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الفصل التمهيـدي

مبوجب أحكام القانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية والئحته التنفيذية 
وحدات  ماليك  من  اإلسالمية  الرشيعة  ألحكام  وفقاً  العاملي  اإلسالمية  الصكوك  صندوق  إنشاء  تم  فقد  وتعديالتهام، 
االستثامر املبينة أحكامه وفق هذا النظام. كام أنه تم قيد الصندوق يف سجل الصناديق لدى هيئة أسواق املال. ويخضع 
املالية  األوراق  نشاط  وتنظيم  املال  أسواق  هيئة  إنشاء  بشأن   2010 لسنة   )7( رقم  للقانون  للصندوق  األسايس  النظام 

والئحته التنفيذية وتعديالتهام والقرارات والتعليامت الصادرة من الهيئة.

املادة )1(: التمهيد

يعترب التمهيد السابق جزءاً ال يتجزأ من هذا النظام ومتمامً ألحكامه.

املادة )2(: التعريفات

يكون للكلامت واملصطلحات اآلتية املعنى الوارد قرين كل منها كام ييل:

الصندوق

صندوق الصكوك اإلسالمية العاملي. 

شكل الصندوق

بعض  باسرتداد  ينخفض  أو  جديدة  استثامرية  وحدات  بإصدار  ماله  رأس  يزيد  متغري  رأسامل  ذو  مفتوح،  إستثامري  صندوق 
وحداته خالل الفرتة املحددة يف نظامه األسايس.

نوع الصندوق

خالل  من  اإلسالمية  الرشيعة  أحكام  مع  تتناسب  بطريقة  تنافسية  عوائد  تحقيق  األسايس  وهدفه  دين  أدوات  صندوق 
االستثامر يف صكوك محلية وخليجية وعاملية مقومة بالدوالر األمرييك أو أي عملة يراها مدير الصندوق مناسبة كام يجوز 

له االستثامر يف صناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين األخرى. 

مدير الصندوق 

استثامر  نظام  مدير  نشاط  مبزاولة  املال  أسواق  هيئة  من  له  مرخص  شخص  ش.م.ك.م.  لإلستثامر  كابيتال  بوبيان  رشكة 
جامعي.

أمني الحفظ

شخص اعتباري مرخـــص له من الهيئة ملزاولة حفظ أموال العمالء وأصولهم مبا يف ذلك تلك املكونة ألنظمة االستثامر 
الجامعي وفقاً ألحكام القانون والالئحة التنفيذية.
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مراقب االستثامر

شخص اعتباري مرخص له من الهيئة مبزاولة نشاط املراقبة واإلرشاف عىل أنظمة االستثامر الجامعي.

مراقب الحسابات الخارجي

الفني املحايد واملستقل حول  الرأي  يبدي  الذي  الحسابات  الهيئة يف سجل مراقبي  الطبيعي املسجل لدى  الشخص   
مدى عدالة ووضوح القوائم املالية ألنظمة االستثامر الجامعي املعدة وفقاً ملعايري املحاسبة الدولية املعتمدة لدى 

الهيئة.

مكتب التدقيق الرشعي الخارجي

مطابقتها  مدى  من  للتأكد  له  مرخص  شخص  لدى  واملالية  التجارية  املعامالت  عىل  الرقابة  مبهام  يقوم  الذي  الشخص 
حملة  لجمعية  السنوي  تقريره  الخارجي  الرشعي  الدقيق  مكتب  يرفع  كام  الصلة،  ذات  الهيئة  وقرارات  الرشعية  للمعايري 

الوحدات.

وكيل االكتتاب )البيع( 

الشخص الذي يعرض أو يبيع أوراقاً مالية لصالح مصدرها أو حليفه، أو يحصل عىل أوراق مالية من املصدر أو حليفه بغرض 
إعادة تسويق أو إدارة عملية اصدار األوراق املالية.

مستشار االستثامر

هو شخص اعتباري، يقوم بتقديم االستشارات االستثامرية املتعلقة باألوراق املالية مقابل عمولة.

جهة اإلرشاف

هيئة أسواق املال يف دولة الكويت.

الهيئة

هيئة أسواق املال يف دولة الكويت.

القانون 

أحكام القانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وأي تعديل قد يطرأ عليه.

الالئحة التنفيذية

الالئحة التنفيذية للقانون رقم )7( لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالتها.

تاريخ التأسيس/اإلنشاء

هو تاريخ قيد الصندوق يف سجل الصناديق لدى الهيئة، وهو التاريخ املذكور يف شهادة الرتخيص من قبل هيئة اسواق 
املال الكويتية.
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النظام

النظام األسايس للصندوق وأية تعديالت قد تجري عليه من وقت آلخر.

عملة الصندوق

دوالر أمرييك.

رأس املال

1,000,000,000 ) مليار(  18,000,000 )مثانية عرش مليون( دوالر أمرييك إىل   رأس مال الصندوق متغري وتبلغ حدوده من 
دوالر أمرييك.

السنة املالية

تبدأ السنة املالية للصندوق من أول يناير من كل عام و تنتهي يف نهاية ديسمرب من كل عام بإستثناء السنة املالية األوىل 
للصندوق التي تبدأ من تاريخ التأسيس/اإلنشاء وتنتهي يف نهاية ديسمرب من العام التايل.

يوم العمل 

يوم عمل رسمي للهيئة.

الوحدة/الوحدات

وحدة االستثامر هي ورقة مالية غري قابلة للتجزئة متثل حصة يف أصول الصندوق وتخول حاملها مبارشة كامل الحقوق 
الصندوق.  تجاه  ًواحداً ميثلهم  بينهم شخصا  يختاروا من  أن  الواحدة تعني عليهم  الوحدة  تعدد مالكو  الناشئة عنها. وإذا 

ويجوز لغري الكويتيني االكتتاب يف وحدات االستثامر أو متلكها.

القيمة اإلسمية للوحدة

القيمة اإلسمية للوحدة هي )10 دوالر امرييك( عرشة دوالرات أمريكية.

يوم التقويم

يتم تقويم القيمة الصافية ألصول الصندوق )NAV( يف آخر يوم من كل شهر ميالدي، ملدة الصندوق. وان صادف آخر يوم 
من الشهر إجازة رسمية يف دولة الكويت فيتم عمل وإصدار التقويم يف أول يوم عمل بعد هذه االجازة عىل اعتبار أن 

التقويم الفعيل عن آخر يوم من الشهر. 

فرتة التقويم

يتم تقويم صايف أصول الصندوق بشكل شهري )آخر يوم من كل شهر ميالدي(.

أيام التعامل

تاريخ آخر يوم لقبول طلبات االشرتاك واالسرتداد وذلك بحد أقىص يوم عمل واحد قبل يوم التقويم يف نهاية كل شهر قبل 
الساعة 11:59 مساًء
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القيمة الصافية الستثامرات الصندوق

حسبام  وذلك  الصندوق  عىل  املستحقة  االلتـزامات  جميع  منها  مطروحا  الصندوق  ألصول  اإلجاملية  الصافية  القيمة  هي 
يحددها مدير الصندوق مع موافقة مراقب االستثامر.

سعر التقويم

هو سعر تقويم الوحدة التي يتم تحديدها مبعرفة مراقب االستثامر وفقا للنظم واملعايري املحاسبية الدولية املعتمدة 
األصول  إليها  مضافا  الصندوق  ألصول  الصافية  القيمة  احتساب  أساسها  عىل  يتم  والذي  تقويم  فرتة  كل  عن  الهيئة  من 
الوحدات بعد خصم جميع املرصوفات والتزامات  النقد واألرصدة املدينة وغريها مقسوما عىل عدد  األخرى مبا يف ذلك 

الصندوق تجاه الغري والخصوم يف التاريخ ذاته عىل أن يتم احتساب القيمة الصافية للوحدة بأربع نقاط عرشية.

فرتة االكتتاب

هي فرتة االكتتاب يف الوحدات من قبل الراغبني يف االكتتاب والتي يحددها مدير الصندوق بعد موافقة جهة اإلرشاف. 

طلب االكتتاب

هو الطلب الذي يتعني عىل الراغب يف االكتتاب تقدميه لوكيل االكتتاب )البيع( لغرض رشاء عدد معني من الوحدات املطروحة 
لالكتتاب، وذلك حسب النموذج املعد لهذا الغرض من قبل مدير الصندوق.

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

هو الطلب الذي يتعني عىل طالب االشرتاك ملؤه وتقدميه إىل وكيل االكتتاب )البيع( كرشط إلمتام االشرتاك )بعد انقضاء 
فرتة االكتتاب(، وذلك حسب النموذج املّعد لهذا الغرض وطبقا لرشوط النظام األسايس للصندوق.

طلب االسرتداد

هو الطلب الذي يتعني عىل طالب االسرتداد ملؤه وتقدميه إىل وكيل االكتتاب )البيع( كرشط إلمتام االسرتداد، وذلك حسب 
النموذج املّعد لهذا الغرض وطبقا لرشوط النظام األسايس للصندوق.

االسرتداد

هي عملية تسيل للوحدات اململوكة لطالب االسرتداد يف الصندوق وفقا لسعر التقويم.
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املادة )3(: اسم الصندوق

صندوق الصكوك اإلسالمية العاملي. 

املادة )4(: شكل الصندوق

صندوق مفتوح

املادة )5(: نوع الصندوق

صندوق أدوات دين

املادة )6(: نوع طرح وحدات الصندوق

تطرح وحدات الصندوق لالكتتاب العام.

