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متهيد

شركة بيتك كابيتال لالستثمار من الشركات املساهمة الكويتية املقفلة واملرخص لها من قبل هيئة أسواق املال يف دولة الكويت 
مبوجب ترخيصص رقم AP/2015/0025، التي يدخل ضمن أغراضها تأسيس وإدارة أنظمة االستثمار اجلماعي، وحيث أن 
الشركة ترغب يف إنشاء صندوق استثماري يخضع يف قواعده تأسيسية ونظم إدارته ألحكام القانون رقم 2010/7م وتعديالته 

بشأن إنشاء هيئة اسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية والئحته التنفيذية وقرارات وتعليمات هيئة أسواق املال.

وبعد االطالع على القانون رقم 2010/7م وتعديالته بشأن إنشاء هيئة اسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية والئحته التنفيذية 
وعلى قرارات وتعليمات هيئة أسواق املال، وبناء على موافقة هيئة أسواق املال ومبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية، 
مت إنشاء صندوق بيتك كابيتال ألسواق النقد بالدينار الكويتي. ويكون للصندوق شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن حملة 

الوحدات أو اجلهة القائمة على إدارته، ويكتسب الصندوق شخصيته االعتبارية من وقت قيده يف سجل الصناديق لدى الهيئة.

مادة )1(

التمهيد 

يعتبر التمهيد السابق جزءاً ال يتجزأ من هذا النظام وملحقاته ومتمماً جلميع أحكامه ومواده.

مادة )2(

املصطلحات

يكون للكلمات واملصطلحات اآلتية املعاني املبينة أمام كل منها: -

صندوق بيتك كابيتال ألسواق النقد بالدينار الكويتي .الصندوق

هذا النظام أو أية تعديالت قد تطرأ عليه مستقباًل.النظام االساسي

شركة بيتك كابيتال لالستثمار ش.م.ك. )مقفلة(مدير الصندوق/املدير

مؤسسة مستقلة )رخصة فردية أو شركة( مسجلة لدى الهيئة، تختص بالرقابة على مكتب التدقيق الشرعي اخلارجي
جميع املعامالت التجارية واملالية للصندوق للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الشرعية 

وقرارات الهيئة ذات الصلة.

الشخص الطبيعي املسجل لدى الهيئة يف سجل مراقبي احلسابات الذي يبدي الرأي مراقب احلسابات
الفني احملايد واملستقل حول مدي عدالة ووضوح القوائم املالية للصندوق املعدة وفقاً 

ملعايير احملاسبة الدولية املعتمدة لدى الهيئة.

يعني املستثمر يف وحدات الصندوق املشترك/مالك الوحدات/حامل الوحدات

 اجلهات التي يعينها مدير الصندوق لتقوم بدور وكيل االكتتاب)البيع( وتلقي طلبات وكيل االكتتاب )البيع( 
االكتتاب من املستثمرين أو املشتركني وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة.
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هيئة أسواق املال يف دولة الكويت. اجلهة الرقابية/جهة اإلشراف/الهيئة

هي ورقة مالية غير قابلة للتجزئة متثل حصة يف أصول نظام االستثمار اجلماعي وحدة االستثمار
وتخول حاملها مباشرة كامل احلقوق الناشئة عنها. وإذا تعدد مالكو الوحدة الواحدة 
تعني عليهم أن يختاروا من بينهم شخصاً واحداً ميثلهم جتاه نظام االستثمار اجلماعي. 

ويجوز لغير الكويتيني االكتتاب يف وحدات االستثمار أو متلكها. 

هي قيمة استثمارات الصندوق مقومه طبقا ألحكام نظام الصندوق األساسي ، مضافاً القيمة الصافية ألصول الصندوق
إليها بنود املوجودات األخرى من نقدية وأرصدة مدينة أخرى مطروحاً منها التزامات 
الصندوق قبل الغير يف ذات التاريخ ) دون األخذ باالعتبار التوزيعات النقدية املقترحة 

على مشتركي الصندوق ـ إن وجدت(.

هي القيمة الصافية ألصول الصندوق مقسومة على عدد الوحدات املصدرة للصندوق القيمة الصافية  للوحدة 
يف يوم التقومي وفقا للمعايير احملاسبية الدولية املعتمدة من الهيئة وحتتسب بخمس 

نقاط عشرية.

هي األسواق املالية يف الكويت ودول مجلس التعاون اخلليجي والدول االخرى.األسواق

القانون رقم 7 لسنة2010 م وتعديالته يف شأن انشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط القانون والالئحة التنفيذية
تطرأ  تعليمات الحقه  أو  تعديالت  أو  قرارات  وأية  التنفيذية  والئحته  املالية  األوراق 

عليهما منذ تاريخ دخولهما حيز التنفيذ.

الهيئة التي تتولي إدارة الصندوق وتتشكل من موظفني اثنني او أكثر من موظفي مدير الهيئة اإلدارية
الصندوق ممن تتوافر فيهم شروط ممثلي نشاط مدير نظام استثمار جماعي، على ان 

يكون أحدهم من كبار التنفيذيني لدى مدير الصندوق.

النظام  يف  عليها  املنصوص  والصالحيات  املسؤوليات  يف  الصندوق  مدير  وميثلون 
األساسي للصندوق ويعتبر توقيعهم أو من يفوضونه مبثابة توقيع مدير الصندوق.

وهي ادوات استثمار قصيرة االجل، متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وتشمل  أدوات نقد
ما يقابل الودائع يف البنوك االسالمية والصكوك احلكومية والصكوك الصادرة عن 
وشهادات  اخرى  اجنبية  عملة  او  الكويتي  بالدينار  كانت  سواء  الشركات  او  البنوك 
االيداع البنكية واتفاقيات اعادة الشراء او اي ادوات نقد اخرى توافق عليها الهيئة 

ومبا ال يخل بأحكام الشريعة االسالمية.

يوم عمل رسمي للهيئةيوم العمل

بنهاية يوم اخلميس من كل إسبوع، ويتم فيه تقومي وحدات الصندوق بهدف االشتراك/يوم  التقومي
االسترداد ويقوم مراقب االستثمار بحساب القيمة الصافية لوحدات الصندوق لذلك 
اليوم. وبنهاية كل شهر ميالدي وذلك ألغراض التقارير الشهرية  فقط على أن ال يتم 

التعامل بهذا التقومي الشهري لطلبات االشتراك واالسترداد 

اسبوعي عن طريق فترة التقومي بشكل   ”NAV“ الصندوق  الصافية ألصول  القيمة  احتساب  يتم 
الدولية  احملاسبية  واملعايير  األساسي  النظام  ألحكام  وفقاً  االستثمار  مراقب  تقومي 

املعتمدة من الهيئة.
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تاريخ آخر يوم لقبول طلبات االشتراك واالسترداد بحد أقصى الساعة 2 ظهراً قبل يوم التعامل لالشتراك/لالسترداد
يوم عمل من يوم التقومي األسبوعي.

دولة الكويت وهي محله القانوني.مقر الصندوق

املتوسط املرجح لالستحقاق = املتوسط املرجح لالستحقاق:

Σi
n=1(xiai) حيث أن: 

x= نسبة االستثمار

a= مدة االستحقاق )باأليام(

n= إجمالي عدد استثمارات الصندوق يف أدوات النقد

وكيل طلب االشتراك/االسترداد إلى  وتقدميه  تعبئته  االشتراك/االسترداد  طالب  على  يتعني  الذي  الطلب  هو 
االكتتاب )البيع( كشرط إلمتام االشتراكات/االستردادات، وذلك حسب النموذج املعد 

لهذا الغرض وطبقاً لشروط هذا النظام.

تبدأ السنة املالية للصندوق من أول يناير من كل عام وتنتهي يف نهاية ديسمبر من كل السنة املالية
عام باستثناء السنة املالية األولى للصندوق التي تبدأ من تاريخ قيده بسجل الصناديق 

لدى الهيئة وتنتهي يف نهاية ديسمبر من العام التالي.

مادة )3(

الصندوق وبياناته

اسم الصندوق: صندوق بيتك كابيتال ألسواق النقد بالدينار الكويتي

نوع الصندوق: صندوق أسواق النقد

نوع طرح وحدات الصندوق: اكتتاب عام.

عملة الصندوق: الدينار الكويتي.

مادة )4(

اسم مدير الصندوق وعنوانه

شركة بيتك كابيتال لالستثمار ترخيص رقم م م /1999/603 وعنوانها القبلة قطعة 10 شارع احمد اجلابر برج بيتك دور 32 
تقوم مبهام مدير الصندوق طبقاً لألحكام والقواعد الواردة بهذا النظام ومبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وتعتبر 

دولة الكويت هي املركز الرئيسي للصندوق ومحله القانوني 
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مادة )5(

أمني احلفظ

يقوم مدير الصندوق بتعيني أمني حفظ مرخص له ومبوافقة جهة اإلشراف، ليقوم بالعمل مبهام أمني احلفظ للصندوق ويعمل 
على حفظ أصول الصندوق طبقاً ألحكام القانون والالئحة التنفيذية وقرارات وتعليمات الهيئة وهذا النظام ومبا ال يتعارض مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية، ويلتزم أمني احلفظ بالفصل بني مهامه األخرى يف الصندوق ان وجدت واتخاذ االجراءات والتدابير 
الالزمة لذلك، وال يجوز ملدير الصندوق استبدال أمني احلفظ إال إذا كانت هناك أسبابا تدعوا لذلك ويشترط احلصول على 

موافقة جهة اإلشراف.

يجب على أمني احلفظ إجماالً االلتزام مبهام عمله املنصوص عليها بالالئحة التنفيذية وعلى األخص باألمور التالية:

يلتزم أمني احلفظ باالحتفاظ بأصول الصندوق  العمالء وأصولهم( من الالئحة،  السابع )أموال  الكتاب  1.مع مراعاة أحكام 
يف حسابات منفصلة يقوم بفتحها وإدارتها على أن تكون مستقلة عن حساباته أو حسابات الغير، وأن يبذل يف ذلك عناية 

الشخص احلريص.

