاء التصفيـة ،وال يحتـج على الغير بانتهـاء التصفيـة إال مـن تاريـخ الشـهر.

يلتـزم املصفـي بتقديـم تقريـر ربـع سـنوي للهيئـة عـن أعمال التصفيـة وفقاً للنماذج الصـادرة من الهيئـة فضالً عـن تقديم
البيانـات املاليـة املرحليـة املراجعـة والسـنوية املدققـة وتقريـر مراقـب الحسـابات للصنـدوق تحـت التصفيـة خلال مـدة

أقصاهـا ثالثـون يومـاً مـن نهايـة الفرتة املعـد عنها التقرير عـن أعامل التصفيـة والبيانات املاليـة ،كام يجوز للهيئـة أن تطلب

مـن املصفـي تزويدهـا بـأي معلومـات أو تقاريـر كلما رأت رضورة لذلـك.

تحفـظ الدفاتـر واملسـتندات املتعلقـة بتصفيـة الصنـدوق ملـدة خمـس سـنوات مـن تاريـخ إلغـاء قيـد الصنـدوق مـن سـجل

الهيئـة يف املـكان الـذي تحـدده الجهـة التـي عينـت املصفـي .يسـأل املصفـي عـن تعويـض األرضار التـي تلحـق الصنـدوق
أو حملـة الوحـدات أو الغير بسـبب تجـاوزه حـدود سـلطته أو نتيجـة األخطـاء التـي يرتكبهـا يف أداء عملـه ،ويف حالـة تعـدد

املصفين فإنهـم يكونـون مسـئولني على وجـه التضامـن.

املادة ( :)28إجراءات الشكاوى
يف حــال وجــود شــكاوى بخصــوص الصنــدوق ميكنكــم االتصــال برشكــة بوبيــان كابيتــال لالســتثامر ش.م.ك.م .عــى الرقــم
( ،)+965 2232 5800كــا ميكنكــم تعبئــة منــوذج الشــكاوى املوجــود بالرشكــة ومبوقعهــا اإللكــروين وإرســاله لنــا عــى

العنــوان التــايل:

رشكة بوبيان كابيتال لالستثامر ش.م.ك.م.
مدينة الكويت ،القبلة ،قطعة  ،3شارع عيل السامل ،بنك بوبيان مبنى الفرع الرئييس ،الدور الثاين
ص.ب 28950 .الصفاة ،الرمز الربيدي  ،13150دولة الكويت
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املادة ( :)29املصـروفات
عنـد إجـراء أي اتصـال أو إفصـاح لرتويـج وحـدات صندوق االسـتثامر يجـب مراعاة كشـف كل الحقائـق واملعلومـات ذات العالقة

دون مبالغـة ،ويف جميـع األحـوال تخضـع اإلعالنـات الرتويجية أو التسـويقية للضوابط التـي تقررها الهيئـة .وال يجوز دفع أي

مبلـغ مـن أصـول الصنـدوق مقابـل أتعـاب مستشـار االسـتثامر أو الرتويـج للوحـدات أو بيعها ،ويشـمل ذلك عىل سـبيل املثال
ال الحصر ،مصاريـف نسـخ وتوزيـع النظـام األسـايس للصنـدوق ،على أن يتحمـل مديـر الصنـدوق هـذه املصاريـف ،ويتحمـل

الصنـدوق مصاريف التأسـيس.

الرسوم التي يدفعها الصندوق
.1

األتعاب السنوية ملدير الصندوق
•

 0.75%من القيمة الصافية ألصول الصندوق.

• تحتسب سنوياً وتسدد يف نهاية كل شهر طوال مدة الصندوق.
.2

أتعاب أمني الحفظ
•  0.0625%عن صايف األصول حتى  25مليون د.ك
•  0.05%عن صايف األصول ألكرث من  25مليون د.ك
• يكون الحد األدىن إلجاميل األتعاب السنوية لخدمة أمني الحفظ مبلغ  3,000د.ك (ثالثة آالف دينار كويتي)
• يتـم احتسـاب األتعـاب شـهرياً يف فترة تقويـم الصنـدوق ضمـن مرصوفـات الصنـدوق ويتـم خصمهـا وسـدادها
مبـارشة بشـكل ربـع سـنوي.