املادة )7(: اسم مدير الصندوق وعنوانه وصالحياته والتزاماته

أوالً: اسم مدير الصندوق وعنوانه

مدير الصندوق هو رشكة بوبيان كابيتال لالستثامر ش.م.ك.م، شخص مرخص له من هيئة أسواق املال مبزاولة نشاط مدير 
نظام استثامر جامعي، ويجوز ملدير الصندوق أن يعني مدراء فرعيني خارج دولة الكويت عىل أن يكونوا مرخصني وخاضعني 
إلرشاف الجهات الرقابية يف الخارج للقيام ببعض مهام مدير الصندوق بشأن أصول الصندوق املوجودة خارج دولة الكويت، 

عىل أن يظل مدير الصندوق هو املمثل القانوين للصندوق يف عالقته مع الغري.

ثانيا: صالحيات والتزامات مدير الصندوق

يلتزم مدير الصندوق مبا يأيت:

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

الوحدات ويضمن معاملة  الصندوق وحملة  القرارات مبا يحقق مصلحة  القرارات االستثامرية وغريها من  اتخاذ جميع   ب- 
حملة الوحدات بإنصاف.

تطبيق سياسات وإجراءات مناسبة ملنع أو الحد من املامرسات الخاطئة التي من املتوقع أن تؤثر عىل استقرار السوق   ج- 
ونزاهته. 

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

اتخاذ التدابري املناسبة لحامية وحفظ أصول الصندوق.  ه- 



9  | النظام األسايس    | صندوق الصكوك اإلسالمية العاملي 

تسجيل عمليات الرشاء والبيع التي تتم لصالح الصندوق بشكل دقيق ووفقا لتسلسلها الزمني وتوقيتها.   و- 

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

توفري نظام محاسبي لقيد التعامالت املالية للصندوق.   ح- 

التأكد من وجود نظام مالئم لتسوية التعامالت التي تم إدخالها بالنظام املحاسبي مع الحسابات النقدية واألوراق   ط- 
املالية املفتوحة باسم الصندوق لدى أمني الحفظ.

توفري السيولة الكافية للصندوق للوفاء بأية التزامات قد ترتتب عليه.   ي- 

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

توفري جميع املعلومات الالزمة عن الصندوق إىل مراقب االستثامر يف الحدود التي متكنه من القيام بواجباته بكفاءة   ل- 
وفاعلية.

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

يف حال إدارة املدير ألكرث من صندوق، يجب عليه أن يفصل بني العمليات املرتبطة بهذه الصناديق.  ن- 

يجوز للهيئة استبدال مدير الصندوق إذا رأت أنه قد أخل إخالالَ جوهرياَ بالتزاماته املنصوص عليها يف الالئحة التنفيذية.  س- 

 املادة )8(: الهدف من الصندوق

يهدف الصندوق إىل السعي لتحقيق عوائد إيجابية عىل املدى الطويل مع مستوى متوازن من املخاطر، وذلك من خالل 
االستثامر يف صكوك محلية وخليجية وعاملية مقومة بالدوالر األمرييك أو أي عملة أخرى يراها مدير الصندوق مناسبة 
اإلسالمية  الرشيعة  مع  متوافقة  أخرى  دين  أدوات  وصناديق  اإلسالمية  الرشيعة  مع  املتوافقة  نقد  أسواق  وصناديق 
ومرخصة من قبل الهيئة أو جهات أجنبية وفق معايري ورشوط تنظيمية مامثلة عىل األقل لتلك التي تطبقها الهيئة، وما 
يقابل الودائع يف املصارف اإلسالمية، كام يهدف الصندوق لتوزيع األرباح، إن وجدت، كل ثالثة شهور بناء عىل تقدير مدير 

الصندوق.

املادة )9(: مدة الصندوق

تلقائيا ملدة/مدد أخرى  الهيئة وتجدد  الصناديق لدى  تاريخ قيده يف سجل  تبدأ من  الصندوق عرش سنوات ميالدية  مدة 
مامثلة بعد اخذ موافقة جهة اإلرشاف.

املادة )10(: رأس مال الصندوق وآلية دفعه

إىل    أدىن  كحد  أمرييك(  دوالر  مليون  عرش  مثانية  )فقـط   $18,000,000 من  حدوده  وتبلغ  متغري  الصندوق  مال  رأس 
حملة  مسئولية  وتقترص  القيمة  متساوية  وحدات  إىل  ومقسم  أقىص  كحد  أمرييك(  دوالر  مليار  1,000,000,000$)فقط 
الوحدات يف الصندوق عىل قيمة مشاركتهم يف رأس املال، ويتم تسديد قيمة الوحدات نقداً عند االكتتاب أو االشرتاك 
حالة  ويف  األمرييك(.  بالدوالر  يعادلها  ما  )او  كويتي  دينار  ماليني  خمسة  عن  الصندوق  مال  رأس  يقل  ال  أن  ويجب  فيها. 
انخفاض رأس مال الصندوق عن الحد األدىن يقوم مدير الصندوق بإخطار الهيئة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ انخفاض 
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رأس املال، وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسبا -يف كل حالة -مبا يحقق مصلحة حملة الوحدات. يجب أال تقل مشاركة مدير الصندوق 
يف وحدات الصندوق عن مبلغ 250,000 دينار كويتي او ما يعادلها بالدوالر األمرييك، واال يجوز أن يترصف يف تلك الوحدات 

أو يسرتدها طوال مدة إدارته للصندوق.

يكون للصندوق شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن حملة الوحدات أو الجهة القامئة عىل إدارته، ويكتسب الصندوق 
شخصيته االعتبارية من وقت قيده يف سجل الصناديق لدى الهيئة.

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

الوحدات بالصندوق اسمية وقيمة كل منها عرشة دوالرات امريكية )10$( عند التأسيس وعددها يرتاوح بني 1,800,000   .1
املبلغ  يقل  أن  يجوز  وال  وحدة(.  مليون  مائة  )فقط  و100,000,000  أدىن  كحد  وحدة(  ألف  ومثامنائة  مليون  )فقـط 

املكتتب به ألول مرة من قبل أي من املشرتكني بالصندوق عن الخمسة آالف دوالر أمرييك )$5,000(.

يقوم مدير الصندوق باإلعالن عن قيمة الوحدة عن كل فرتة تقويم يف تاريخ التقويم وحسب نتيجة التقويم الذي   .2
يقوم به مراقب االستثامر أو أية جهة أخرى متخصصة يختارها مدير الصندوق وتوافق عليها جهة اإلرشاف كام هو 

مبني يف املادة )24( من هذا النظام.  

تخول الوحدات للمشرتكني حقوقا متساوية يف الصندوق بنسبة ما ميلكه كل منهم يف الصندوق.  .3

يخصص للعميل عدد وحدات صحيح غري مجزئ، وأي مبالغ إضافية تنتج بعد التخصيص يتم إعادتها للعميل.  .4

املادة )12(: عملة الصندوق

الدوالر األمرييك

املادة )13(: بداية الســنة املالية للصــندوق ونهايتها

تبدأ السنة املالية للصندوق من أول يناير من كل عام وتنتهي يف نهاية ديسمرب من كل عام باستثناء السنة املالية األوىل 
للصندوق التي تبدأ من تاريخ قيده يف سجل الصناديق لدى الهيئة وتنتهي يف نهاية ديسمرب من العام التايل.

املادة )14(: أحكام جمعية حملة الوحدات

يكون للصندوق جمعية لحملة الوحدات تعقد مرة واحدة -عىل األقل -يف السنة، ويحق لكل مشرتك حضور اجتامعات   .1
هذه الجمعية والتصويت عىل قراراتها ويكون لكل من حملة الوحدات صوت واحد مقابل كل وحدة استثامرية واحدة 

ميتلكها.

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

 أ-  تقرير مدير الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه املايل.

 ب-  تقرير مراقب الحسابات عن البيانات املالية السنوية املدققة للصندوق. 
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 ج-  البيانات املالية السنوية املدققة للصندوق.

 د-  تقرير مكتب التدقيق الرشعي الخارجي. 

 ه-  تقرير مراقب االستثامر.

 و-  تعديالت النظام األسايس التي متس الحقوق املكتسبة لحملة الوحدات.

 ز-  عزل مدير الصندوق وتعيني مدير بديل.

 ح-  اختيار مصفي الصندوق ومراقبة أعامله.

وال تنفذ قرارات جمعية حملة الوحدات إال مبوافقة الهيئة.

اختصاصاتها،  يف  تدخل  التي  املسائل  يف  للنظر  الصندوق  مدير  من  دعوة  عىل  بناء  الوحدات  حملة  جمعية  تنعقد   .3
ويتوجب عليه أن يوجه الدعوة لالجتامع بناء عىل طلب مسبب مقدم من حملة الوحدات الذين ميثلون نسبة ال تقل عن 
10 % من رأس مال الصندوق املصدر، أو بناء عىل طلب من مراقب االستثامر أو مراقب الحسابات. وتعد جدول األعامل 

الجهة التي تدعو إىل االجتامع. 

إذا مل يقم مدير الصندوق بدعوة جمعية حملة الوحدات يف األحوال التي يتوجب فيها ذلك أو إذا تعذر دعوتها من   .4
مدير الصندوق ألي سبب من األسباب، يجوز للهيئة أن تكلف مراقب االستثامر أو مراقب الحسابات بدعوة هذه الجمعية 

لالنعقاد.