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

3. إخطار مدير الصندوق بأية التزامات مترتبة على أصول الصندوق وإرسال أي إخطارات يتسلمها ويف املدة املقررة لذلك.

4. تنفيذ تعليمات مدير الصندوق اخلاصة بنطاق عمل أمني احلفظ.

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

له أو مسجاًل لدى جهة رقابية أجنبية، وذلك حلفظ األصول خارج دولة  6. يجوز له تعيني أمني حفظ فرعي يكون مرخصاً 
الكويت. وال يؤدي التعاقد مع أمني حفظ فرعي إلى إعفاء أمني احلفظ األصيل من مسؤولياته.

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

8. يجب أن تتضمن جميع العقود املبرمة سواء مع أمني احلفظ األصيل أو الفرعي تنظيم املسائل التالية:

1. املتطلبات التي متكن الصندوق من ممارسة احلقوق املتعلقة باألصول التي يحتفظ بها مع أمني احلفظ.

2. املتطلبات اخلاصة مبكان حفظ أصول الصندوق.

3. الطريقة املستخدمة يف حفظ وحماية أصول الصندوق.

4. مستوى العناية املهنية الواجبة واملسؤولية عن التلف والهالك.

5. األتعاب وطريقة حسابها.

مادة )6(

مراقب االستثمار

اجلماعي  االستثمار  أنظمة  على  واالشراف  املراقبة  نشاط  له مبزاولة  مرخص  اعتباري  بتعيني شخص  الصندوق  مدير  يقوم 
قيامه  من  والتأكد  املدير  أداء  مراقبة  علـى  ويعمل  للصندوق  االستثمار  مراقب  مبهام  بالعمل  ليقوم  اإلشراف  جهة  ومبوافقة 
ال  ومبا  النظام،  وهذا  اإلشراف  جهة  وتعليمات  وقرارات  التنفيذية  والالئحة  القانون  ألحكام  طبقاً  الصندوق  أموال  باستثمار 
بالفصل بني مهامه األخرى يف الصندوق واتخاذ االجراءات  يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية. ويلتزم مراقب االستثمار 
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والتدابير الالزمة لذلك ان وجدت   وال يجوز ملدير الصندوق استبدال مراقب االستثمار إال إذا كانت هناك أسبابا تدعوا لذلك 
ويشترط احلصول على موافقة جهة اإلشراف. 

يجب على مراقب االستثمار اجماال االلتزام مبهام عمله املنصوص عليها بالالئحة التنفيذية وعلى االخص باألمور التالية: -

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

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

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

4. إقرار أية تعامالت تنطوي على تعارض مصالح.

5. االجتماع مرتني سنوياً على األقل مع الهيئة اإلدارية للصندوق ملراجعة التزام الصندوق بالقانون والالئحة وقرارات وتعليمات 
الهيئة والنظام األساسي ونشرة االكتتاب وأية وثائق أخرى يصدرها مدير الصندوق.

6. إخطار الهيئة بأية مخالفات تقع من مدير الصندوق.

مادة )7(

الهدف من إنشاء الصندوق

يهدف الصندوق إلى توفير فرص استثمارية جاذبة للراغبني يف االستثمار يف مجال ادوات النقد وإيداعات الوكالة واملرابحة 
واملضاربة لدى البنوك، والصكوك االسالمية التي تطرحها البنوك املركزية او اجلهات احلكومية او البنوك او الشركات ذات 
اجلودة االئتمانية العالية ووحدات صناديق اسواق النقد بدولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية والدول االخرى 
املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية حسب األنظمة والقوانني املنظمة لالستثمار يف دولة الكويت، ووفقاً للقواعد والضوابط 

الشرعية التي تعتمدها وحدة التدقيق الشرعي الداخلي و الهيئة.

مادة )8(

مدة الصندوق

مدة الصندوق 15 خمسة عشر سنة ميالدية تبدأ من تاريخ قيده يف سجل صناديق االستثمار لدى الهيئة وجتدد ملدد مماثلة أخرى 
بقرار من مدير الصندوق وبعد احلصول على موافقة الهيئة. 

مادة )9(

شكل ونوع الصندوق

صندوق أسواق نقد مفتوح ذو رأس مال متغير يزيد رأس ماله بإصدار وحدات استثمارية جديدة أو ينخفض باسترداد بعض 
وحداته خالل الفترة احملددة يف نظامه األساسي. 
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مادة )10(

قيمة رأس مال الصندوق وعدد الوحدات وآلية دفعه

رأس مال الصندوق متغير وتتراوح حدوده بني مبلغ 5,000,000 د.ك )فقط خمسة ماليني دينار كويتي( كحد أدنى موزعة على 
خمسة ماليني وحدة ومبلغ 1,000,000,000 د.ك )فقط مليار دينار كويتي( كحد اقصى موزعة على مليار وحدة. 

ويف جميع األحوال يجب أال يقل رأس مال الصندوق عن 5,000,000 دينار كويتي أو ما يعادلها بالعمالت األخرى، وعلى مدير 
الصندوق يف حالة انخفاض رأس مال الصندوق عن احلد األدنى - أن يخطر الهيئة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ انخفاض 

رأس املال، وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً - يف كل حالة - مبا يحقق مصلحة حملة الوحدات.

 يقسم رأس مال الصندوق إلى وحدات متساوية القيمة وتقتصر مسؤولية حملة الوحدات يف الصندوق على قيمة مساهماتهم يف 
رأس املال، ويتم تسديد قيمة الوحدات نقداً عن طريق التحويل البنكي أو الشيك عند االكتتاب أو االشتراك فيها. 

مادة )11(

القيمة االسمية 

القيمة اإلسمية لوحدة االستثمار بالصندوق هي دينار كويتي واحد.

مادة )12(

احلد األدنى واالقصى لالشتراك يف الصندوق من قبل مدير الصندوق وحملة الوحدات

1.  يكون االشتراك يف الصندوق بألف وحدة ومضاعفاتها، وال يجوز أن يقل عدد الوحدات املشترك بها من قبل أي من املشتركني 
بالصندوق عن 10,000 )عشرة أالف( وحدة، ويكون احلد األقصى الذي يجوز أن يتملكه أي مشترك بالصندوق هو %90 

)تسعون باملائة( بشكل مباشر من رأس مال الصندوق. 

2. احلد االدنى لالسترداد هو ألف وحدة ويسمح باالسترداد مبضاعفات األلف وحده كما يجوز للمستثمر استرداد جزء من 
استثماره يف الصندوق وفقا للحدود املبينة سابقا شريطة أن يحتفظ باحلد األدنى للوحدات املسموح به والبالغ عشرة أالف 

وحدة وإال جاز ملدير الصندوق رفض طلب االسترداد.

3. يجب أال تقل مشاركة مدير الصندوق يف وحدات الصندوق عن مبلغ 250,000 دينار كويتي، )مئتان وخمسون ألف دينار 
كويتي( وال تزيد عن 50% )خمسون باملائة( من رأسمال الصندوق، وال يجوز أن يتصرف يف تلك الوحدات أو يستردها طوال 

مدة إدارته للصندوق.
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مادة )13(

االكتتاب/االشتراك يف الصندوق

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

2. يحق االكتتاب/االشتراك يف الصندوق للمواطنني الكويتيني ومواطني دول مجلس التعاون اخلليجي والعرب واألجانب املقيمني 
وغير املقيمني والشركات واملؤسسات الكويتية واخلليجية واألجنبية داخل وخارج دولة الكويت.

3.  يقوم مدير الصندوق بتوجيه الدعوة لالكتتاب يف الصندوق مبا ال يخالف لوائح الهيئة املنظمة لذلك.

4.  يتم االشتراك عن طريق مدير الصندوق ووكالء االكتتاب )البيع( بحيث يسلم املشترك إليهم منوذج االشتراك املعد لذلك 
مرفقاً به املستندات املطلوبة وقيمة الوحدات، وتودع األموال التي يتم تلقيها يف حساب خاص يفتح باسم الصندوق، وتسلم 

هذه األموال إلى أمني احلفظ بعد استكمال إجراءات إنشاء الصندوق.

5.  يتعني على الراغب يف االشتراك أن يزود وكيل االكتتاب )البيع( أو مدير الصندوق بنموذج االشتراك املعد لذلك ويجب أن 
يتضمن هذا النموذج اسم الصندوق ورأسماله واسم مدير الصندوق واسم أمني احلفظ ومراقب االستثمار واسم املشترك 
وعنوانه وجنسيته والوحدات التي يريد االكتتاب بها وقيمتها وإقرار منه بقبوله لنظام الصندوق مرفقاً به املستندات الرسمية 

التي حتدد هوية املشترك وفقاً ملا يلي:

البطاقة املدنية بالنسبة لألفراد الكويتيني، واألفراد غير الكويتيني املقيمني بدولة الكويت، شريطة صالحية تلك البطاقة.- 

وثيقة السفر بالنسبة لألفراد غير املقيمني بدولة الكويت شريطة صالحية تلك الوثيقة.- 

الترخيص الصادر من وزارة التجارة والصناعة بالنسبة للمؤسسات الفردية، إضافة إلى البطاقة املدنية لصاحب املؤسسة - 
شريطة صالحية تلك الوثائق.

إلى -  إضافة  التوقيع  اعتماد  منوذج  كذلك  التجارية  للشركات  بالنسبة  والصناعة،  التجارة  وزارة  من  الصادر  الترخيص 
البطاقة املدنية للمخول بالتوقيع، شريطة صالحيـة تلك املستندات.

الوثائق الرسمية لألفراد واجلهات األخرى احمللية، والوثائق الصادرة واملعتمدة من اجلهات املختصة بالدولة التي تنتمي - 
إليها املؤسسات واملنشآت والشركات غير املقيمة.