.3

أتعاب مراقب االستثامر
•  0.0625%عن صايف األصول حتى  25مليون د.ك
•  0.05%عن صايف األصول ألكرث من  25مليون د.ك
• يكون الحد األدىن إلجاميل األتعاب السنوية لخدمة مراقب االستثامر مبلغ  3,000د.ك (ثالثة آالف دينار كويتي)
• يتـم احتسـاب األتعـاب شـهرياً يف فترة تقويـم الصنـدوق ضمـن مرصوفـات الصنـدوق ويتـم خصمهـا وسـدادها
مبـارشة بشـكل ربـع سـنوي.

.4

أتعاب حفظ سجل حملة الوحدات
 1,000د.ك تدفـع مقدمـاً باإلضافـة إىل نسـبة  20%مـن هـذه األتعـاب يف حال قيامهـم بتوزيع أرباح نقديـة عىل حملة
الوحدات.

.5

أتعاب مراقب الحسابات الخارجي
•  600د.ك لكل ربع سنة
•  1,700د.ك لكل سنة مالية
• تسدد األتعاب كل ثالثة أشهر

.6

أتعاب املستشار القانوين
•  1,500د.ك سنوياً
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• تسدد األتعاب بشكل سنوي عند رسيان االتفاقية وتجديد االتفاقية.
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.7

أتعاب مكتب التدقيق الرشعي الخارجي
•  1,000د.ك
• تسدد األتعاب عىل دفعتني كل ستة أشهر.

.8

رسوم اإلعالنات واملصاريف التي تفرضها هيئة أسواق املال عىل الصناديق.

الرسوم التي يدفعها مدير الصندوق
.1

مصاريف إعداد النظام األسايس وطباعته وتوزيعه.

.2

مصاريف ترويج للوحدات أو بيعها.

الرسوم التي يدفعها حامل الوحدات
ال يوجد.

املادة ( :)30التزامات عامة
يجب عىل كافة مقدمي خدمات الصندوق االلتزام مبا ييل:
.1

أن يكـون مقـدم الخدمـة مـن األشـخاص املرخـص لهـم أو املسـجلني لدى الهيئـة يف تقديم هـذه الخدمـة ،وأن تتوفر

.2

إبـرام عقـد مـع مقـدم الخدمـة يتضمـن بيـان حقـوق والتزامـات أطرافـه وعلى األخـص أتعـاب مقـدم الخدمـة وأسـس

لديـه القـدرات واإلمكانيـات البرشيـة والتقنيـة واملاليـة بالقـدر الـذي يكفـي لتنفيـذ التزاماتـه.

احتسـابها ومواعيـد سـدادها ،واإلجـراءات الواجـب اتباعهـا عنـد إنهـاء أو فسـخ العقـد ،والتدابير واإلجـراءات املرتتبـة
على إنهـاء العالقـة مـع مقـدم الخدمـة.

.3

بـذل عنايـة الشـخص الحريـص يف القيـام باملهـام املنوطـة مبقـدم الخدمـة والتعـاون مـع باقـي مقدمـي الخدمـات

.4

أال يتعامل مقدم الخدمة سواء لصالحه أو نيابة عن غريه عىل وحدات الصندوق ،فيام عدا مدير الصندوق.

للصنـدوق ،وتعويـض كل شـخص لحقـه رضر نتيجـة أي خطـأ يرتكبـه مقـدم الخدمـة.

املادة ( :)31أمني الحفظ
أوال :التعريف بأمني الحفظ
يكـون أمين الحفـظ للصنـدوق مسـؤول عـن االحتفـاظ باملسـتندات املثبتـة السـتثامرات الصنـدوق واألمـوال واألدوات املاليـة
وأصـول الصنـدوق األخرى.

ثانيا :صالحيات والتزامات أمني الحفظ
يجـب حفـظ أصـول الصنـدوق لـدى أمين حفـظ مرخـص لـه يعين من قبـل مديـر الصنـدوق بعد الحصـول على موافقـة الهيئة،
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ويجـوز لـه تعيين أمين حفـظ فرعـي يكـون مرخصـا ً لـه أو مسـجالً لـدى جهة رقابيـة أجنبيـة ،وذلـك لحفـظ األصول خـارج دولة
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الكويـت على أن يتحمـل أمين الحفـظ األصلي كافـة تكاليـف تعيين أمين الحفـظ الفرعـي ،وال يـؤدي التعاقـد مع أمين حفظ
فرعـي إىل إعفـاء أمين الحفـظ األصلي من مسـؤولياته.