توجه الــدعــوة إلــى حضور اجتامع جمعية حملة الــوحــدات متضمنة جــدول األعامل وزمان ومكان انعقاد االجتامع بأحد   .5
الطرق التالية: 

اإلعالن يف صحيفتني يوميتني محليتني والبورصة قبل انعقاد االجتامع بعرشة أيام عمل عىل األقل.   أ- 

خطابات مسجلة ترسل إىل حملة الوحدات قبل املوعد املحدد النعقاد االجتامع بعرشة أيام عمل عىل األقل.   ب- 

الربيد اإللكرتوين أو الفاكس أو الرسائل النصية عرب أجهزة الهاتف النقال قبل انعقاد االجتامع بسبعة أيام عمل   ج- 
عىل األقل.

تسليم الــدعــوة باليد إلــى حملة الــوحــدات أو مــن ينوب عنهم قــانــونــاً قبل موعد االجتامع بثالثة أيام عمل   د- 
عىل األقل، ويؤرش عىل صورة الدعوة مبا يفيد االستالم.

مدير  زود  قــد  املشرتك  يكون  أن  أعاله  )د(  و  )ج(  و  )ب(  البنود  فــي  إليها  املــشــار  بالوسائل  اإلعالن  لصحة  يشرتط 
الخاص به، ووافق عىل إعالنه من خالل  الفاكس  أو عــنــوان بريده اإللكرتوين أو رقم  ببيانات عــن موطنه  الصندوق 
هذه الوسائل وال يعتد بأي تغيري من قبل املشرتك ألي من البيانات املشار إليها يف الفقرة السابقة ما مل يكن قد 
أخطر مدير الصندوق أو الجهة التي تحتفظ بسجل حملة الوحدات بهذا التغيري قبل إعالنه بخمسة أيام عمل عىل األقل.

يجب عىل مدير الصندوق توجيه إخطارات بجدول األعامل وميعاد ومكان اجتامع جمعية حملة الوحدات قبل سبعة أيام   .6
عمل عىل األقل من انعقاد االجتامع إىل كل من: 

الهيئة.  أ- 

مراقب االستثامر.  ب- 

الجهة التي تحتفظ بسجل حملة الوحدات )أمني حفظ أو وكالة املقاصة(.  ج- 

مراقب الحسابات ومكتب التدقيق الرشعي الخارجي -حسب األحوال -إذا كان من املقرر عرض البيانات املالية عىل   د- 
جمعية حملة الوحدات. 

 ه-  البورصة لإلعالن عن جدول األعامل وميعاد ومكان اجتامع الجمعية.
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ال يرتتب عىل عدم حضور ممثل الهيئة -بعد إخطارها -بطالن اجتامع جمعية حملة الوحدات. ويبطل هذا االجتامع يف 
حالة عدم حضور أيٍّ من الجهات املشار إليها يف البنود )ب( و )ج( و )د( أعاله. كام يبطل االجتامع يف حالة عدم حضور 

مدير الصندوق ما مل تكن الدعوة لالجتامع موجهة من جهة أخرى بخالف املدير.

يرتأس اجتامع جمعية حملة الوحدات الجهة التي قامت بالدعوة إىل هذا االجتامع.  .7

ال يكون انعقاد اجتامع جمعية حملة الوحدات صحيحاً إال إذا حرضه حملة الوحدات الذين ميثلون أكرث من %50 من رأس مال   .8
الصندوق املصدر، فإذا مل يتوافر هذا النصاب؛ وجب دعوة الجمعية إىل اجـــتـــمـــاع ثــــان لـــــذات جـــدول األعـــــمـــــال 
يـــعـــقـــد خــــــالل مــــــدة ال تــــزيــــد عـــــن ثالثني يوماً من تاريخ االجتامع األول، ويكون االجتامع الثاين صحيحاً أيا كان 
الدعوة إىل  تاريخه يف  إذا كان قد حدد  الثاين  أال توجه دعوة جديدة لالجتامع  الحضور من رأس املال. ويجوز  نسبة 
بتعديل  القرارات املتعلقة  باستثناء  للوحدات املمثلة يف االجتامع  باألغلبية املطلقة  القرارات  االجتامع األول وتصدر 
النظام األســايس للصندوق والتي متس الحقوق املكتسبة لحملة الوحدات أو يف حالة التصفية بناًء عىل طلب مدير 

الصندوق، فيجب أن تصدر مبوافقة حملة الوحدات الذين ميلكون أكرث من 50 % من رأس مال الصندوق املصدر.

ال يجوز لجمعية حملة الوحدات مناقشة موضوعات غري مدرجة عىل جدول األعامل إال إذا كانت من األمور العاجلة التي   .9
طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت أثناء االجتامع، أو إذا طلبت ذلك الهيئة أو مراقب الحسابات أو حملة الوحدات الذين 
ميلكون %5من رأس مال الصندوق املصدر، وإذا تبني أثناء املناقشة عدم كفاية املعلومات املتعلقة ببعض املسائل 
املعروضة، تعني تأجيل االجتامع ملدة ال تزيد عىل عرشة أيام عمل إذا طلب ذلك حملة الوحدات الذين ميلكون 25 % من 

رأس مال الصندوق املُصدر، وينعقد االجتامع املؤجل دون الحاجة إىل إجراءات جديدة للدعوة. 

عىل مدير الصندوق أو الجهة التي دعت إىل عقد االجتامع - حسب األحوال - موافاة الهيئة بنسخة من محرض اجتامع   .10
تاريخ  من  أسبوعني  خالل  وذلك  االجتامع،  الحارضين  الخدمات  ومقدمي  االجتامع،  ترأس  ممن  توقيعه  بعد  الجمعية 

انعقادها، عىل أن يكون مرفقاً باملحرض نسخة من توكيالت الحضور.

يحق لكل من حملة الوحدات املقيدين بالسجل الخاص بالصندوق حق حضور اجتامع جمعية حملة الوحدات باألصالة أو   .11
الوكالة ويشرتط لصحة الوكالة أن تكون مبوجب توكيل خاص أو تفويض معد لذلك، ويجوز أن يكون التوكيل لحضور اجتامع 
الصادر لحضور اجتامع معني صالحاً لحضور االجتامع  التوكيل  الوحدات ويكون  أو أكرث من اجتامعات جمعية حملة  واحد 

الذي يؤجل إليه لعدم اكتامل النصاب.

ال يجوز ملدير الصندوق االشرتاك يف التصويت عىل قرارات جمعية حملة الوحدات املتعلقة مبنفعة خاصة له أو يف   .12
حالة تعارض مصالحه مع مصالح الصندوق.

املادة )15(: الحد األدىن واألقىص لالشرتاك واالسرتداد من قبل مدير الصندوق وحملة الوحدات

الحد األدىن لالشرتاك يف الصندوق للمشرتك الواحد هو خمسة آالف دوالر أمرييك )$5,000(.  .1

ال يجوز أن تزيد عدد الوحدات املشرتك بها من قبل املشرتك الواحد ورشكاته التابعة والحليفة عن عرشة باملائة )10%(   .2
من إجاميل عدد وحدات الصندوق املصدرة إال مبوافقة مسبقة من قبل مدير الصندوق.

يلتزم مدير الصندوق باالشرتاك بعدد من الوحدات ال تقل قيمتها عن 250,000 د.ك )مائتان وخمسون ألف دينار كويتي   .3
أو ما يعادلها بالدوالر األمرييك( وال يجوز ملدير الصندوق الترصف يف هذه الوحدات التي متثل الحد األدىن املذكور 
طوال مدة الصندوق، ويخصص الحد األدىن املذكور لضامن التزام مدير الصندوق بعدم مخالفة القانون أو الالئحة أو 
الحد األعىل الشرتاك مدير الصندوق هو %90 من إجاميل عدد وحدات  النظام أو قرارات جهة اإلرشاف، كام أن  هذا 

الصندوق املصدرة.

يجوز للمشرتك اسرتداد جزء من استثامره أو كل استثامره يف الصندوق.  .4
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املادة )16(: طريقة اكتتاب/اشرتاك واسرتداد وحدات الصندوق ونقل ملكيتها

يحق لألشخاص الطبيعيني واالعتباريني االكتتاب واالشرتاك يف الصندوق ما مل يوجد مانع قانوين من ذلك.  .1

يتم االكتتاب خالل فرتة االكتتاب بناًء عىل طلبات اكتتاب يتقدم بها الراغبني يف االكتتاب بعد ملء بياناتهم عىل النموذج   .2
املعتمد لهذا الغرض واملتضمن اسم الصندوق، اسم مدير الصندوق، اسم أمني الحفظ، اسم مراقب االستثامر، اسم 
وكيل االكتتاب )البيع(، اسم طالب االكتتاب وعنوانه وجنسيته ومبلغ االكتتاب، وإقرارا موقعا منه بقبوله لجميع أحكام 
النظام األسايس والذي يعترب جزءا من طلب االكتتاب ويعد توقيع طلب االكتتاب قبوال رصيحا من املشرتك ألحكام هذا 

النظام وتعهدا منه بااللتزام به وبأية تعديالت قد تطرأ عليه مستقبال.

يف  الراغبني  أو  الراغب  من  املقدم  االشرتاك  طلب  عىل  بناًء  االكتتاب  فرتة  بعد  الصندوق  مدة  خالل  االشرتاك  يتم   .3 
االشرتاك بعد ملء بياناته ويسلم ملدير الصندوق أو وكيل االكتتاب )البيع( وذلك بحد أقىص يوم عمل واحد قبل يوم 

التقويم يف نهاية كل شهر ورشيطة سداد قيمة االكتتاب فعليا يف حساب الصندوق.