األوراق واملستندات والوثائق واألحكام القضائية التي تثبت صفة املتعامل نيابة عن الغير وأنه مخول يف متثيل من ينوب - 
عنه. علماً بأنه سيمتنع وكيل االكتتاب )البيع( ومدير الصندوق عن تنفيذ املعاملة يف حالة عدم استيفاء صورة من وثيقة 

الهوية الشخصية للمشترك.

 منوذج اعرف عميلك اخلاص يف شركة بيتك كابيتال.- 

1. يلتزم مدير الصندوق أو وكيل االكتتاب )البيع( بتسليم املشترك إيصاالً موقعاً يتضمن البيانات الرئيسية التالية:
 - اسم وجنسية املشترك.

 - عنوان املشترك.
 - تاريخ االشتراك.

- عدد وحدات االستثمار.

2. يظل باب االكتتاب مفتوحاً طيلة املدة احملددة بالدعوة وال يجوز قفل باب االكتتاب إال بعد انتهاء تلك املدة، وإذا قاربت فترة 
االكتتاب على االنتهاء دون أن يتم تغطية احلد األدنى من قيمة الصندوق يجوز ملدير الصندوق أن يطلب من الهيئة مهلة مماثلة 
كما يجوز العدول عن انشاء الصندوق ويف هذه احلالة يرد إلى املكتتبني املبالغ التي دفعوها وما حققته من عوائد وذلك خالل 

فترة ال تتجاوز عشرة ايام عمل من انتهاء فترة االكتتاب.
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3. يف حالة عدم استيفاء املستندات املطلوبة وبيانات منوذج طلب االشتراك ترد للمشترك جميع املبالغ التي مت سدادها خالل 
خمسة أيام عمل من تاريخ إقفال باب االكتتاب او عند االشتراك.

4. يحظر على وكيل االكتتاب )البيع( ومدير الصندوق قبول مبالغ نقدية من أي مكتتب وذلك مقابل سداد التزاماته يف عملية 
البنكية  التحويالت  أو  املصرفية  الشيكات  مثل  األخرى  النقدية  غير  الدفع  وسائل  باستخدام  الدفع  يتم  حيث  االشتراك، 

.)Net-K( وخدمات نقاط البيع

مادة )14(

إجراءات الفرز والتخصيص

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

باب  تاريخ اغالق  أيام عمل من  التخصيص خالل )10( عشرة  يقوم مدير الصندوق بفرز طلبات االكتتاب واجراء عملية   .2
االكتتاب يف حال جتاوز حجم االكتتاب عن رأس مال الصندوق يتم توزيع الوحدات على املكتتبني كل بنسبة ما اشترك به بعد 

توزيع احلد األدنى لالكتتاب على جميع املكتتبني.

3. تستبعد الطلبات املتكررة لنفس املكتتب وال يعتد إال بالطلب الذي يتضمن أكبر عدد من وحدات االستثمار.

4. ترد إلى املكتتبني املبالغ الزائدة عن قيمة ما يتم تخصيصه لهم من وحدات خالل )10( عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء 
إجراءات التخصيص وال يستحق عنها أية ارباح.

مادة )15(

سجل حملة الوحدات

يحفظ سجل حملة وحدات الصندوق لدى وكالة مقاصة، ويجوز حفظ هذا السجل لدى امني حفظ إذا كان الصندوق غير    .1
مدرج، وذلك وفقا لألحكام الواردة يف الكتاب الرابع )بورصات االوراق املالية ووكاالت املقاصة( من الالئحة التنفيذية لقانون 

هيئة اسواق املال، وتدفع اتعاب اجلهة التي حتتفظ بالسجل من أموال الصندوق.

على وكالة املقاصة او امني احلفظ االحتفاظ ببيان يوضح رصيد الوحدات املتبقية والوحدات التي مت إصدارها أو استردادها    .2
أو استحداثها أو إلغاؤها وتزويد مراقب االستثمار بنسخة من البيان. 

ملكية  ايصاالت  يف  املدونة  البيانات  وبني  بينها  اختالف  أي  وجود  عند  الوحدات  حملة  سجل  يف  املدونة  بالبيانات  يعتد    .3
الوحدات.

يعد سجل حملة الوحدات دلياًل قاطعاً على ملكية األشخاص للوحدات املثبتة فيه.   .4

يلتزم حامل الوحدات بتحديث بياناته ومعلوماته بشكل دوري او عنده حدوث تغيير لبيانات املقدمة حسب تعليمات الهيئة ويف    .5
حال اخالله بذلك يحق للمدير وقف حسابه حلني قيامه بتحديث بياناته.

يجب أن تطبق على جميع حملة الوحدات من الفئة نفسها يف الصندوق الشروط واالحكام ذاتها.   .6
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مادة )16(

توزيع عائد وحدة االستثمار

أية عوائد مالية يحققها الصندوق ستنعكس على القيمة الصافية ألصول الصندوق ولن يتم توزيع أي أرباح إال عند استرداد قيمة 
الوحدات من قبل املشتركني.

مادة )17(

القيمة الصافية ألصول الصندوق

 ”NAV“ 1. يتم احتساب القيمة الصافية ألصول الصندوق » » بشكل اسبوعي، ويتم احتساب القيمة الصافية ألصول الصندوق
بنهاية كل شهر فقط لغرض إعداد التقارير على أال يتم التعامل بهذا التقومي الشهري لطلبات االشتراك واالسترداد، وذلك 

عن طريق تقومي مراقب االستثمار وفقاً ألحكام النظام األساسي واملعايير احملاسبية الدولية املعتمدة من الهيئة.

تكون القيمة الصافية ألصول الصندوق عبارة عن مجموع أصول الصندوق مخصوماً منها مجموع االلتزامات، ويتم احتساب    .2
القيمة الصافية للوحدة بقسمة القيمة الصافية لألصول على عدد الوحدات كما يف يوم التقومي.

3. يتم تقومي االستثمارات املقومة بعملة أخرى غير الدينار الكويتي عند حتويلها إلى الدينار الكويتي بناًء على سعر الصرف 
احملدد من قبل بنك الكويت املركزي الذي يكون معلناً يف يوم التقومي. وفيما يخص األنواع األخرى من األصول، يحدد مدير 

الصندوق طريقة التقومي، على أن يوافق عليها مراقب االستثمار. 

4. سيتم اقتطاع كل االلتزامات املستحقة من مجموع قيمة أصول الصندوق ومبا فيها:
أ - أتعاب مقدمي اخلدمات.

ب - كافة التكاليف املتعلقة بأي دعوى قضائية تخص الصندوق أو أي تكاليف أخرى يتكبدها الصندوق.

5. يجوز تأخير تقومي أصول الصندوق ملدة ال تتجاوز يومي عمل من يوم التعامل لالشتراك/لالسترداد يف حالة عدم إمكانية 
تقومي جزء كبير من أصول الصندوق على أن يقدم مدير الصندوق للهيئة أسباب ومبررات هذا التأخير.

مادة )18(

نظام التقومي واالسترداد واالشتراك

يجب تقومي أصول صندوق االستثمار يف كل يوم تعامل ومبا ال يتجاوز مدة يوم بعد املوعد النهائي لتقدمي الطلبات اخلاصة - 
بعمليات االشتراك واالسترداد.

االشتراك  ويتم  وحداتهم  استرداد  الوحدات  حلملة  ويجوز  القانونية،  مدته  خالل  الصندوق  بوحدات  االشتراك  عملية  تتم 
واالسترداد وفقاً للقواعد واملواعيد التالية: 

العطل -  باستثناء  الصندوق  مدة  الرسمي طوال  العمل  مفتوحاً خالل ساعات  واالسترداد  االشتراك  قبول طلبات  باب  يكون 
الرسمية يف دولة الكويت.

على املشتركني الذين يرغبون يف شراء وحدات الصندوق استيفاء وتسليم منوذج طلب االشتراك والتوقيع عليه وتسليمه ملدير - 
الصندوق أو أي من وكالء االكتتاب )البيع(.
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يتم تقدمي طلب االشتراك بداية من يوم اخلميس من كل أسبوع وحتى الساعة 2 ظهراً قبل يوم عمل واحد من يوم التقومي - 
التالي وفقاً لسعر التقومي املعلن الذي يحدده مراقب االستثمار وفقاً للنظام األساسي للصندوق، وال يتقاضى مدير الصندوق 

عمولة على االشتراك 

يحدد يوم اخلميس من كل اسبوع كيوم للتقومي بهدف االشتراك واالسترداد ويقوم مراقب االستثمار بحساب صايف قيمة - 
الوحدة لذلك اليوم

يجوز ملالكي وحدات االستثمار استرداد صايف قيمة وحداتهم بالصندوق بعد خصم كافة األتعاب واملصاريف، ويتم تقدمي - 
طلب االسترداد بداية من يوم اخلميس من كل أسبوع وحتى الساعة 2 ظهراً قبل يوم عمل واحد من يوم التقومي التالي وفقاً 
لسعر التقومي املعلن الذي يحدده مراقب االستثمار وفقاً للنظام األساسي للصندوق وال يتقاضى مدير الصندوق عمولة على 

االسترداد، وذلك حسب النموذج املعد لذلك واملعتمد من الهيئة 

يجوز ملدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد حتى يوم التعامل التالي أو حتى املوعد التالي لالسترداد وفقاً ملا ينص - 
عليه النظام األساسي للصندوق، وذلك يف أي من احلالتني اآلتيتني:

إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد حلملة الوحدات واملطلوب تلبيتها يف أي يوم تعامل أو موعد االسترداد    .1
10% أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق، وذلك بشرط أن يلتزم املدير يف هذه احلالة بتلبية طلبات االسترداد التي 
تقل عن 10% من صايف قيمة أصول الصندوق، وعلى أن تؤخذ جميع طلبات االسترداد باالعتبار على أساس النسبة 
والتناسب، ويتم تأجيل النسبة من طلبات االسترداد التي زادت عن نسبة 10% من صايف قيمة أصول الصندوق حتى 

يوم التعامل التالي أو موعد االسترداد القادم.