يجب عىل أمني الحفظ االلتزام عىل األخص مبا ييل:
.1

مـع مراعـاة أحـكام الكتـاب السـابع (أمـوال العملاء وأصولهـم) مـن الالئحـة التنفيذيـة ،يلتـزم أمين الحفـظ باالحتفـاظ

بأصـول الصنـدوق يف حسـابات منفصلـة يقـوم بفتحها وإدارتها عىل أن تكون مسـتقلة عن حسـاباته أو حسـابات الغري،
وأن يبـذل يف ذلـك عنايـة الشـخص الحريـص.

.2

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

.3

إخطــار مديــر الصنــدوق بأيــة التزامــات مرتتبــة عــى أصــول الصنــدوق وإرســال أي إخطــارات يتســلمها ويف املــدة

.4

تنفيذ تعليامت مدير الصندوق الخاصة بنطاق عمل أمني الحفظ.

.5

إعداد وحفظ سجل حملة الوحدات ما مل يحفظ لدى وكالة مقاصة.

املقــررة لذلــك.

يجـب الحصـول على موافقـة كتابيـة مـن مديـر الصنـدوق عىل جميـع العقـود املربمة بين أمني الحفـظ األصيل وأمين الحفظ

الفرعـي ويجـب أن تتضمـن جميـع العقـود املربمـة سـواء مع أمين الحفظ األصيـل أو الفرعـي تنظيم املسـائل التالية:
.1

املتطلبات التي متكن الصندوق من مامرسة الحقوق املتعلقة باألصول التي يحتفظ بها مع أمني الحفظ.

.2

املتطلبات الخاصة مبكان حفظ أصول الصندوق.

.3

الطريقة املستخدمة يف حفظ وحامية أصول الصندوق.

.4

مستوى العناية املهنية الواجبة واملسؤولية عن التلف والهالك.

.5

األتعاب وطريقة حسابها.

املادة ( :)32مراقب االستثامر
أوال :التعريف مبراقب االستثامر
يعمـل مراقـب االسـتثامر على التأكـد مـن أن مديـر الصنـدوق يديـر الصنـدوق وفقا ألحـكام القانـون والالئحـة التنفيذيـة وهذا

النظـام وتعليامت جهـة اإلرشاف.

ثانيا :صالحيات والتزامات مراقب االستثامر
يكـون للصنـدوق مراقـب اسـتثامر يعين مـن قبـل مديـر الصنـدوق بعـد الحصـول على موافقـة الهيئة على أن يلتـزم مراقب
االسـتثامر على األخـص مبـا ييل:
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.1

التأكـد مـن التـزام مديـر الصنـدوق بالقانـون والالئحـة التنفيذية وقـرارات وتعليمات الهيئـة والنظام األسـايس ونرشة

.2

أن يقوم بتقويم حصص أو وحدات االستثامر بالطريقة ويف املواعيد املحددة لذلك يف النظام األسايس.

.3

التأكـد مـن قيـام مديـر الصنـدوق مبسـؤولياته مبـا يحقـق مصلحـة حملـة الوحـدات وفقـا لهـذا النظـام وأحـكام الالئحة

االكتتـاب وأيـة وثائـق أخـرى يصدرهـا مديـر الصنـدوق.
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التنفيذيـة ،وأن أموالـه تسـتثمر يف حـدود األسـاليب والسياسـات املحـددة يف هـذا النظـام.
.4

إقرار أية تعامالت تنطوي عىل تعارض مصالح.

.5

االجتماع مرتين سـنويا عىل األقـل مع الهيئة اإلدارية للصنـدوق ملراجعة التزام الصندوق بالقانـون والالئحة التنفيذية

.6

إخطار الهيئة بأية مخالفات تقع من مدير الصندوق.

وقـرارات وتعليمات الهيئـة والنظـام األسـايس ونشرة االكتتـاب وأيـة وثائـق أخـرى يصدرهـا مديـر الصندوق.

املادة ( :)33مراقب الحسابات الخارجي
يجـب على مديـر الصنـدوق تعيين مراقـب حسـابات خارجـي مسـجل لـدى الهيئـة ،وذلـك ليقـوم بأعمال مراجعـة وتدقيـق

حسـابات الصنـدوق وفقـا ملعايير املحاسـبة الدوليـة املعتمـدة مـن الهيئـة .يعين مراقـب الحسـابات الخارجـي للصنـدوق
لسـنة ماليـة واحـدة قابلـة للتجديـد سـنويا ،وملـدة ال تتجـاوز أربـع سـنوات ماليـة متتاليـة ،ويجـوز لـه القيـام بهـذه األعمال
لـذات الصنـدوق بعـد فترة انقطـاع ال تقـل عـن سـنتني متتاليتين .ال يجـوز أن يكـون مراقـب الحسـابات الخارجـي للصنـدوق هـو
نفسـه مراقـب الحسـابات ملديـر الصنـدوق.