يتعني عىل الراغب يف االكتتاب/االشرتاك أن يزود مدير الصندوق أو وكيل االكتتاب )البيع( عند تقديم طلب االكتتاب/  .4
االشرتاك مبا ييل:

أ-   صورة من البطاقة املدنية أو جواز السفر لطالب االشرتاك وذلك بالنسبة لطالبي االشرتاك من األشخاص الطبيعيني.

من  االعتبارية  الجهات  لكافة  بالنسبة  والصناعة  التجارة  وزارة  عن  الصادر  والرتخيص  التجاري  السجل  عن  صورة  ب- 
الرشكات، والرتخيص الصادر من وزارة التجارة والصناعة للمؤسسات الفردية والبطاقة املدنية لصاحب املؤسسة، 
بالنسبة للمؤسسات والرشكات املؤسسة يف  بالدولة  الجهات املختصة  الثبوتية املعتمدة من  وكذلك األوراق 

إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

ج-  قيمة االكتتاب/االشرتاك وتودع يف حساب خاص يفتح باسم الصندوق.

د-  النموذج املعد لطلب االكتتاب/االشرتاك مكتمل البيانات ومستوفيا التوقيعات.

يجوز بناء عىل اقرتاح مدير الصندوق تعديل الحد األدىن واألعىل الشرتاك املستثمرين بالصندوق بعد الحصول عىل   .5
موافقة الهيئة.  

يف حالة الطلبات املكررة، يعتد فقط بطلب االكتتاب/االشرتاك الذي يتضمن عدد أكرب من الوحدات.  .6

يحق ملدير الصندوق إلغاء طلبات االكتتاب/االشرتاك غري املستوفية للرشوط املنصوص عليها بطلب االكتتاب/االشرتاك   .7
وتعاد إليهم املبالغ التي قاموا بسدادها دون زيادة خالل فرتة خمسة أيام عمل من تاريخ إقفال باب االكتتاب.

يلتزم املكتتب بإخطار مدير الصندوق أو وكيل االكتتاب )البيع( كتابة بأية تعديالت أو تغيريات تطرأ عىل البيانات الواردة   .8
بطلب االكتتاب/االشرتاك خالل مدة ال تتجاوز أسبوعني عىل األكرث من تاريخ حدوث التعديل أو التغيري. 

سوف يتم إبرام وتنفيذ االشرتاك وفقا لسعر التقويم املعلن لقيمة األصول الصافية للصندوق بعد آخر تقويم.   .9

يظل باب االكتتاب مفتوحاً طوال املدة املحددة بالدعوة إىل االكتتاب والتي ال يجوز أن تزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ   .10
فتح باب االكتتاب، وال يجوز قفل باب االكتتاب إال بعد انتهاء املدة املحددة لالكتتاب.

إذا قاربت املدة املحددة لالكتتاب عىل االنتهاء دون أن تتم تغطية الحد األدىن للوحدات املطروحة لالكتتاب، جاز ملدير   .11
الصندوق أن يطلب من جهة اإلرشاف متديد فرتة االكتتاب لفرتة مامثلة ما مل يقم هو بتغطية قيمة الوحدات التي مل 

يتم االكتتاب بها.
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مع عدم اإلخالل بحكم الفقرة السابقة، يف حالة عدم تغطية االكتتاب للحد األدىن فإنه يجوز ملدير الصندوق العدول   .12
عن إنشاء الصندوق عىل أن ترد قيمة االكتتاب لكل مكتتب وما حققته من عوائد وذلك خالل فرتة ال تزيد عن خمسة أيام 

عمل من تاريخ انتهاء مدة االكتتاب.

يتم تخصيص الوحدات للراغبني باالكتتاب خالل خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة االكتتاب واخطار املستثمرين بعدد   .13
وحداتهم بعد استالم اشعار الهيئة مبزاولة نشاط الصندوق.

يحق لكل من سبق له االشرتاك بالصندوق أن يقوم بطلب اشرتاك يف الصندوق أو باسرتداد قيمة الوحدات املستثمرة   .14
أو  اكتتاب  منوذج  تعبئة  إىل  الحاجة  دون  )البيع(،  االكتتاب  وكيل  من  املقدمة  اإللكرتونية  الخدمات  طريق  عن  وذلك 
اسرتداد جديد، ويقوم مدير الصندوق بقبول الطلبات بناًء عىل ذلك عىل أن يقوم وكيل االكتتاب )البيع( من التحقق 
التام بأن الخدمات االلكرتونية مطابقة متاماً بالخدمات الغري الكرتونية من حيث منوذج االكتتاب أو االسرتداد والرشوط 

واألحكام.

االكتتاب/ الخارجي  الرشعي  التدقيق  ومكتب  الخارجي  الحسابات  وملراقب  االستثامر  وملراقب  الحفظ  ألمني  يجوز  ال   .15
االشرتاك بأي عدد من الوحدات لحسابه الخاص.

يجب عىل مدير الصندوق ووكيل االكتتاب )البيع( عدم قبول أي اكتتاب نقدي يف الصندوق.  .16

ال يجوز االكتتاب/االشرتاك يف الصندوق بحصص عينية أيا كان نوعها.  .17

ال يوجد رسوم اكتتاب/اشرتاك أو اسرتداد بالصندوق.  .18

عىل مدير الصندوق أن يدفع لحامل الوحدات قيمة االسرتداد خالل أربعة أيام عمل التالية ليوم التقويم التي تم فيها   .19
تحديد سعر الوحدة.

يف حالة وفاة املشرتك وانتقال الوحدات التي ميلكها إىل ورثته يتعني أن ال يقل نصيب كل وارث عن الخمسة آالف   .20
دوالر أمرييك )5,000$(، فإن قل نصيب الوارث عن هذا الحد ومل يتفق الورثة فيام بينهم عىل نقل ملكية الوحدات 

بحيث تكون ضمن ذلك الحد األدىن، جاز ملدير الصندوق تسييل الوحدات ورد قيمتها للورثة طبقاً آلخر تقويم.

النظام األسايس لكل مشرتك أو أي شخص لديه رغبة يف االشرتاك يف الصندوق،  يجب توفري نسخة مطبوعة من   .21
للصندوق -عىل طلب االشرتاك مبثابة موافقة عىل هذا  النظام األسايس  -بعد االطالع عىل  ويعد توقيع املشرتك 

النظام.

يجوز ملدير الصندوق طلب نقل وتحويل ملكية الوحدات اململوكة ألي من حملة الوحدات إىل عميل ذو صلة قرابة من   .22
الدرجة األوىل عىل أن يتم استيفاء رشوط االكتتاب املذكورة يف هذا النظام.

يجوز بتفويض رسمي ملدير الصندوق أو لوكيل االكتتاب )البيع( قبول تعليامت االشرتاك واالسرتداد عن طريق الهاتف   .23
)األريض والنقال( – الفاكس – الربيد اإللكرتوين - والرسائل النصية )SMS( برشط أن يكون االشرتاك يف الصندوق ألول 

مرة عن طريق منوذج االشرتاك املعتمد.

املادة )17(: الفرتات الزمنية لالشرتاك واالسرتداد

يتم االشرتاك عىل النحو الوارد يف هذا النظام يف كل شهر- ما مل يقرر مدير الصندوق وفقا لحاالت معينة، منها   .1
  - عىل سبيل املثال ال الحرص زيادة طلبات االشرتاك املقدمة مببالغ كبرية ال تتناسب مع الفرص االستثامرية املتاحة 
ويتم االشرتاك عن طريق ملء طلب االشرتاك املعد لذلك وتقدميه إىل مدير الصندوق او وكيل االكتتاب )البيع( مصحوباً 
باملستندات املطلوبة وذلك بحد أقىص يوم عمل واحد قبل يوم التقويم يف نهاية كل شهر ورشيطة سداد قيمة 

االشرتاك فعليا يف حساب الصندوق، مع مراعاة الحد األدىن املنصوص عليه يف هذا النظام.
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شهر  كل  الصندوق  مدير  إىل  بذلك  طلباً  تقدميهم  خالل  من  الصندوق  يف  وحداتهم  اسرتداد  الوحدات  لحملة  يحق   .2
بحيث يكون هذا الطلب قطعيا وغري قابل للرجوع عنه من قبل حامل الوحدات، ويتم تقويم الوحدات بغرض االسرتداد 
وفقا للتقويم املعلن وقت االسرتداد، كام يتعني تقديم طلبات االسرتداد قبل يوم عمل واحد بحد أقىص قبل التقويم 

الشهري الواقع يف نهاية كل شهر.

النظام األسايس  التايل وفقاً ملا ينص عليه  التعامل  تلبية أي طلب اسرتداد حتى يوم  تأجيل  يجوز ملدير الصندوق   .3
للصندوق، وذلك يف أي من الحالتني اآلتيتني:

موعد  أو  تعامل  يوم  أي  يف  تلبيتها  واملطلوب  الوحدات  لحملة  االسرتداد  طلبات  جميع  نسبة  إجاميل  بلغ  إذا  أ - 
االسرتداد 10 % أو أكرث من صايف قيمة أصول الصندوق، وذلك برشط أن يلتزم املدير يف هذه الحالة بتلبية طلبات 
االسرتداد التي تقل عن 10 % من صايف قيمة أصول الصندوق، وعىل أن تؤخذ جميع طلبات االسرتداد باالعتبار عىل 
أساس النسبة والتناسب، ويتم تأجيل النسبة من طلبات االسرتداد التي زادت عن نسبة 10 % من صايف قيمة أصول 

الصندوق حتى يوم التعامل التايل أو موعد االسرتداد القادم.  