2.  إذا مت وقف التداول يف البورصة أو األسواق املالية املنظمة التي يتم فيها التعامل يف األوراق املالية أواألصول األخرى 
التي ميلكها الصندوق، أو وقف تداول أوراق مالية متثل قيمة مؤثرة يف أصوله. 

-  يجب على مدير الصندوق ان يدفع حلامل الوحدات قيمة االسترداد خالل أربعة أيام عمل التالية ليوم التقومي الذي مت فيه 
حتديد سعر الوحدة.   

-  ال يجوز االشتراك يف وحدات الصندوق أو استردادها إال يف يوم التعامل.

-  يجب على مدير الصندوق تنفيذ طلبات االشتراك أو االسترداد بسعر التقومي التالي لطلب االشتراك أو االسترداد. ويجوز 
أن تشمل أسعار االشتراك أو االسترداد أية عموالت أخرى بشرط أن يكون منصوصاً عليها يف النظام األساسي للصندوق.

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

االستثمار اجلماعي يف التاريخ احملدد بتلك التعليمات.

-  يف حال تقومي أصل من أصول الصندوق بشكل غير صحيح أو اخلطأ يف حساب سعر الوحدة، يجب على من تسبب يف ذلك 
بخطئه أن يعّوض املضرور من هذا اخلطأ.

-  ويجب على مدير الصندوق أن يرفق مع البيانات املالية املرحلية املراجعة أو البيانات املالية السنوية املدققة تقريراً يبني كل 
أخطاء التقومي والتسعير التي متت خالل تلك الفترة.     
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مادة )19(

أتعاب مدير الصندوق واملصروفات

- يتقاضى مدير الصندوق أتعاب إدارة سنوية تساوي 1% من القيمة الصافية ألصول الصندوق ويحق ملدير الصندوق التنازل 
عنها أو عن جزء منها وفقاً ملا يراه مناسباً، ويتم احتسابها عند كل تقييم بشكل اسبوعي وخصمها بشكل شهري. 

يتحمل الصندوق أتعاب مدير الصندوق، وأمني احلفظ، ومراقب االستثمار، ومراقب احلسابات اخلارجي، ومكتب التدقيق    -
الصندوق مقابل  مبلغ من أصول  أي  الصندوق. وال يجوز دفع  بنشاط  املرتبطة  املصاريف  الشرعي اخلارجي، وغيرها من 
وتوزيع  املثال ال احلصر، مصاريف نسخ  بيعها، ويشمل ذلك على سبيل  أو  للوحدات  الترويج  أو  أتعاب مستشار االستثمار 
النظام األساسي للصندوق، على أن يتحمل مدير الصندوق هذه املصاريف، ويتحمل الصندوق مصاريف التأسيس. كما يتحمل 
الصندوق رسوم اإلعالنات واملصاريف التي يتم فرضها من قبل الهيئة سواء كانت عن طريق الالئحة التنفيذية أو القرارات 

والتعليمات الصادرة من الهيئة.

مادة )20(

أتعاب أمني احلفظ

- يتقاضى أمني احلفظ نظير قيامه بواجباته املقررة يف هذا النظام أتعاب سنوياً حتدد بنسبة 0.05% من قيمة صايف أصول 
الصندوق، يتم احتساب أتعاب أمني احلفظ ضمن مصروفات الصندوق يف يوم التقومي ويتم خصمها وسدادها مباشرة بشكل 

ربع سنوي. 
- يتقاضى امني احلفظ اتعاباً سنوية تبلغ قيمتها 1,000 دينار كويتي نظير القيام بحفظ سجل حملة الوحدات، باإلضافة إلى 

نسبة قدرها 20% من هذه األتعاب يف حال قيامه بتوزيع أرباح نقدية على حملة الوحدات.

مادة )21(

أتعاب مراقب االستثمار

يتقاضى مراقب االستثمار نظير قيامه بواجباته املقررة يف هذا النظام أتعاب سنوياً حتدد بنسبة 0.05% من قيمة صايف أصول 
الصندوق، على أن يتم احتساب هذه األتعاب ضمن مصروفات الصندوق يف يوم التقومي ويتم خصمها وسدادها مباشرة بشكل 

ربع سنوي.

مادة )22(

حقوق حملة الوحدات

1.  تخول وحدات الصندوق للمشتركني حقوقاً متساوية جتاه الصندوق ويكون حلاملها احلق يف اقتسام األرباح القابلة للتوزيع 
الناجتة عن استثمار أموال الصندوق وااللتزام بتحمل خسائره كل يف حدود ما ميلكه من وحدات ويكون لكل منها احلق يف 

احلصول على نسبة من صايف موجودات الصندوق عند التصفية بقدر ما ميلكه من وحدات الصندوق.

2. يجب أن يكون النظام األساسي للصندوق مكتوباً باللغة العربية، وأن يتم توفيره دون مقابل عند طلبه.

3.  ويجب توفير نسخة مطبوعة من النظام األساسي لكل مشترك أو أي شخص لديه رغبة يف االشتراك يف الصندوق، ويعد 
توقيع املشترك ـ بعد االطالع على النظام األساسي للصندوق على طلب االشتراك مبثابة موافقة على هذا النظام. 
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4.   يترتب حتماً على ملكية الوحدات بالصندوق قبول هذا النظام وااللتزام به وبأية تعديالت تطرأ عليه بحيث ال تؤثر تلك 
التعديالت على حقوق مالكي الوحدات ومبا ال يتناقض مع أحكام هذا النظام وأحكام القانون والالئحة التنفيذية والقرارات 

والتعليمات الصادرة من جهة االشراف.

مادة )23(

أساليب ومواعيد اإلفصاح عن املعلومات

1. يجب على مدير الصندوق أن يقوم باإلفصاح ملالكي احلصص أو الوحدات عن أية بيانات أو معلومات قد تؤثر تأثيراً جوهرياً 
يف قيمتها وباإلجراءات التي اتخذها ملواجهة ذلك.

يجب على مدير الصندوق إعداد البيانات املالية املرحلية املراجعة وأن يقدم نسخة منها للبورصة والهيئة خالل مدة أقصاها    .2
خمسة عشر يوم عمل من نهاية الفترة.

3. يجب على مدير الصندوق إعداد البيانات املالية السنوية املدققة، وأن يقدم نسخة منها للبورصة والهيئة خالل مدة أقصاها 
خمسة وأربعني يوماً من نهاية السنة املالية للصندوق.  

4. يجب على مدير الصندوق تقدمي تقريراً دورياً لكل حامل وحدات كل ثالثة أشهر، ويتضمن هذا التقرير على األخص املعلومات 
التالية: صايف قيمة أصول وحدات الصندوق، عدد وحدات الصندوق التي ميلكها حامل الوحدات وصايف قيمتها، سجاًل 
بحركة حساب كل حامل وحدات على حدة، مبا يف ذلك أي توزيعات مدفوعة بعد آخر تقرير مت تقدميه حلامل الوحدات، بياناً 

عن أتعاب مدير الصندوق ومقدمي اخلدمات. 

5.  يجب علي مدير الصندوق نشر معلومات شهرية عن الصندوق للجمهور من خالل البورصة، وذلك خالل سبعة أيام عمل من 
نهاية كل شهر وفقاً للنموذج رقم 5 يف كتاب 13.

مادة )24(

 نظام الرقابة الشرعية

يقوم الصندوق مبزاولة أعماله وكافة أنشطته وفقاً للنظام األساسي للصندوق ومبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية  -
و يتكون نظام الرقابة الشرعية من  وحدة تدقيق شرعي داخلي ومكتب تدقيق شرعي خارجي، وذلك للقيام بالرقابة على 
الهيئة ذات الصلة. ويشترط أن يكون مكتب  للمعايير الشرعية وقرارات  للتأكد من مطابقتها  جميع تعامالت الصندوق 

التدقيق الشرعي اخلارجي مسجاًل لدى الهيئة، ويلتزم برفع تقاريره إلى جمعية حملة الوحدات للصندوق.

مينح مدير الصندوق حق تعيني مكتب التدقيق الشرعي اخلارجي. -

يعني مكتب التدقيق الشرعي اخلارجي للصندوق لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنوياً، وملدة ال تتجاوز أربع سنوات مالية  -
متتالية، ويجوز له القيام بهذه األعمال لذات الصندوق بعد فترة انقطاع ال تقل عن سنتني متتاليتني.

تقوم وحدة التدقيق الشرعي الداخلي بالتثبت من شرعية التطبيق باالطالع على حاالت انتقائية للمعامالت اليومية املختلفة  -
للصندوق، للتأكد من التزام تعامالت الصندوق باملعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة. ويجوز ملدير الصندوق ان 

يكلف مسؤول التدقيق الشرعي اخلاص به للقيام مبهام وحدة التدقيق الشرعي الداخلي للصندوق

يجب أن يشتمل تقرير مكتب التدقيق الشرعي اخلارجي على اآلتي: -

1. ما يفيد اطالعه على تقرير وحدة التدقيق الشرعي الداخلي.
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2.  عدد وتواريخ الزيارات امليدانية إلى مدير الصندوق ونتائجها.

3.  بيان حول العقود واملعامالت التي مت االطالع عليها وفحصها، وذلك دون اإلخالل بسرية هذه التعامالت.

4. القواعد املرجعية لتلك العقود واملعامالت.

5. املخالفات الشرعية - إن وجدت - سواء يف العقود أو املعامالت، وكيفية معاجلتها واملدد املقترحة لذلك.

6. اجلهات املسؤولة يف الشخص املرخص له عن إجراء التعامالت التي مت فحصها، ومراحل إجنازها.

7. الرأي الشرعي النهائي.