املادة ( :)34نظام الرقابة الرشعية
يكـون للصنـدوق نظـام رقابـة رشعيـة مكـون مـن وحـدة تدقيق رشعـي داخيل ومكتـب تدقيق رشعـي خارجي ،وذلـك للقيام

بالرقابـة على جميـع تعاملات األوراق املاليـة للصندوق للتأكد مـن مطابقتها للمعايير الرشعية وقرارات الهيئـة ذات الصلة.

ويشترط أن يكـون مكتـب التدقيـق الرشعي الخارجي مسـجالً لـدى الهيئة ،ويلتـزم برفع تقاريـره إىل جمعية حملـة الوحدات

للصندوق.

يجـوز ملديـر الصنـدوق أن يكلـف مسـؤول التدقيـق الرشعـي الخـاص بـه للقيـام مبهـام وحـدة التدقيـق الرشعـي الداخلي

للصنـدوق .تقـوم وحـدة التدقيـق الرشعـي الداخلي بالتثبـت مـن رشعيـة التطبيـق باالطلاع على حـاالت انتقائيـة للمعاملات
اليوميـة املختلفـة للصنـدوق؛ للتأكـد مـن التـزام تعاملات الصنـدوق باملعايير الرشعيـة وقـرارات الهيئـة ذات الصلـة.

مينـح مديـر الصنـدوق الـذي يديـر صنـدوق يعمـل وفـق أحـكام الرشيعـة اإلسلامية حـق تعيين مكتـب التدقيـق الرشعـي

الخارجـي .يعين مكتـب التدقيـق الرشعـي الخارجـي للصنـدوق لسـنة ماليـة واحـدة قابلـة للتجديـد سـنوياً ،وملـدة ال تتجـاوز

أربـع سـنوات ماليـة متتاليـة ،ويجـوز لـه القيـام بهـذه األعامل لـذات الصندوق بعـد فرتة انقطـاع ال تقل عـن سـنتني متتاليتني.

يجب أن يشتمل تقرير مكتب التدقيق الرشعي الخارجي عىل اآليت:
.1

ما يفيد اطالعه عىل تقرير وحدة التدقيق الرشعي الداخيل.

.2

عدد وتواريخ الزيارات امليدانية إىل مدير الصندوق ونتائجها.

.3

بيان حول العقود واملعامالت التي تم االطالع عليها وفحصها ،وذلك دون اإلخالل برسية هذه التعامالت.

.4

القواعد املرجعية لتلك العقود واملعامالت.

.5

املخالفات الرشعية  -إن وجدت  -سواء يف العقود أو املعامالت ،وكيفية معاجلتها واملدد املقرتحة لذلك.

.6

الجهات املسؤولة يف الشخص املرخص له عن إجراء التعامالت التي تم فحصها ،ومراحل إنجازها.
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.7

إجراءات التدقيق التي أدت للتوصل لنتائج أعامله الواردة يف هذا التقرير.

.8

الرأي الرشعي النهايئ.

.9

توقيع املدقق الرشعي واملمثل القانوين للمكتب.

املادة ( :)35وكيل االكتتاب (البيع)
الشـخص الـذي يعـرض أو يبيـع أوراقـاً ماليـة لصالـح مصدرهـا أو حليفـه ،أو يحصـل على أوراق ماليـة مـن املصـدر أو حليفـه
بغـرض إعـادة تسـويق أو إدارة عمليـة إصـدار األوراق املاليـة.

املادة ( :)36الهيئة اإلدارية
يتـوىل إدارة الصنـدوق هيئـة إداريـة تتشـكل مـن موظفين اثنين أو أكثر مـن موظفـي مديـر الصنـدوق ممـن تتوافـر فيهـم
رشوط ممثلي نشـاط مديـر نظـام اسـتثامر جامعـي ،على أن يكـون أحدهـم مـن كبـار التنفيذيين لـدى مديـر الصنـدوق.

يجـب أن يكـون أعضـاء الهيئـة اإلداريـة للصنـدوق مـن األشـخاص املسـجلني لـدى الهيئـة ،وميثلـون مديـر الصنـدوق يف
املسـؤوليات والصالحيـات املنصـوص عليهـا يف لوائـح وقوانين الهيئـة ،ويعتبر توقيـع أعضـاء الهيئـة اإلداريـة أو مـن

يفوضونـه منهـم مبثابـة توقيـع مديـر الصنـدوق ،ويكـون هـؤالء األعضـاء مسـؤولني بالتضامـن مـع املديـر عـن أي أخطـاء أو
إهمال أو غـش يف إدارة الصنـدوق.