التعامل يف األوراق املالية أو  التي يتم فيها  البورصة أو األسواق املالية املنظمة  التداول يف  إذا تم وقف  ب - 
األصول األخرى التي ميلكها الصندوق، أو وقف تداول أوراق مالية متثل قيمة مؤثرة يف أصوله.

للهيئة، إذا تبني لها عدم التزام مدير أو مراقب االستثامر أو أمني الحفظ لنظام استثامر جامعي بأحكام القانون أو   .4
الالئحة التنفيذية، أن تصدر تعليامتها ملدير النظام بالتوقف لفرتة مؤقتة عن عملية االسرتداد أو االشرتاك – أو كالهام 

– يف وحدات نظام االستثامر الجامعي يف التاريخ املحدد بتلك التعليامت.

يجب عىل مدير الصندوق تنفيذ طلبات االشرتاك أو االسرتداد بسعر التقويم التايل لطلب االشرتاك أو االسرتداد. ويجوز   .5
أن تشمل أسعار االشرتاك أو االسرتداد أية عموالت أخرى برشط أن يكون منصوصاً عليها يف النظام األسايس للصندوق.

املادة )18(: أساليب وسياسـات ومخاطر االستثامر وقيود االستثامر

أوالً: أساليب وسياسات االستثامر 

يتوىل مدير الصندوق إدارة واستثامرات أموال الصندوق من قبل ممثليه املبينني يف هذا النظام.   .1

يتبع الصندوق سياسة استثامرية متوازنة تهدف إىل تحقيق عائد مناسب عىل االستثامر. ويلتزم مدير الصندوق ببذل   .2
قصارى جهده إلدارة استثامرات الصندوق وتحقيق أفضل العوائد املمكنة لصالح املشرتكني إال أنه ال يضمن تحقيق أي 
أرباح أو عوائد رأساملية أو منط أداء معني نتيجة إلدارته ألموال الصندوق.  وال يكون مدير الصندوق أو أي من موظفيه 
أو مستخدميه أو وكالئه مسئولني بأي شكل كان تجاه املشرتكني عن أية أرضار تلحق بهم نتيجة الستثامرهم بالصندوق 
إال إذا كان ذلك نتيجة للغش أو الخطأ الجسيم يف إدارة أموال الصندوق ومخالفة أحكام القانون أو الالئحة التنفيذية أو 

هذا النظام. 

يف  االستثامر  خالل  من  املستثمر  املال  رأس  عىل  الحفاظ  إىل  تهدف  املتبعة  االستثامر  سياسة  أن  من  بالرغم   .3
إيجابا  وتتأثر  تنخفض  أو  ترتفع  قد  الناتجة  أو  املتوقعة  العوائد  أو  الوحدات  قيمة  أن  إال  املخاطر  متوازنة  استثامرات 
وسلبا بالتغريات االقتصادية، كام ينطوي االستثامر يف الصندوق عىل املخاطر املرتبطة باالستثامر عامة وال يضمن 

مدير الصندوق للمشرتكني رأس املال أو تحقيق الصندوق ألي أرباح.

بالدوالر األمرييك أو أي عملة أخرى يراها  يهدف الصندوق لالستثامر يف صكوك محلية وخليجية وعاملية مقومة   .4
مدير الصندوق مناسبة وصناديق أسواق نقد املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية وصناديق أدوات دين أخرى متوافقة 
مع الرشيعة اإلسالمية ومرخصة من قبل الهيئة أو جهات أجنبية وفق معايري ورشوط تنظيمية مامثلة عىل األقل لتلك 

التي تطبقها الهيئة، وما يقابل الودائع يف املصارف اإلسالمية.
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يجب أال يحتفظ مدير الصندوق بأموال نقدية أو ما يعادلها إال إذا كان ذلك لرضورة تستدعيها أحد األمور التالية:  .5

تلبية طلبات اسرتداد الوحدات.  .1

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

وال يرسي حكم هذه الفقرة خالل السنة األوىل من صدور الرتخيص النهايئ للصندوق.

ثانياً: مخاطر االستثامر:

الصندوق عرضه لتقلبات اداء األسواق، وقد ترتفع او تهبط قيمة وحدات هذا الصندوق نتيجتا لتلك التقلبات، مام قد يؤدي 
لفقدان جزء او كل استثامر املشرتك عند االسرتداد.

بعض املخاطر الرئيسية لالستثامر يف الصندوق تتضمن:

مخاطر األوراق املالية وتقلبات اسواق الدين: االستثامر بأسواق الدين هو استثامر معرض للمخاطر وللتذبذبات ويتأثر   •
بعديد من العوامل االقتصادية واملالية وعوامل اخرى، وبناءاً عىل ذلك فإن استثامرات الصندوق معرضة لالنخفاض. كام 
نتيجة اختالف أوقات  التقارير الشهرية وسعرها الحايل  أن أسعار بعض األوراق املالية قد تتغري يف حني نرشها يف 

اغالق األسواق العاملية ووقت صدور التقارير. 

املخاطر االقتصادية عىل مستوى الدولة واملنطقة: تتأثر االسواق املالية بتقلبات أسعار النفط وباألوضاع االقتصادية   •
العاملية بشكل عام. حيث أن األسواق املالية عادة تنخفض يف أوقات االنكامش أو االنحسار االقتصادي.

مخاطر سياسية: هي مخاطر التغيري يف األوضاع السياسية يف الدولة التي يهدف الصندوق اىل االستثامر بها والتي   •
قد تؤثر عىل أداء الصندوق سلبيا.

واخر  حني  بني  تتواجد  وقد  االمرييك  بالدوالر  اساساً  ستكون  الصندوق  استثامرات  الفائدة:  ومعدالت  العملة  مخاطر   •
العملة  بخالف  بعملة  الوحدات  لرشاء  الدفع  تم  حال  يف  العملة  مخاطر  تظهر  اخرى.  عاملية  عمالت  يف  استثامرات 
املحددة من قبل الصندوق، وميكن أن تؤدي االختالفات يف سعر الرصف، حسب الحالة، إىل زيادة أو انخفاض يف قيمة 

الوحدات. باإلضافة اىل ذلك فإن تذبذب معدالت الفائدة قد يكون له تأثري سلبي عىل االستثامر.

البنوك  لدى  الخصم  سعر  لتغيري  نتيجة  ايجاباّ  او  سلبا  تتأثر  قد  للصندوق  الصافية  القيمة  الخصم:  سعر  تغيري  مخاطر   •
املركزية مام قد يؤثر عىل األوضاع االقتصادية بشكل عام وعىل أداء سوق الصكوك بشكل خاص والتي من شأنها أن 

تؤثر عىل القيمة الصافية لألوراق املالية أو الصناديق املستثمر بها.

مخاطر السيولة: املقصود بالسيولة هو رسعة وسهولة بيع االصل وتحويله إىل نقد، حيث أن بعض األصول قد تصبح أقل   •
سيولة من غريها مام يعني أنه ال ميكن بيعها برسعة وسهولة، كام أن بيع بعض االصول قد يكون صعب بسبب قيود 

قانونية أو طبيعة االستثامر أو عدم وجود املشرتين الذين لهم اهتامم فيها.

مخاطر القطاعات: تتأثر بعض القطاعات يف أسواق املال دون غريها من القطاعات سلباً أو إيجاباً، وهذا قد يؤثر عىل أداء   •
الصندوق قياساً بحجم االستثامرات يف هذا القطاع.

مخاطر متعلقة بالتوافق مع الرشيعة االسالمية: الصندوق يستثمر فقط يف االستثامرات املتوافقة مع الرشيعة وبناءاً   •
الضوابط الرشعية، وقد يخرس  تتمثل هذه املخاطر يف حال أصبحت أحد االستثامرات غري متوافقة مع بعض  عىل ذلك 
الصندوق يف حالة االضطرار إىل بيع تلك االستثامرات بسعر منخفض أو يف حالة اضاعة فرصة أداء قد تكون أعىل لتلك 
االستثامرات. كام ينبغي عىل الصندوق تنقية أي مدخول من استثامر غري رشعي عرب التربع للجمعيات الخريية، وذلك قد 

يؤثر سلبا عىل تقويم سعر الوحدة. 

املخاطر املتعلقة باملُصدر: وهي مخاطر التغيري يف األوضاع املالية للرشكة املُصدرة ألي ورقه ماليه نتيجة لتغريات   •
يف الهيكل اإلداري أو املنتجات والخدمات مام قد يؤدي إىل انخفاض قيمتها لدى الصندوق.
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املخاطر القانونية/التنظيمية: التغيريات يف اإلطار التنظيمي أو القانوين )مبا يف ذلك الرضائب( قد تؤثر عىل الربحية   •
املحتملة أو حتى رشعية لالستثامر )هذا الخطر أكرب يف األسواق الناشئة(. وغالبا حقوقك ضد الطرف املقابل املتعرث 
تقترص عىل وسائل االنتصاف التعاقدية ضد الطرف املقابل وفقا لرشوط األوراق املالية ذات الصلة؛ الصندوق قد يواجه 
صعوبات يف متابعة سبل االنتصاف القانونية أو يف الحصول عىل وإنفاذ األحكام ضد هذا الطرف، وخاصة إذا تم رفع 
الدعوى أمام املحاكم يف الخارج أو إذا كان يقع الطرف يف الخارج. يف جميع الحاالت قد تحتوي نرشة االكتتاب والنظام 

األسايس عىل الرشوط واألحكام قانونية للمنتج التي ميكن أن تعمل ضد املصالح الخاصة بك.