8. توقيع املدقق الشرعي واملمثل القانوني للمكتب.

مادة )25(

ترويج وحدات صندوق االستثمار

عند إجراء أي إتصال أو إفصاح لترويج وحدات صندوق االستثمار يجب مراعاة كشف كل احلقائق واملعلومات ذات العالقة دون 
مبالغة، ويف جميع األحوال تخضع اإلعالنات الترويجية أو التسويقية للضوابط التي تقررها الهيئة. 

مادة )26(

التزامات مدير الصندوق

يلتزم مدير الصندوق على األخص مبا يلي:

1.  إدارة أصول الصندوق مبا يحقق أهدافه االستثمارية احملددة يف نظامه األساسي.

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

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

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

5. اتخاذ التدابير املناسبة حلماية وحفظ أصول الصندوق.

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

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

8. توفير نظام محاسبي لقيد التعامالت املالية للصندوق.

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

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

بكفاءة  بواجبات   القيام  من  التي متكنه  االستثمار يف احلدود  مراقب  إلى  الصندوق  الالزمة عن  املعلومات  توفير جميع   .12
وفاعلية.

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

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

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

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

مادة )27(

التزامات عامة

يجب على كافة مقدمي خدمات الصندوق االلتزام مبا يلي:

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

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

مقدم اخلدمة.

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

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

مادة )28(

أساليب وسياسات ومخاطر االستثمارات

1. يتولى مدير الصندوق إدارة واستثمار أموال الصندوق من خالل هيئة ادارية تتمتع بالقدرة والكفاءة للقيام بهذا الدور وتتمتع 
هذه الهيئة بأكبر قدر من االستقاللية يف إدارة استثمارات الصندوق، ويكون ملدير الصندوق كافة الصالحيات الالزمة إلدارة 
الصندوق وتوجيه استثماراته يف حتقيق أهدافه االستثمارية األساسية ومبا ال يتعارض مع أحكام القوانني الواجبة التطبيق 

والنظام األساسي للصندوق ومبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 

2. يجوز ملدير الصندوق تعيني مقدمي خدمات باإلضافة إلى مقدمي اخلدمات املشار إليهم يف الالئحة التنفيذية، مبا يف ذلك 
مستشار االستثمار. كما يجوز له االستعانة بأحد األشخاص املرخص لهم من جهة رقابية أجنبية للقيام ببعض مهامه بشأن 
أصول الصندوق املوجودة خارج دولة الكويت. ويتحمل مدير الصندوق أتعاب من يتم االستعانة بهم على أال يعفي ذلك مدير 

الصندوق من مسؤولياته، وال يحق للمستثمرين بالصندوق التدخل يف إدارة الصندوق. 

3. يتبع الصندوق سياسة استثمارية متوازنة تهدف إلى حتقيق عائد مناسب على االستثمار، ويبذل مدير الصندوق قصارى جهده 
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إلدارة استثمارات الصندوق وحتقيق أفضل عوائد ممكنة لصالح املستثمرين بالصندوق إال أنه ال يضمن راس املال او أية 
أرباح أو عوائد رأسمالية محددة نتيجة إدارته ألموال الصندوق، وال يكون مدير الصندوق أو أي من موظفيه أو مستخدميه 
أو وكالئه مسؤوال بأي شكل عن أية خسائر أو أضرار تلحق مبالكي وحدات االستثمار نتيجة استثمارهم بالصندوق إال إذا 
كانت ناشئة عن مخالفة أحكام القانون أو الئحته التنفيذية أو قرارات أو تعليمات الهيئة أو نظام الصندوق أو نتيجة اخلطأ 
املتعمد أو نتيجة إلساءة استعمال الصالحيات املخولة له أو اإلهمال اجلسيم من مدير الصندوق أو أي من تابعيه املذكورين 

أعاله يف إدارة أموال الصندوق.

4. يترتب على االستثمار بالصندوق املخاطر املرتبطة عادة باالستثمار يف أسواق األوراق املالية وأسواق النقد وتقلبات أسعار 
صرف العمالت,و املخاطر السياسية و مخاطر السيولة و مخاطر تقلبات اسعار الفائدة و املخاطر االقتصادية على مستوى 

الدولة و املنطقة وقد تودي هذه املخاطر الى هبوط قيمة وحدات الصندوق.

5. يلتزم الصندوق بقيود على استثماراته، وتشتمل تلك البنود على حظر قيام الصندوق مبزاولة األنشطة التالية:
إعطاء الضمانات والكفاالت. -
ضمان اإلصدار كضامن رئيسي. -
التعامل بالسلع والعقار وخصم الشيكات والكمبياالت. -
التمويل لصالح الصندوق فيما عدا األحوال الواردة بالنظام األساسي. -
ال يجوز استخدام أدوات االئتمان التقليدية يف احلصول على متويل. -

مادة )29(

قواعد وضوابط االستثمار

يلتزم الصندوق بالقواعد والضوابط التالية:

1. ال يجوز للصندوق التمول او الدخول يف عمليات يترتب عليها التزامات، ويستثنى من ذلك التمول أو احلصول على متويل 
لتغطية طلبات االسترداد وبحد اقصى 10% من صايف قيمة اصوله.

2. يجب اال يقل التصنيف االئتماني للصكوك عن )BBB( او ما يعادلها من قبل احدى وكاالت التصنيف العاملية املعترف بها 
وعلى سبيل املثال ال احلصر وكاالت ) فيتش وأس أند بي و موديز( او وكاالت التصنيف احمللية املرخص لها من قبل الهيئة.

3. يجب ان يستثمر الصندوق اصوله يف ادوات نقد، ومبا يضمن سيولة عالية للصندوق مع مراعاة ما يلي:

3.1. اال يزيد احلد االقصى ملدة اي استثمار بالصندوق على ثالثمائة وسبعة وتسعون يوما، باستثناء االستثمارات القابلة 
للتسييل خالل خمسة ايام عمل.

3.2 اال يزيد احلد االقصى للمتوسط املرجح الستحقاقات اجمالي استثمارات الصندوق على مائة وخمسون يوما. 

وحتسب على النحو التالي :
املتوسط املرجح لالستحقاق = 

Σn=1(x:a:) حيث أن: 
x= نسبة االستثمار

a= مدة االستحقاق )باأليام(
n= إجمالي عدد استثمارات الصندوق يف أدوات النقد
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1. مع عدم االخالل يف ما جاء يف البند )3( ، يجوز للصندوق ان يستثمر ما نسبته 15% كحد اقصى من صايف قيمة اصوله يف 
صناديق اسواق نقد اخرى مرخصة من الهيئة او مرخص لها من قبل جهة رقابية اجنبية وفق معايير وشروط تنظيمية مماثلة 
على االقل لتلك التي تطبقها الهيئة، ومبا ال يخالف احكام الشريعة االسالمية والنظام االساسي للصندوق واية تعليمات 

صادرة عن الهيئة، بشرط اال يكون اي من تلك الصناديق املستثمر فيها يتم ادارته من قبل نفس مدير الصندوق.

2. عدم متلك نسبة تزيد عن 10% من ادوات النقد الصادرة عن مصدر واحد، باستثناء ادوات نقد صادرة عن حكومات دول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية او املضمونة منها.

3.  عدم جتاوز استثمارات الصندوق يف ادوات نقد صادرة عن مصدر واحد نسبة 15% من صايف قيمة اصول الصندوق يف وقت 
االستثمار، باستثناء ادوات نقد صادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية او املضمونة منها.

4. عدم جتاوز استثمارات اصول الصندوق فيما يقابل الودائع يف البنوك االسالمية لدى جهة واحدة ما نسبته 25% من صايف 
قيمة اصوله، ويجوز للهيئة االستثناء حسب ما تراه مناسبا وفقا لكل حالة على حدة. واستثناًء ملا سبق، يجوز ملدير الصندوق 
جتاوز هذه النسبة فيما يقابل الودائع لدى البنوك اإلسالمية يف دولة الكويت واملضمونة من قبل حكومة دولة الكويت، على 
أن يتعهد مدير الصندوق بـأنه ويف حال رفع الضمانة عن الودائع لدى البنوك الكويتية أن يراجع الهيئة للحصول على استثناء 
آخر عند وجود ظروف يف أسواق املال تستدعي ذلك، وعلى أن يتبع سياسة حصيفة تهدف إلى حتقيق عائد مناسب على 

االستثمار وأن يراعي فيها توزيع نسب االستثمار بشكل متوازن حتسباً للمخاطر ومراعاة حلقوق حملة الوحدات وحمايتها.

5. يحظر على الصندوق االستثمار يف االصول بخالف ادوات النقد وصناديق اسواق النقد مثل اسهم الشركات املدرجة وغير 
املدرجة والعقارات.

6. يستثنى مما جاء يف البند )8( االصول التي قد ميتلكها الصندوق نتيجة لتسوية بني جماعة الدائنني ومصدر ادوات النقد 
املتخلف عن السداد على ان يخطر الهيئة فورا التخاذ الالزم بشأنها.

7. يجب على الصندوق ومبا ال يخالف النظام االساسي للصندوق االفصاح للهيئة عن االصول التي متلكها نتيجة ممارسة حقه 
الضمني يف ادوات النقد القابلة للتحويل، واخذ موافقة الهيئة على جدول زمني مناسب لبيع تلك االصول.

8. يجوز ملدير الصندوق ايقاف عملية استرداد وحدات الصندوق وتصفيته إذا انخفضت قيمة صايف الوحدة عن القيمة االسمية، 
وذلك بعد اخذ موافقة الهيئة.

ويف جميع االحوال، يجب على مدير الصندوق ان يتبع نظام ادارة مخاطر وسياسة استثمارية حصيفة تهدف الى حتقيق 
عائد مناسب على االستثمار، وان يراعى فيها توزيع نسب االستثمار بشكل متوازن حتسبا للمخاطر ومراعاة حلقوق حملة 

الوحدات وحمايتها.