املادة ( :)37شغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإلدارية للصندوق أو أي من مقدمي الخدمات
يف حالـة شـغور منصـب أحـد أعضـاء الهيئـة اإلداريـة للصنـدوق ،أو أي مـن مقدمـي الخدمـات؛ يتعين على مديـر الصنـدوق

إخطـار الهيئـة بذلـك خلال مـدة أقصاهـا خمسـة أيـام عمـل ،كما يتعين عليـه تقديـم طلـب لشـغل املناصـب الشـاغرة خلال

مـدة أقصاهـا خمسـة عشر يـوم عمـل من تاريـخ انتهاء مـدة اإلخطـار املنصوص عليهـا يف هذه املـادة .ويتم تعديـل بيانات

الصنـدوق يف سـجل الصناديـق لـدى الهيئـة عنـد حـدوث أي تغيري يطرأ على النظام األسـايس ،أو مقدمـي الخدمات .ويف

جميـع األحـوال يجـب على مديـر الصنـدوق إخطار حملة الوحـدات خالل مدة أقصاها خمسـة أيام عمل من شـغور أو شـغل أي
مـن املناصـب املذكورة.

املادة ( :)38قيود املناصب
مـع عـدم اإلخلال بالتزامـات مديـر الصنـدوق بأحـكام الفصـل الثالـث (تعـارض املصالـح) مـن الكتـاب الثامـن (أخالقيـات العمـل)

مـن الالئحـة التنفيذيـة ،يجـوز ملوظفـي مديـر الصنـدوق مـن غير املسـجلني كممثلي مديـر نظـام اسـتثامر جامعـي شـغل

عضويـة مجلـس إدارة يف رشكـة تشـكل أوراقهـا املاليـة جـزءا من أصـول صندوق يديـره مدير الصنـدوق .وال يجـوز ملوظفي
مديـر الصنـدوق مـن املسـجلني كممثلي مديـر نظـام اسـتثامر جامعـي شـغل عضويـة مجلـس إدارة الشركات املشـار إليهـا
يف الفقـرة السـابقة .يف حـال توظيـف مديـر الصنـدوق لشـخص كممثـل ملدير نظام اسـتثامر جامعـي ممن ينطبـق عليهم

الحظـر الـوارد أعلاه ،فيجـب على هـذا الشـخص أن يسـتقيل مـن عضويـة مجلـس إدارة الرشكـة التـي تشـكل أوراقهـا املاليـة

جـزءا مـن أصـول صنـدوق يديـره مديـر الصندوق.
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املادة ( :)39إجراءات الفرز والتخصيص
.1

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

.2

يقـوم مديـر الصنـدوق بفـرز طلبـات االكتتـاب ويجـري التخصيـص يف تاريـخ انتهـاء فترة االكتتـاب ،ويراعى كذلـك توزيع

.3

يف حالـة تجـاوز حجـم االكتتـاب عـن رأس مـال الصنـدوق يتـم توزيـع الوحـدات عىل املشتركني كل بنسـبة ما أشترك به

.4

يتـم تخصيـص وحـدات االسـتثامر على املشتركني خلال  5أيـام عمـل مـن تاريـخ انتهـاء فترة االكتتـاب ويلتـزم مديـر

.5

يتـم رد املبالـغ الزائـدة عـن قيمـة مـا تـم تخصيصـه للمكتتـب خلال  5أيـام عمـل مـن تاريـخ انتهـاء إجـراءات التخصيص وال

الحـد األدىن لالشتراك.

بعـد توزيـع الحـد األدىن لالكتتـاب على جميـع املكتتبين.

الصنـدوق بتسـليم كل مشترك سـند تخصيـص بعـدد الوحـدات املخصصـة لـه.
يسـتحق عنهـا أيـة فوائـد.

املادة ( :)40سجل حملة الوحدات
يحفـظ سـجل حملـة وحـدات الصنـدوق لـدى وكالـة مقاصـة ،ويجـوز حفـظ هـذا السـجل لدى أمين حفـظ إذا كان الصنـدوق غري

مـدرج ،وذلـك وفقـا لألحـكام الـواردة يف الكتـاب الرابـع (بورصـات األوراق املاليـة ووكاالت املقاصـة) مـن الالئحـة التنفيذيـة،
وتدفـع أتعـاب الجهـة التـي تحتفـظ بالسـجل مـن أمـوال الصندوق.