الرشكات  من  أي  أو  الصندوق  مدير  قبل  من  مضمونة  مسئوليات  متثل  ال  املشرتك  قبل  من  الصندوق  يف  االستثامرات  إن 
التابعة أو املنتسبة إليه، بل تخضع ملخاطر االستثامر املذكورة أعاله.

لن يتحمل مدير الصندوق املسئولية عن أية مطالبة أو مطالب أياً كانت عن أية فرصة ضائعة أو خسارة فعلية أو متكبدة من 
قبل املشرتك باستثناء حاالت اإلهامل الجسيم أو التقصري املتعمد من جانب مدير الصندوق.

إن استثامر املشرتك يف الصندوق ليس وديعة وال يُفرس كونه وديعة لدا أي بنك محيل.

يجب أن يكون املستثمرون عىل علم باملخاطر التي ينطوي عليها االستثامر يف الصندوق، وإذا ما ساورتهم أية شكوك 
بشأن مدى مالءمة الصندوق، فعليهم بطلب مشورة مستشار مايل مستقل.

ثالثاً: قيود االستثامر

طلبات  لتغطية  التمول  ذلك  من  ويستثنى  التزامات،  عليها  يرتتب  عمليات  يف  الدخول  أو  التمول  للصندوق  يجوز  ال   .1
االسرتداد وبحد أقىص %10 من صايف قيمة أصوله.

)BBB( أو ما يعادلها من  الدين وقت االستثامر عن  التصنيف االئتامين ألدوات  أدناه، يجب أال يقل   )3( البند  مع مراعاة   .2
قبل إحدى رشكات التصنيف العاملية املعرتف بها أو وكاالت التصنيف املحلية املرخص لها من قبل الهيئة، ويف حال 

انخفاض التصنيف االئتامين دون ذلك يجب الحصول عىل موافقة الهيئة.

 )BBB( يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته %25 كحد أقىص من صايف قيمة أصوله يف أدوات الدين املصنفة أقل من  .3
و/أو غري املصنفة من وكاالت التصنيف العاملية املعرتف بها أو وكاالت التصنيف املحلية املرخص لها من الهيئة، عىل 
أال يتجاوز االستثامر الواحد ما نسبته %5 من صايف قيمة أصول الصندوق ومبا ال يخالف النظام األسايس وأية تعليامت 

صادرة عن الهيئة.

عدم متلك الصندوق نسبة تزيد عن %10 من أدوات الدين الصادرة عن ُمصّدر واحد، باستثناء أدوات الدين الصادرة عن   .4
حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو املضمونة منها.

عدم تجاوز استثامرات الصندوق يف أدوات الدين عن ُمصّدر واحد نسبة %15 من صايف قيمة أصول الصندوق يف وقت   .5
االستثامر ونسبة %20 من صايف قيمة أصول الصندوق بعد وقت االستثامر، باستثناء أدوات الدين الصادرة عن حكومات 

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو املضمونة منها.

يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته %15 كحد أقىص من صايف قيمة أصوله يف صناديق أسواق النقد و/أو صناديق   .6
أدوات الدين األخرى املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية واملرخصة من الهيئة أو مرخص لها من قبل جهة رقابية أجنبية 
وفق معايري ورشوط تنظيمية مامثلة عىل األقل لتلك التي تطبقها الهيئة، ومبا ال يخالف هذا النظام وأية تعليامت 

صادرة عن الهيئة، برشط أال يكون أي من الصناديق املستثمر فيها يتم إدارته من قبل نفس مدير الصندوق.

مثل  الدين:  أدوات  وصناديق  النقد  أسواق  وصناديق  الدين  أدوات  بخالف  األصول  يف  االستثامر  الصندوق  عىل  يحظر   .7
أسهم الرشكات املدرجة وغري املدرجة والعقارات.

وُمصّدر  الدائنني  جامعة  بني  لتسوية  نتيجة  الصندوق  ميتلكها  قد  التي  األصول  أعاله،   )7( البند  يف  جاء  مام  يستثنى   .8
أدوات الدين املتخلف عن السداد عىل أن يخطر الهيئة فوراً التخاذ الالزم بشأنها.
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يجب عىل الصندوق ومبا ال يخالف هذا النظام اإلفصاح للهيئة عن األصول التي متلكها نتيجة مامرسة حقه الضمني   .9
يف أدوات الدين القابلة للتحويل، وأخذ موافقة الهيئة عىل جدول زمني مناسب لبيع تلك األصول.

عدم تجاوز استثامرات الصندوق يف ما يقابل الودائع يف املصارف اإلسالمية ما نسبته %25 من صايف قيمة أصوله،   .10
ويجوز للهيئة االستثناء من ذلك حسب ما تراه مناسباً وفقاً لكل حالة عىل حدة.

يحظر عىل الصندوق القيام بأي من األمور اآلتية:  .11 

منح االئتامن.  أ- 

رشاء أي ورقة مالية صادرة عن الرشكات التابعة ملدير الصندوق إال وفقاً للضوابط التالية:   ب- 

الحصول عىل موافقة مراقب االستثامر قبل الرشاء.  .1

أال يتجاوز اجاميل األوراق املالية التي يستثمرها الصندوق وجميع الصناديق االستثامرية األخرى التي يديرها   .2
مدير الصندوق ما نسبته %10 من اجاميل قيمة األوراق املالية املصدرة من الرشكة مديرة الصندوق أو أي 

من رشكاتها التابعة.

رشاء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير هو مدير االكتتاب أو وكيل االكتتاب )البيع( لها إال يف حدود القواعد   ج- 
املقررة يف قانون الهيئة والئحتها التنفيذية.

ال يجوز استخدام أدوات االئتامن التقليدية يف الحصول عىل متويل.  د- 

وتعترب وكاالت االستثامر أو غريها من العقود التي تنطوي عىل تقديم أموال للغري من أجل استخدامها يف أنشطته 
التجارية، مبثابة ائتامن محظور القيام به من الصندوق، وذلك فيام عدا اإليداعات لدى البنوك أو إذا كانت عبارة عن أداة 

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

مع عدم اإلخالل بالبند 11 من هذه املادة، يف حالة قيام مدير الصندوق مبهمة وكيل االكتتاب )البيع( أو إدارة االكتتاب   .12
ملصدر ما، ال يجوز له رشاء أي ورقة مالية لهذا املصدر أثناء قيامه بهذه املهام.

ويف حالة تعهد مدير الصندوق أو أي من رشكاته التابعة بتغطية االكتتاب العام أو الخاص لورقة مالية، فال يجوز رشاء   .13
هذه الورقة لصالح الصندوق.

املادة )19(: أتعاب مدير الصندوق 

يتقاىض مدير الصندوق لقاء قيامه بواجباته املقررة مبوجب هذا النظام أتعاباً سنوية بقيمة %0.75 من القيمة الصافية 
ألصول الصندوق، تحتسب وتسدد يف نهاية كل شهر طوال مدة الصندوق.

أصول  قيمة  صايف  من  سنوياً   5% عن  الصندوق  مدير  يتقاضاها  التي  األتعاب  إجاميل  تزيد  أن  يجوز  ال  األحوال  جميع  يف 
الصندوق.

املادة )20(: كيفية تعديل النظام األسايس

ال ينفذ أي تعديل عىل النظام األسايس للصندوق إال بعد موافقة الهيئة أو يف املوعد الذي تحدده، يتم تعديل النظام 
تتجاوز  ال  فرتة  خالل  الوحدات  حملة  اخطار  الصندوق  مدير  عىل  ويجب  ذلك  عىل  الهيئة  موافقة  بعد  للصندوق  األسايس 
عرشة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة عىل هذا التعديل. وللهيئة إذا وجدت يف التعديالت املقرتحة ما ميس الحقوق 

املكتسبة لحملة الوحدات أن تطلب من مدير الصندوق أخذ موافقة أكرث من %50 من رأس املال عىل هذه التعديالت.
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املادة )21(: آلية احتساب صايف قيمة الوحدة

يقوم مراقب االستثامر باحتساب القيمة الصافية ألصول الصندوق وتقويم الوحدات عند انتهاء كل فرتة تقويم.   .1

القيمة الصافية ألصول الصندوق هي قيمة استثامرات الصندوق يف نهاية فرتة التقويم مقومة طبقا ألحكام هذا   .2
النظام مضافا إليها بنود االصول األخرى من نقدية وأرصدة مدينة أخرى مطروحا منها التزامات الصندوق من قبل الغري 

يف ذات التاريخ.

يتم نرش القيمة الصافية للوحدة عن طريق املوقع اإللكرتوين ملدير الصندوق بعد احتسابها يف نهاية كل شهر.  .3

يتم تقويم األوراق املالية املدرجة وغري املدرجة وفقا للمعايري املحاسبية الدولية املعتمدة من الهيئة.  .4

عند التقويم، يجب أن يؤخذ بعني االعتبار احتساب القيمة املعادلة بالدوالر األمرييك يف حالة وجود أي مبالغ يف   .5
عمالت غري الدوالر األمرييك، وذلك عىل أساس أسعار الرصف السائدة يف حينه.

سوف تخصم كافة خصومات الصندوق ومفردات االحتياطيات والطوارئ )مبا يف ذلك أية رضائب أو رسوم( أو التكاليف   .6
واملصاريف املرتاكمة التي تكبدها الصندوق.

يجب تقويم أصول الصندوق يف كل يوم تعامل ومبا ال يتجاوز مدة يوم بعد املوعد النهايئ لتقديم الطلبات الخاصة   .7
بعمليات االشرتاك واالسرتداد.