9. 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.
3. وال يسري حكم هذه املادة خالل السنة األولى من صدور الترخيص النهائي للصندوق.

10. يحظر على الصندوق القيام األمور التالية:

أ- منح االئتمان.

ب- شراء أي ورقة مالية صادرة عن  مدير الصندوق أو أي من شركاته التابعة إال يف حدود القواعد املقررة يف القانون 
والالئحة التنفيذية.

ج- شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير الصندوق هو مدير اإلكتتاب أو وكيل االكتتاب )البيع( لها إلى يف حدود القواعد 
املقررة يف القانون والالئحة التنفيذية.
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د- ال يجوز استخدام أدوات االئتمان التقليدية يف احلصول على متويل.  

وتعتبر وكاالت االستثمار أو غيرها من العقود التي تنطوي على تقدمي أموال للغير من أجل استخدامها يف أنشطته 
التجارية، مبثابة ائتمان محظور القيام به من الصندوق، وذلك فيما عدا اإليداعات لدى البنوك أو إذا كانت عبارة عن 

أداة دين أو أداة مالية مطروحة للبيع يف السوق االولية أو السوق الثانوية.

مع عدم اإلخالل بالبند)13( من هذه املادة، ال يجوز ملدير الصندوق شراء أي ورقة مالية صادرة عنه أو عن شركاته التابعة    .1
إال وفقاً للضوابط التالية:

 أ- احلصول على موافقة مراقب االستثمار قبل الشراء.

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

مع عدم اإلخالل بالبند )13( من هذه املادة، ويف حالة قيام مدير الصندوق مبهمة وكيل االكتتاب)البيع( أو إدارة االكتتاب    .2
ملصدر ما، ال يجوز له شراء أي ورقة مالية لهذا املصدر أثناء قيامه بهذه املهام. ويف حالة تعهد مدير الصندوق أو أي من 

شركاته التابعة بتغطية االكتتاب العام أو اخلاص لورقة مالية، فال يجوز شراء هذه الورقة لصالح الصندوق.

لن يقوم الصندوق، من خالل استثماراته، باالستثمار يف األدوات التي تتعارض مع الشريعة اإلسالمية، ومبا ال يتعارض مع    .3
قرارات الهيئة بهذا اخلصوص.  

مادة )30(

السجالت والدفاتر والتقارير

مع  يتفق  وذلك مبا  الصندوق  الالزمة لضبط حسابات  والدفاتر  السجالت  بإمساك  وأمني احلفظ  الصندوق  مدير  يلتزم   -
الالئحة التنفيذية. ويجب على مراقب االستثمار أن يحتفظ بالسجالت والدفاتر الالزمة للرقابة على مدير الصندوق وتخضع 

هذه السجالت والدفاتر لرقابة جهة اإلشراف ويجوز لها أن تتحقق من صحة أي بيان مدون فيها.

مادة )31(

السنة املالية للصندوق

تبدأ السنة املالية للصندوق من أول يناير وتنتهي يف 13 ديسمبر من كل سنة وتستثنى من ذلك السنة املالية األولى للصندوق 
فتبدأ من تاريخ االنتهاء من إجراءات إنشائه وتنتهي يف تاريخ انتهاء السنة املالية التالية.

مادة )32(

تعديل النظام االساسي للصندوق

-   ال ينفذ أي تعديل على النظام األساسي للصندوق إال بعد موافقة الهيئة أو يف املوعد الذي حتدده.

ويجب على مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات بأي تعديل يتم على النظام األساسي للصندوق وذلك خالل فترة  ال تتجاوز 
عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة على هذا التعديل عن طريق وسائل االتصال احلديثة التي يختارها العميل.
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- ال يجوز ملدير الصندوق أن يجري أي تعديالت على النظام األساسي إال بعد موافقة الهيئة على هذه التعديالت وللهيئة إذا 
وجدت يف التعديالت املقترحة ما ميس احلقوق املكتسبة حلملة الوحدات أن تطلب من مدير الصندوق أخذ موافقة حملة 

الوحدات الذين ميلكون أكثر من 50 % من رأس املال على هذه التعديالت.

مادة )33(

مراقب احلسابات اخلارجي

يجب على مدير الصندوق تعيني ُمراقب حسابات خارجي مسجل لدى الهيئة، وذلك ليقوم بأعمال مراجعة وتدقيق حسابات - 
الصندوق وفقاً ملعايير احملاسبة الدولية املعتمدة من الهيئة.

يتم تعيني مراقب احلسابات اخلارجي للصندوق لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنوياً، وملدة ال تتجاوز أربع سنوات مالية - 
متتالية، ويجوز له القيام بهذه االعمال لذات الصندوق بعد فترة انقطاع ال تقل عن سنتني متتاليتني.

ويكون مراقب احلسابات مسئوال عن أي تقصير أو إهمال مهني أو غش يقع منه أثناء أدائه لعمله. - 

يكون ملراقب احلسابات حق االطالع يف أي وقت على السجالت والدفاتر واألوراق املتعلقة بإدارة واستثمار أموال الصندوق - - 
سواء كانت لدى مدير الصندوق أو أمني احلفظ أو مراقب االستثمار -  وفقا للقوانني التي تنظم هذه املهنة، ووفقا للمعايير 

احملاسبية الدولية املعتمدة من الهيئة.

 ال يجوز ملراقب احلسابات أن يتوقف عن مباشرة عمله أثناء السنة املالية التي عني ملراقبة حسابات الصندوق خاللها، ويف - 
حالة وجود أسباب يستحيل معها على املراقب االستمرار يف أداء عمله فإن عليه أن يخطر مدير الصندوق وأمني احلفظ 
ومراقب االستثمار بذلك ويستمر يف أداء عمله إلى أن يتم تعيني مراقب حسابات آخر ويتحمل مراقب احلسابات كافة 

األضرار التي قد تلحق بالصندوق أو املشتركني إذا خالف هذا احلظر.

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

مادة )34(

مستشار االستثمار)ان وجد(

 1.  يحق ملدير الصندوق تعيينه يف وقت آخر.

2.  دون اإلخالل بباقي صالحيات مدير الصندوق، فعليه يتعني على مستشار استثمار للقيام مبا يلي:
أ-  تقدمي كافة االستشارات الفنية والتقنية والعملية واملالية املتعلقة بإدارة الصندوق ملدير الصندوق متى طلب منه ذلك ومبا 

ال يخالف أحكام القانون والئحته التنفيذية وتعديالتها والنظام األساسي للصندوق وقرارات ونظم وتعليمات الهيئة.

ب-  وضع اخلطط التسويقية والبرامج الترويجية وآلية االستثمار واقتراح جهات االستثمار املستهدفة ملدير الصندوق متى 
طلب منه ذلك ومبا ال يخالف أحكام القانون والئحته التنفيذية وتعديالتها والنظام األساسي للصندوق وقرارات ونظم 

وتعليمات الهيئة.

ج-  إعداد الدراسات املتعلقة بالسوق الكويتية وتقدميها ملدير الصندوق متى طلب منه ذلك ومبا ال يخالف أحكام القانون 
والئحته التنفيذية وتعديالتها والنظام األساسي للصندوق وقرارات ونظم وتعليمات الهيئة.

د-  متابعة سير اخلطط والبرامج وآلية االستثمار اخلاصة بالصندوق وإعداد الدراسات واالستشارات املتعلقة بأثرها على 
ربحية الصندوق وتقدميها ملدير الصندوق متى طلب منه ذلك ومبا ال يخالف أحكام القانون والئحته التنفيذية وتعديالتها 

والنظام األساسي للصندوق وقرارات ونظم وتعليمات الهيئة.
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الصندوق  أتعاب مدير  من  الصندوق وذلك خصماً  سنوية تسدد مباشرة من مدير  أتعاباً  ه-  يتقاضى مستشار االستثمار 
املستحقة على الصندوق وتسدد كل ثالثة شهور وبحيث ال يتحمل الصندوق أي أتعاب مستحقة ملستشار االستثمار.

3.  يجب على كل شخص يعمل مستشاراً لنظام استثمار جماعي االلتزام باألمور اآلتية:
أن يكون مرخصاً له من قبل الهيئة للعمل كمستشار استثمار أو مندوب له. أ-  

أن يعمل طبقاً للوائح واإلجراءات املنظمة ألنظمة االستثمار اجلماعي ومبا يهدف إلى حتقيق مصالح حملة الوحدات. ب-  

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

د-  أن يحتفظ بدفاتر وسجالت منتظمة وفقاً للنظم احملاسبية، وذلك فيما يتعلق بأنظمة االستثمار اجلماعي، وأن يقدم 
للهيئة تقارير دورية، وذلك بحسب ما تطلبه منه، وذلك طبقاً للوائح الصادرة عنها.

مادة )35(

الهيئة اإلدارية للصندوق

يتولى إدارة الصندوق هيئة إدارية تتشكل من موظفني اثنني أو أكثر من موظفي مدير الصندوق ممن تتوافر فيهم شروط ممثلي 
نشاط مدير نظام استثمار جماعي، على أن يكون أحدهم من كبار التنفيذيني لدى مدير الصندوق.

املسؤوليات  الصندوق يف  الهيئة، وميثلون مدير  لدى  للصندوق من األشخاص املسجلني  اإلدارية  الهيئة  يكون أعضاء  أن  يجب 
والصالحيات املنصوص عليها يف الالئحة، ويعتبر توقيع أعضاء الهيئة اإلدارية أو من يفوضونه منهم مبثابة توقيع مدير الصندوق، 

ويكون هؤالء األعضاء مسؤولني بالتضامن مع املدير عن أي أخطاء أو إهمال أو غش يف إدارة الصندوق.

مادة )36(

إلغاء الترخيص

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

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

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

3. إذا خالف مدير أو مراقب االستثمار أو أمني احلفظ أياً من أحكام القانون أو اللوائح، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة 
أو غير دقيقة أو مضللة.