على وكالـة املقاصـة أو أمين الحفـظ االحتفـاظ ببيـان يوضـح رصيـد الوحـدات املتبقيـة والوحـدات التـي تـم إصدارهـا أو

استردادها أو اسـتحداثها أو إلغاؤهـا ،وتزويـد مراقـب االسـتثامر بنسـخة مـن البيـان.

املادة ( :)41املراسالت
يتـم توجيـه كافـة املراسلات مـن قبـل أي مشترك إيل مديـر الصنـدوق وذلك على آخر عنـوان مقيـد يف سـجالت الصندوق،
وهـو كالتايل:

رشكة بوبيان كابيتال لالستثامر ش.م.ك.م.
مدينة الكويت ،القبلة ،قطعة  ،3شارع عيل السامل ،بنك بوبيان مبنى الفرع الرئييس ،الدور الثاين
ص.ب 28950 .الصفاة ،الرمز الربيدي 13150
دولة الكويت
•

املوقع اإللكرتوين ملدير الصندوقwww.boubyancapital.com :

•

الربيد اإللكرتوينassetmanagement@boubyancapital.com :

•

تلفون(965) 2232 5800 :

•

فاكس(965) 2294 3298 :
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املادة ( :)42القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضايئ
يخضـع هـذا النظـام ويفسر وفقـاً ألحـكام القانـون الكويتـي ويختـص القضـاء الكويتـي بكافـة املنازعـات التـي تتعلـق بـه أو
ينشـأ عنـه مبـا ال يخالـف أحـكام الرشيعـة اإلسلامية ويسري القانـون رقـم  7لسـنة  2010وتعديالته والئحتـه التنفيذية بشـأن

إنشـاء هيئـة أسـواق املـال وتنظيم نشـاط األوراق املاليـة وتعديالتهام والقـرارات والشروط املنظمة من الجهـات الرقابية
على كافـة األمـور املتعلقـة بالصنـدوق التـي مل يـرد بشـأنها نص خـاص بهـذا النظام.

املادة ( :)43مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب
يجـب على مديـر الصنـدوق االلتـزام بقـرارات وتعليمات هيئـة أسـواق املـال وقوانين دولـة الكويـت بشـأن غسـل األمـوال

ومتويـل اإلرهـاب وقـرارات الرشعيـة الدوليـة الصـادرة يف هـذا الشـأن ،وأيـة قـرارات وتعليمات الحقـة تصـدر بشـأن غسـل

األمـوال ومتويـل اإلرهـاب.

وسـعياً لاللتـزام بقوانين وتعليمات مكافحـة غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب ،قـد يطلـب مديـر الصنـدوق تقديـم مسـتندات

إضافيـة مـن طالبي االشتراك كدليـل للتحقق من بياناتهم وهوياتهم أو هوية املسـتفيدين األصليني من األموال املشـاركة
يف الصنـدوق ،ويحتفـظ مديـر الصنـدوق بالحـق يف طلـب معلومـات إضافيـة إذا اعتبر ذلـك رضوريـاً للتحقـق مـن هويـة أو

مصـادر أمـوال طالبـي االشتراك بالصنـدوق ،ويجـوز ملديـر الصندوق أن يرفـض قبول أي طلب اشتراك يف الصنـدوق إذا تأخر

املشترك أو تعـذر عليـه تقديـم أي معلومـة أو مسـتند كان قـد طلبهـا مديـر الصندوق.

املادة ( )44إلغاء الرتخيص
للهيئة أن تلغي ترخيص أي صندوق يف أي من األحوال التالية:
.1

إذا تبني أنه مل يتم الوفاء بأي من الرشوط الخاصة مبنح الرتخيص.

.2

إذا كان يف ذلك حامية ملصلحة املشاركني يف الصندوق.

.3

إذا خالـف مديـر الصنـدوق أو مراقـب االسـتثامر أو أمين الحفـظ أيـاً مـن أحـكام القانـون أو اللوائـح ،أو قـدم للهيئـة

.4

إذا طلـب مديـر النظـام إلغـاء الرتخيـص ،وللهيئـة أن ترفـض الطلـب إذا وجـدت رضورة للتحـري عـن أمـر يتعلـق بالنظام أو

معلومـات غير صحيحـة أو غير دقيقـة أو مضللـة.
مبصلحـة املشـاركني.

CMA 28/03/2021
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