يجوز تأخري تقويم أصول الصندوق ملدة ال تتجاوز يومي عمل من يوم التعامل يف حالة عدم إمكانية تقويم جزء كبري   .8
من أصول الصندوق عىل أن يقدم مدير الصندوق للهيئة أسباب ومربرات هذا التأخري.

يتم التقويم طبقا ملعايري املحاسبة الدولية املعتمدة من الهيئة.  .9

يف حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل غري صحيح أو الخطأ يف حساب سعر الوحدة، يجب عىل من تسبب يف   .10
ذلك بخطئه أن يعوض املترضر من هذا الخطأ. 

يجب عىل مدير الصندوق أن يرفق مع البيانات املالية املرحلية املراجعة أو البيانات املالية السنوية املدققة تقريرا   .11
يبني كل أخطاء التقويم والتسعري التي متت خالل تلك الفرتة.

بعد عملية  الصندوق  أول حساب لصايف قيمة أصول  إجراء  الوحدات عند  أو اسرتداد  تنعكس عملية اشرتاك  أن  يجب   .12
االشرتاك أو االسرتداد.

املادة )22(: طريقة وأسس توزيع األرباح

يحق ملدير الصندوق وفقاً ملا يراه مناسباً لصالح الصندوق وحملة الوحدات، أن يوزع العوائد النقدية املتمثلة بالكوبونات 
وحدات  عىل  كعائد  سنوي  ربع  بشكل  بها  املستثمر  الصناديق  توزيعات  أو  الدين  أدوات  يف  االستثامرات  من  املحصلة 
االستثامر،  ويحق ملدير الصندوق توزيع هذا الجزء من عائد االستثامر بشكل نقدي أو عن طريق توزيع وحدات مجانية يف 
الصندوق أو بالطريقتني معاَ عىل أن يكون التوزيع خالل مدة أقصاها ثالث شهور من تاريخ اإلعالن يف املوقع االلكرتوين 
ملدير الصندوق عىل أن يتم إخطار جهة اإلرشاف، كام يحق ملدير الصندوق عدم توزيع أية عوائد بالكامل أو جزء منها ويتم 

استثامر هذه العوائد يف فرص استثامرية تتوافق مع سياسة الصندوق.
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املادة )23(: حـقوق حملة الوحدات

يحق لحامل الوحدات الحصول عىل نسبة من صايف أصول الصندوق عند تصفيته بقدر الوحدات اململوكة له.  .1

يحق لحامل الوحدات الحصول عىل نسخة عن التقارير الدورية وامليزانيات السنوية وربع ونصف السنوية وذلك بطلب   .2
كتايب يقدم إىل مدير الصندوق خالل مواعيد العمل الرسمية.

ال يحق للمشرتك أو لخلفه العام أو الخاص التدخل يف شئون إدارة الصندوق.  .3

يف  وحدات  من  ميلكه  ما  بنسبة  كل  الصندوق  يف  متساوية  حقوقا  املشرتكني  تعطي  االستثامر  وحدات  أو  حصص   .4
رأسامل الصندوق، ويحق لكل مشرتك أن يحصل عىل حصة يف املبالغ القابلة للتوزيع وااللتزام بتحمل الخسائر كل يف 
حدود ما ميلكه من وحدات، كام يكون لكل منهم الحق يف الحصول عىل نسبة من صايف أصول الصندوق عند تصفيته 

بقدر ما ميلكه من وحدات.

ال يكون مدير الصندوق مسئوال تجاه املشرتكني عن أية أرضار تلحق بهم إال إذا كان ذلك نتيجة للغش أو الخطأ الجسيم   .5
يف إدارة أموال الصندوق ومخالفة أحكام القانون أو الالئحة التنفيذية أو هذا النظام.  

يجب أن يكون النظام األسايس للصندوق مكتوباً باللغة العربية، وأن يتم توفريه دون مقابل عند طلبه.  .6

يجب أن تُطبق عىل جميع حملة الوحدات من الفئة نفسها يف الصندوق الرشوط واألحكام ذاتها.  .7

املادة )24(: أساليب ومواعيد اإلفصاح عن املعلومات 

يلتزم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية للصندوق عىل النحو التايل: 

أوال: إىل الجهات الرقابية

يعد مدير الصندوق البيانات املالية املرحلية املراجعة للصندوق بشكل ربع سنوي عىل األقل وذلك وفقا للمعايري   أ- 
املحاسبية الدولية املعتمدة من الهيئة، وأن يقدم نسخة منها للبورصة والهيئة خالل مدة أقصاها خمسة عرش يوم 

عمل من نهاية الفرتة. 

أقصاها  مدة  خالل  والهيئة  للبورصة  منها  نسخة  يقدم  وأن  املدققة،  السنوية  املالية  البيانات  الصندوق  مدير  يعد    ب- 
خمسة وأربعني يوماً من نهاية السنة املالية للصندوق. 

تطلبها  التي  والبيانات  واملستندات  املعلومات  جميع  تقديم  الحفظ  وأمني  االستثامر  ومراقب  الصندوق  مدير  عىل   ج- 
البيانات  وأخذ  االستثامر،  صندوق  وسجالت  حسابات  ومراجعة  فحص  وللهيئة  تحددها،  التي  املدة  خالل  الهيئة 

واملعلومات الالزمة إلجراء عمليات التدقيق والتفتيش.

ثانيا: إىل حملة الوحدات

األخص  عىل  التقرير  هذا  ويتضمن  أشهر،  ثالثة  مدة  كل  وحدات  حامل  لكل  دورياً  تقريراً  تقديم  الصندوق  مدير  عىل  يجب 
املعلومات التالية:

صايف قيمة أصول وحدات الصندوق.  أ- 

عدد وحدات الصندوق التي ميلكها حامل الوحدات وصايف قيمتها.  ب- 
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سجالً بحركة حساب كل حامل وحدات عىل حدة، مبا يف ذلك أي توزيعات مدفوعة بعد آخر تقرير تم تقدميه لحامل   ج- 
الوحدات. 

بياناً عن أتعاب مدير الصندوق ومقدمي الخدمات.  د- 

توفر القوائم املالية السنوية املدققة للصندوق مجاناً عند طلبها لجميع حملة الوحدات وذلك من خالل مدير الصندوق.

ثالثا: إىل الجمهور

يجب عىل مدير الصندوق نرش معلومات شهرية عن الصندوق للجمهور من خالل البورصة، وذلك خالل سبعة أيام عمل من 
نهاية كل شهر وفقاً للنموذج الذي تحدده الهيئة.

املادة )25(: حاالت حل وتصفية الصندوق

ينقيض الصندوق يف األحوال التالية: 

انقضاء املدة املحددة يف النظام األسايس ما مل تجدد طبقاً للقواعد الواردة بالنظام.  .1

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

تلف أو هالك جميع أصول الصندوق أو معظمها بحيث يتعذر استثامر الباقي استثامراً مجدياً.   .3

بناًء عىل طلب مدير الصندوق برشط صدور قرار باملوافقة من جمعية حملة الوحدات ممن ميلكون أكرث من %50 من   .4
رأس مال الصندوق بحله قبل انتهاء مدته. 

صدور قرار من الهيئة بإلغاء ترخيص الصندوق.  .5

صدور حكم قضايئ بحل الصندوق وتصفيته.  .6

املادة )26(: إجراء التصفية

يدخل الصندوق مبجرد حله وفقاً للامدة السابقة -يف دور التصفية، ويحتفظ خالل مدة التصفية بالشخصية االعتبارية بالقدر 
الالزم إلمتام التصفية، ويجب أن يضاف إىل اسم الصندوق عبارة )تحت التصفية( مكتوبة بطريقة واضحة يف املكاتبات الصادرة 
عن الجهة القامئة عىل التصفية، ويجب أن يتم شهر تصفية الصندوق. ويتبع يف تصفية الصندوق األحكام املنصوص عليها 

يف البنود التالية:

تسقط آجال جميع الديون التي عىل الصندوق من تاريخ شهر حل الصندوق وإخطار الدائنني بافتتاح التصفية، وعىل املصفي 
الدائنني  إخطار  ويجوز  ديونهم،  باقتضاء  طلباتهم  لتقديم  دعوتهم  مع  التصفية  بافتتاح  رسمياً  الدائنني  جميع  يخطر  أن 
بطريق اإلعالن، ويف جميع األحوال يجب أن يتضمن اإلخطار أو اإلعالن مهلة للدائنني ال تقل عن خمسة عرش يوم عمل لتقديم 

طلباتهم. 

تنتهي عند انقضاء الصندوق سلطة مدير الصندوق، ومع ذلك يظل املدير قامئا عىل إدارة الصندوق اىل حني تعيني مصف 
ومامرسته لسلطاته، ويعترب املدير بالنسبة إىل الغري يف حكم املصفي إىل أن يتم تعيني مصفي ويستمر مقدمو خدمات 
الصندوق خالل مدة التصفية يف تقديم خدماتهم ما مل يقرر املصفي - بعد موافقة الهيئة - عدم الحاجة الستمرارهم يف 
تقديم هذه الخدمات أو استبدالهم بغريهم أو دمج بعض املهام لدى مقدم خدمة واحد. يجوز تعيني مدير أو مقدمي 
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الخدمات للصندوق مصفيا له، كام يجوز تعيني املصفي من بني األشخاص املرخص لهم بإدارة أنظمة االستثامر الجامعي، أو 
إدارة محفظة االستثامر أو مراقب استثامر أو أمني الحفظ، أو مراقبي الحسابات املسجلني لدى الهيئة، ويف جميع األحوال 

ال يتم تعيني املصفي إال بعد موافقة الهيئة. وال يبدأ املصفي يف مبارشة أعامله إال بعد شهر قرار تعيينه. 