4. إذا طلب مدير النظام إلغاء الترخيص، وللهيئة أن ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري عن أمر يتعلق بالنظام أو مبصلحة 
املشاركني.
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مادة )37(

انقضاء الصندوق

ينقضي الصندوق يف األحوال التالية:

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

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

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

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

5. صدور قرار من الهيئة بإلغاء ترخيص الصندوق.

6. صدور حكم قضائي بحل الصندوق وتصفيته.

مادة )38(

تصفية الصندوق

يدخل الصندوق مبجرد حله - وفقاً ألحكام املادة )37( - يف دور التصفية، ويحتفظ خالل مدة التصفية بالشخصية االعتبارية   -
بالقدر الالزم إلمتام التصفية، ويجب أن يضاف إلى اسم الصندوق عبارة )حتت التصفية( مكتوبة بطريقة واضحة يف املكاتبات 

الصادرة عن اجلهة القائمة على التصفية، ويجب أن يتم شهر تصفية الصندوق.

ويتبع يف تصفية الصندوق األحكام املنصوص عليها يف املواد التالية ما لم ينص نظامه األساسي على خالف ذلك.

-   تسقط آجال جميع الديون التي على الصندوق من تاريخ شهر حل الصندوق وإخطار الدائنني بافتتاح التصفية، وعلى املصفى 
أن يخطر جميع الدائنني رسمياً بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقدمي طلباتهم باقتضاء ديونهم، ويجوز إخطار الدائنني بطريق 
اإلعالن، ويف جميع األحوال يجب أن يتضمن اإلخطار أو اإلعالن مهلة للدائنني ال تقل عن خمسة عشر يوم عمل لتقدمي 

طلباتهم.

تنتهي عند انقضاء الصندوق سلطة مدير الصندوق، ومع ذلك يظل املدير قائماً على إدارة الصندوق إلى حني تعيني مصفٍّ   -
. ويستمر مقدموا خدمات  وممارسته لسلطاته، ويعتبر املدير بالنسبة إلى الغير يف حكم املصفى إلى أن يتم تعيني  مصفٍّ
الصندوق خالل مدة التصفية يف تقدمي خدماتهم ما لم يقرر املصفى - بعد موافقة الهيئة - عدم احلاجة الستمرارهم يف 

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

يجوز تعيني مدير أو مقدمي اخلدمات للصندوق مصفياً له، كما يجوز تعيني املصفى من بني األشخاص املرخص لهم بإدارة   -
أنظمة االستثمار اجلماعي، أو إدارة محفظة االستثمار أو مراقب استثمار أو أمني احلفظ، أو مراقبي احلسابات املسجلني 

لدى الهيئة. ويف جميع األحوال ال يتم تعيني املصفى إال بعد موافقة الهيئة.

وال يبدأ املصفى يف مباشرة أعماله إال بعد شهر قرار تعيينه.

يتم تعيني املصفى بقرار يصدر عن جمعية حملة الوحدات إال يف األحوال التي تقرر فيها الهيئة تعيني املصفي وفق الالئحة   -
التنفيذية. ويف حالة اختيار املصفي من قبل جمعية حملة الوحدات، يتوجب احلصول على املوافقة املسبقة من الهيئة على 
تعيني املصفي. ويف جميع األحوال، حتدد اجلهة التي اختارت املصفي أتعابه ومدة التصفية، على أن يتحمل الصندوق أتعاب 

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

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

1- متثيل الصندوق أمام القضاء والغير.

2- القيام ببذل عناية الشخص احلريص للمحافظة على أصول الصندوق وحقوقه.

3- سداد ديون الصندوق.

4- بيع أصول الصندوق عقاراً أو منقوالً باملزاد العلني أو باملمارسة أو بأي طريقة أخرى تكفل احلصول على أعلى سعر، 
ما لم ينص يف قرار تعيينه على إجراء البيع بطريقة معينة.

5- قسمة صايف أصول الصندوق بني حملة الوحدات.

أصول  يبيع  أن  يجوزله  ال  كما  أعمال سابقة،  الزمة إلمتام  كانت  إذا  إال  جديدة  أعماالً  يبدأ  أن  للمصفي  يجوز  وال 
الصندوق جملة واحدة أو أن يتصالح على حقوقه أو يقبل التحكيم يف  املنازعات املتعلقة بأعمال التصفية أو إجراء 

تعامالت مع أطراف ذات الصلة، إال مبوافقة جمعية حملة الوحدات.

- تسري األعمال التي يجريها املصفي يف مواجهة الصندوق أو حملة الوحدات أو الغير إذا كانت مما تقتضيه أعمال التصفية 
ويف حدود سلطته. فإذا تعدد املصفون فال تكون تصرفاتهم ملزمة للصندوق إال إذا اتخذ القرار باألغلبية املطلقة، ما لم ينص 

قرار تعيينهم على خالف ذلك.

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

الدفاتر الالزمة لقيد التصفية، مع إخطار الهيئة بتقرير املركز املالي للصندوق.

- على املصفي االنتهاء من أعمال التصفية يف املدة احملددة يف قرار تعيينه، فإذا لم حتدد املدة تولت الهيئة حتديدها بناء على 
طلب ذوي الشأن. ويجوز مد املدة بقرار يصدر من اجلهة التي اختارت املصفي بعد االطالع على تقريره الذي يتضمن األسباب 

التي حالت دون إمتام التصفية يف املدة احملددة، ولكل ذي شأن أن يطلب من الهيئة تقصير هذه املدة.

- على مصفي الصندوق أن يقوم بدعوة جمعية حملة الوحدات لالجتماع خالل ثالثة أشهر من انتهاء السنة املالية، وذلك ملناقشة 
البيانات املالية عن السنة املنتهية وتقرير مراقب احلسابات والتقرير السنوي عن أعمال التصفية واملصادقة، وله دعوة اجلمعية 

لالجتماع يف أي وقت إذا اقتضت ذلك أعمال التصفية.

- يتعني على املصفي أن يستويف ما يكون للصندوق من حقوق لدى الغير أو لدى مدير الصندوق وإيداع املبالغ التي يحصلها يف 
أحد البنوك حلساب الصندوق يف دور التصفية. وعلى املصفي سداد ديون الصندوق وجتنيب املبالغ الالزمة لسداد الديون 

املتنازع عليها، ويتم سداد ديون الصندوق وفقاً للترتيب التالي:

1. االلتزامات املالية الناجتة عن عمليات التصفية.
2. جميع املبالغ املستحقة ملقدمي اخلدمات.

3. الديون املمتازة حسب ترتيب امتيازها.
4. الديون املضمونة بتأمينات عينية، وذلك يف حدود ناجت الشيء الضامن للدين.

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

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

- يقدم املصفي إلى جمعية حملة الوحدات حساباً ختامياً عن تصفية الصندوق وقسمة أصوله، وتنتهي أعمال التصفية بالتصديق 
على احلساب اخلتامي من تلك اجلمعية. وعلى املصفي أن يطلب إلغاء قيد الصندوق من سجل الصناديق لدى الهيئة بعد انتهاء 

التصفية. ويقوم املصفي بشهر انتهاء التصفية، وال يحتج على الغير بانتهاء التصفية إال من تاريخ الشهر.

- يلتزم املصفي بتقدمي تقرير ربع سنوي للهيئة عن أعمال التصفية وفقاً للسنة املالية للصندوق خالل مدة أقصاها ثالثون يوماً 
من نهاية الفترة، على أن يكون التقرير مراجعاً من قبل مراقب احلسابات، ومتضمناً ما مت التوصل إليه يف إجراءات التصفية 
والدفعات التي مت توزيعها على حاملي الوحدات وأي أصول موجودة لدى الصندوق لم يتم تسييلها وسبب عدم االنتهاء من 

تسييلها، كما يجوز للهيئة أن تطلب من املصفي تزويدها بأي معلومات أو تقارير كلما رأت ضرورة لذلك.

-  حتفظ الدفاتر واملستندات املتعلقة بتصفية الصندوق ملدة خمس سنوات من تاريخ إلغاء قيد الصندوق من سجل الهيئة يف 
املكان الذي حتدده اجلهة التي عينت املصفي.

- يسأل املصفي عن تعويض األضرار التي تلحق الصندوق أو حملة الوحدات أو الغير بسبب جتاوزه حدود سلطته أو نتيجة 
األخطاء التي يرتكبها يف أداء عمله، ويف حالة تعدد املصفني فإنهم يكونون مسئولني على وجه التضامن.

مادة )39(
شغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإلدارية للصندوق أو أي من مقدمي اخلدمات

 -  يف حالة شغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإلدارية للصندوق، أو أي من مقدمي اخلدمات؛ يتعني على مدير الصندوق إخطار 
الهيئة بذلك خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل، كما يتعني عليه تقدمي طلب لشغل املناصب الشاغرة خالل مدة أقصاها 
خمسة عشر يوم عمل من تاريخ انتهاء مدة اإلخطار املنصوص عليها يف هذه املادة. ويتم تعديل بيانات الصندوق يف سجل 
الصناديق لدى الهيئة عند حدوث أي تغيير يطرأ على النظام األساسي، أو مقدمي اخلدمات. ويف جميع األحوال يجب على 

مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل من شغور أو شغل أيٍّ من املناصب املذكورة.

مادة )40(

قيود املناصب

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

شركة تشكل أوراقها املالية جزءاً من أصول صندوق يديره مدير الصندوق.

وال يجوز ملوظفي مدير الصندوق من املسجلني كممثلي مدير نظام استثمار جماعي شغل عضوية مجلس إدارة الشركات املشار 
إليها يف الفقرة السابقة.

- يف حال توظيف مدير الصندوق لشخص كممثل ملدير نظام استثمار جماعي ممن ينطبق عليهم احلظر الوارد يف هذه املادة   
؛ فيجب على هذا الشخص أن يستقيل من عضوية مجلس إدارة الشركة التي تشكل أوراقها املالية جزءاً من أصول صندوق 

يديره مدير الصندوق.
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مادة )41(

احكام جمعية حملة الوحدات

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

تختص جمعية حملة الوحدات بالنظر واتخاذ قرار يف املسائل التالية:

1. تقرير مدير الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه املالي.
2. تقرير مراقب احلسابات عن البيانات املالية السنوية املدققة للصندوق.

3. البيانات املالية السنوية املدققة للصندوق.
4. تقرير مكتب التدقيق الشرعي اخلارجي )بالنسبة للصناديق املرخص لها بالعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية(.

5. تقرير مراقب االستثمار.
6. تعديالت النظام األساسي التي متس احلقوق املكتسبة حلملة الوحدات.

7. عزل مدير الصندوق.
8. تعيني مدير بديل.

9. اختيار مصفي الصندوق ومراقبة أعماله.

    وال تنفذ قرارات جمعية حملة الوحدات إال مبوافقة الهيئة.

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

االجتماع.

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

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

1. اإلعالن يف صحيفتني يوميتني محليتني 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. البريد اإللكتروني أو الفاكس قبل انعقاد االجتماع بسبعة أيام عمل على األقل.

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

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

وأن يكون منصوصاً يف النظام األساسي للصندوق على اإلعالن عن طريق تلك الوسائل.

وال يعتد بأي تغيير من قبل املشترك ألي من البيانات املشار إليها يف الفقرة السابقة ما لم يكن قد أخطر مدير الصندوق أو 
اجلهة التي حتتفظ بسجل حملة الوحدات بهذا التغيير قبل إعالنه بخمسة أيام عمل على األقل.

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

1. الهيئة.

2 . مراقب االستثمار.

3. اجلهة التي حتتفظ بسجل حملة الوحدات )أمني 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 يترتب على عدم حضور ممثل الهيئة - بعد إخطارها - بطالن اجتماع جمعية حملة الوحدات. ويبطل هذا االجتماع يف حالة 
عدم حضور أيٍّ من اجلهات املشار إليها يف البنود )2( و)3( و )4( من الفقرة السابقة. كما يبطل االجتماع يف حالة عدم حضور 

مدير الصندوق ما لم تكن الدعوة لالجتماع موجهة من جهة أخرى بخالف املدير.

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

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

أال توجه دعوة جديدة لالجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه يف الدعوة إلى االجتماع األول.

وتصدر القرارات باألغلبية املطلقة للوحدات املمثلة يف االجتماع باستثناء القرارات املتعلقة بتعديل النظام األساسي للصندوق 
والتي متس احلقوق املكتسبة حلملة الوحدات أو يف حالة التصفية بناًء على طلب مدير الصندوق، فيجب أن تصدر مبوافقة 

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

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

وينعقد االجتماع املؤجل دون احلاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة.

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

على أن يكون مرفقاً باحملضر نسخة من توكيالت احلضور.

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

إليه لعدم اكتمال النصاب.
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مادة )42(

 القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي

يخضع هذا النظام ويفسر وفقاً ألحكام القانون الكويتي ويختص القضاء الكويتي وحده بجميع املنازعات التي تتعلق به أو تنشأ 
عنه ومبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وتطبق أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 والئحته التنفيذية بشأن إنشاء هيئة 
أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالتهما والقرارات والشروط املنظمة من اجلهات الرقابية فيما لم يرد به نص يف 

هذا النظام.

مادة )43(

مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

يجب على مدير الصندوق االلتزام بقرارات وتعليمات هيئة أسواق املال وقوانني دولة الكويت بشأن غسل األموال ومتويل اإلرهاب 
وقرارات الشرعية الدولية الصادرة يف هذا الشأن، وأية قرارات وتعليمات الحقة تصدر بشأن غسل األموال ومتويل اإلرهاب. 

وسعياً لاللتزام بقوانني وتعليمات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، قد يطلب مدير الصندوق تقدمي مستندات اضافية من 
طالبي االشتراك كدليل للتحقق من بياناتهم وهوياتهم أو هوية املستفيدين األصليني من األموال املشاركة يف الصندوق، ويحتفظ 
مدير الصندوق باحلق يف طلب معلومات إضافية إذا اعتبر ذلك ضرورياً للتحقق من هوية أو مصادر أموال طالبي االشتراك 
بالصندوق، ويجوز ملدير الصندوق أن يرفض قبول أي طلب اشتراك يف الصندوق إذا تأخر املشترك أو تعذر عليه تقدمي أي 

معلومة أو مستند كان قد طلبها مدير الصندوق.

مادة )44(

االفالس واحلجز

يف حال أعلن افالس أو تصفية مالك الوحدات او توقيع حجز قضائي على الوحدات اململوكة له، جاز للمدير ان يسترد تلك 
الوحدات، ويحدد سعر االسترداد يف هذه احلالة على اساس سعر يوم التعامل لالسترداد التالي. ومينح املدير وقتا معقوال لتصفية 

االصول يف الصندوق بشكل يكفي لتأسيس رأسمال سائل يف حسابات الصندوق الستكمال االسترداد.

مادة )45(

املراسالت

يتم توجيه كافة املراسالت:

1-   ألي مالك بأي وسيلة تختارها الشركة من بيانات االتصال املقدمة من العميل 
2-   إلى مدير الصندوق على العنوان التالي:

شركة بيتك كابيتال لالستثمار ش.م.ك. )مقفلة(
ص.ب.: 3946 – الصفاة – 13040 الكويت

مدينة الكويت – منطقة شرق – مقابل ساحة الصفاة - برج بيتك - الدور 32 
www.kfhcapital.com.kw :املوقع اإللكتروني
cr@kfhcapital.com.kw  :البريد االلكتروني

رقم الهاتف:  22987000 965+
رقم الفاكس: 22491151 / 22987001 965+ 
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مادة )46(

إجراءات الشكاوي

يف حال وجود أية شكاوى، يتم توجيه كافة املراسالت ملدير الصندوق )وحدة شكاوى العمالء( على:
شركة بيتك كابيتال لالستثمار، برج بيتك، مقابل ساحة الصفاة، الدور 32

ص.ب: 3946 الصفاة 13040 الكويت - رقم الهاتف:  22987070 965+ 
complaint@kfhcapital.com.kw :رقم الفاكس: 22476170 965+  - البريد اإللكتروني

مادة )47(

التعامل مع أطراف ذات صلة

يجوز ملدير الصندوق شراء وبيع من/إلى األطراف ذات الصلة بعد احلصول على موافقة الهيئة اإلدارية للصندوق ومبا ال يتعارض 
مع القواعد العامة لتعارض املصالح والقانون والالئحة وأي شروط منظمة لذلك، وتسري هذه املوافقة طوال مدة الصندوق.

مادة )48(

سرية املعلومات

يلتزم جميع مقدمي خدمات الصندوق من أمني احلفظ ومراقب االستثمار ومكتب التدقيق الشرعي اخلارجي ومستشار االستثمار 
للصندوق )إن وجد( وغيرها من هذه اجلهات باحملافظة على سرية املعلومات اخلاصة بالصندوق وال يقوما بنشر أي بيانات تخص 

الصندوق – ولو بعد انتهاء مدته – قبل عرضها على مدير الصندوق وأخذ موافقته اخلطية املسبقة على ذلك.

مادة )49(

الوفاة

يف حالة وفاة مالك الوحدات وأيلولة الوحدات التي ميلكها للورثة يتعني أال يقل نصيب كل وارث عن احلد األدنى املنصوص عليه 
يف املادة )12(، فإن قل نصيب الوارث عن احلد األدنى وما لم يتفق الورثة فيما بينهم على نقل ملكية الوحدات بحيث تكون ضمن 

احلد األدنى للملكية، جاز ملدير الصندوق أن يتخذ أحد اإلجراءات التالية:

1. ان يتم استرداد كامل الوحدات للورثة بشكل اجباري ويحدد سعر االسترداد يف هذه احلالة على اساس سعر يوم التعامل 
لالسترداد التالي.

2. تسجيل الوحدات بإسم ورثة املتويف.
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مادة )50(

جدول يوضح كافة الرسوم واملصاريف واألتعاب، سواء كانت مستحقة على حملة الوحدات أو من أصول الصندوق أو التي تدفع 
من مدير الصندوق

جدول الرسوم

قيمة الرسوم واملصاريف واألتعابمستحقة علىالرسوم واملصاريف واالتعاب

الصندوقأتعاب مدير الصندوق
تساوي 1% من القيمة الصافية ألصول الصندوق 
سنويًا ، ويحق ملدير الصندوق التنازل عنها أو عن 

جزء منها وفقًا ملا يراه مناسبًا 

ال يوجدحملة الوحداترسوم االشتراك

ال يوجدحملة الوحداترسوم االسترداد

الصندوقأتعاب أمني احلفظ
نسبة  0.05 %  من قيمة صايف أصول الصندوق 
ويتم  التقومي   يوم  يف  احتسابها  يتم  أن  سنويا،على 

خصمها وسدادها مباشرة بشكل ربع سنوي. 

الصندوقأتعاب مراقب االستثمار

نسبة 0.05 %  من القيمة الصافية ألصول 
الصندوق سنويا ، على أن يتم إحتسابها يف يوم 

التقومي  ويتم خصمها وسدادها مباشرة بشكل ربع 
سنوي

دينار سنويًا2300  الصندوق أتعاب مراقب احلسابات اخلارجي

900 دينار سنويًاالصندوقأتعاب مكتب التدقيق الشرعي اخلارجي
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الصندوقرسوم جهة حفظ السجل 
1000 دينارسنويًا ، باإلضافة إلى نسبة قدرها %20 
من هذه األتعاب يف حال قيامه بتوزيع أرباح نقدية 

على حملة الوحدات

مدير الصندوقمستشار االستثمار)إن وجد(
حتدد القيمة وفق العقد املبرم 