وفق  املصفي  تعيني  الهيئة  فيها  تقرر  التي  األحوال  يف  إال  الوحدات  حملة  جمعية  عن  يصدر  بقرار  املصفي  تعيني  يتم 
الالئحة التنفيذية. ويف حالة اختيار املصفي من قبل جمعية حملة الوحدات، يتوجب الحصول عىل املوافقة املسبقة من 
الهيئة عىل تعيني املصفي، ويف جميع األحوال، تحدد الجهة التي اختارت املصفي أتعابه ومدة التصفية، عىل أن يتحمل 
الصندوق أتعاب املصفي، يعزل املصفي بقرار من الجهة التي قامت بتعيينه، ويف جميع االحوال يجوز للهيئة بناء عىل 
طلب أحد حملة الوحدات أو دائني الصندوق أو من تلقاء نفسها أن تصدر قرارا بعزل املصفي إذا رأت مربرا مقبوال لذلك، وكل 
قرار بعزل املصفي يجب أن يشمل تعيني من يحل محله، وال يبدأ املصفي الجديد يف مبارشة أعامله إال بعد شهر القرار 

املتضمن العزل وتعيينه مصفياً.

يقوم املصفي بجميع االعامل التي تقتضيها تصفية الصندوق، وله عىل وجه الخصوص ما ييل:

متثيل الصندوق أمام القضاء والغري.   .1

القيام ببذل عناية الشخص الحريص للمحافظة عىل أصول الصندوق وحقوقه.  .2

سداد ديون الصندوق.  .3

بيع أصول الصندوق عقاراً أو منقوالً باملزاد العلني أو باملامرسة أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول عىل أعىل سعر،   .4
ما مل ينص يف قرار تعيينه عىل إجراء البيع بطريقة معينة. 

قسمة صايف أصول الصندوق بني حملة الوحدات.  .5

ال يجوز للمصفي أن يبدأ أعامل جديدة إال إذا كانت الزمة إلمتام أعامل سابقة، كام ال يجوز له بيع أصول الصندوق جملة واحدة 
أو أن يتصالح عىل حقوقه أو يقبل التحكيم يف املنازعات املتعلقة بأعامل التصفية أو إجراء تعامالت مع أطراف ذات الصلة، 
إال مبوافقة جمعية حملة الوحدات، ترسي االعامل التي يجريها املصفي يف مواجهة الصندوق أو حملة الوحدات أو الغري 
إذا كانت مام تقتضيه أعامل التصفية ويف حدود سلطته. فإذا تعدد املصفون فال تكون ترصفاتهم ملزمة للصندوق إال إذا 
الصندوق  حسابات  تقديم  الصندوق  مدير  عىل  ذلك،  خالف  عىل  تعيينهم  قرار  ينص  مل  ما  املطلقة،  باألغلبية  القرار  اتخذ 
وتسليم دفاتره ومستنداته وأصوله إىل املصفي، كام يلتزم مقدمو الخدمات بتزويد املصفي بأي بيانات أو معلومات تخص 
الصندوق، ويقوم املصفي -خالل ثالثة أشهر من مبارشته لعمله -بجرد أصول الصندوق وتحديد مركزه املايل مبا يتضمن 
حقوقه والتزاماته، وله أن يستعني يف ذلك مبقدمي الخدمات، وميسك املصفي الدفاتر الالزمة لقيد التصفية، مع إخطار 
الهيئة بتقرير املركز املايل للصندوق. عىل املصفي االنتهاء من أعامل التصــفية يف املدة املحددة يف قرار تعيينه، 
فإذا مل تحدد املدة تولت الهيئة تحديدها بناء عىل طلب ذوي الشأن. ويجوز مد املدة بقرار يصدر من الجهة التي اختارت 
املصفي بعد االطالع عىل تقريره الذي يتضمن األسباب التي حالت دون إمتام التصفية يف املدة املحددة، ولكل ذي شأن 

أن يطلب من الهيئة تقصري هذه املدة.

السنة املالية، وذلك  انتهاء  الوحدات لالجتامع خالل ثالثة أشهر من  أن يقوم بدعوة جمعية حملة  الصندوق  عىل مصفي 
ملناقشة البيانات املالية عن السنة املنتهية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي عن أعامل التصفية واملصادقة، وله 
دعوة الجمعية لالجتامع يف أي وقت إذا اقتضـت ذلك أعامل التصفية، يتعني عىل املصفي أن يستويف ما يكون للصندوق 
من حقوق لدى الغري أو لدى مدير الصندوق وإيداع املبالغ التي يحصلها يف أحد البنوك لحساب الصندوق يف دور التصفية. 
وعىل املصفي سداد ديون الصندوق وتجنيب املبالغ الالزمة لسداد الديون املتنازع عليها، ويتم سداد ديون الصندوق وفقاً 

للرتتيب التايل:

االلتزامات املالية الناتجة عن عمليات التصفية.   .1

جميع املبالغ املستحقة ملقدمي الخدمات.   .2
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الديون املمتازة حسب ترتيب امتيازها.   .3

الديون املضمونة بتأمينات عينية، وذلك يف حدود ناتج اليشء الضامن للدين.   .4

وما يتبقى من مال بعد سداد الديون السابق بيانها يؤدي للدائنني العاديني، فإن مل 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 مشرتك عىل نصيب 
تصفية  عن  ختاميا   ً حسابا  الوحدات  حملة  جمعية  إىل  املصفي  يقدم  الصندوق.  مال  رأس  يف  وحداته  عدد  مع  يتناسب 
الصندوق وقسمة أصوله، وتنتهي أعامل التصفية بالتصديق عىل الحساب الختامي من تلك الجمعية. وعىل املصفي أن 
يطلب إلغاء قيد الصندوق من سجل الصناديق لدى الهيئة بعد انتهاء التصفية. ويقوم املصفي بشهر انتهاء التصفية، وال 
يحتج عىل الغري بانتهاء التصفية إال من تاريخ الشهر. يلتزم املصفي بتقديم تقرير ربع سنوي للهيئة عن أعامل التصفية 
وفقاً للسنة املالية للصندوق خالل مدة أقصاها ثالثون يوماً من نهاية الفرتة، عىل أن يكون التقرير مراجعاً من قبل مراقب 
الحسابات، ومتضمناً ما تم التوصل إليه يف إجراءات التصفية والدفعات التي تم توزيعها عىل حاميل الوحدات وأي أصول 
موجودة لدى الصندوق مل يتم تسييلها وسبب عدم االنتهاء من تسييلها، كام يجوز للهيئة أن تطلب من املصفي تزويدها 

بأي معلومات أو تقارير كلام رأت رضورة لذلك.

تحفظ الدفاتر واملستندات املتعلقة بتصفية الصندوق ملدة خمس سنوات من تاريخ إلغاء قيد الصندوق من سجل الهيئة يف 
املكان الذي تحدده الجهة التي عينت املصفي. يسأل املصفي عن تعويض األرضار التي تلحق الصندوق أو حملة الوحدات 
أو الغري بسبب تجاوزه حدود سلطته أو نتيجة األخطاء التي يرتكبها يف أداء عمله، ويف حالة تعدد املصفني فإنهم يكونون 

مسئولني عىل وجه التضامن.

املادة )27(: إجراءات الشكاوي

يف حال وجود شكاوى بخصوص الصندوق ميكنكم االتصال برشكة بوبيان كابيتال لالستثامر ش.م.ك.م. عىل الرقم )2232 
5800 +965(، كام ميكنكم تعبئة منوذج الشكاوى املوجود بالرشكة ومبوقعها االلكرتوين  وارساله لنا عىل العنوان التايل: 

رشكة بوبيان كابيتال لالستثامر ش.م.ك.م.

منطقة رشق، شارع الشهداء، برج كيبكو. الدور 32

ص.ب. 28950 الصفاة، الرمز الربيدي 13150، دولة الكويت

املادة )28(: املصـروفات

العالقة  ذات  واملعلومات  الحقائق  كل  كشف  مراعاة  يجب  االستثامر  صندوق  وحدات  لرتويج  إفصاح  أو  إتصال  أي  إجراء  عند 
دون مبالغة، ويف جميع األحوال تخضع اإلعالنات الرتويجية أو التسويقية للضوابط التي تقررها الهيئة. وال يجوز دفع أي 
مبلغ من أصول الصندوق مقابل أتعاب مستشار االستثامر أو الرتويج للوحدات أو بيعها، ويشمل ذلك عىل سبيل املثال ال 
الحرص، مصاريف نسخ وتوزيع النظام األسايس للصندوق، عىل أن يتحمل مدير الصندوق هذه املصاريف، ويتحمل الصندوق 

مصاريف التأسيس.



النظام األسايس  | صندوق الصكوك اإلسالمية العاملي    |   24

الرسوم التي يدفعها الصندوق

األتعاب السنوية ملدير الصندوق

•  %0.75 من القيمة الصافية ألصول الصندوق.

تحتسب األتعاب سنوياً وتسدد يف نهاية كل شهر   •

أتعاب أمني الحفظ 

نسبة %0.05 من صايف قيمة أصول الصندوق سنوياً حتى 20 مليون دوالر أمرييك  •

دوالر  مليون   50 حتى  أمرييك  دوالر  مليون   20 عن  يزيد  فيام  سنوياً  الصندوق  أصول  قيمة  صايف  من   0.035% نسبة   •
أمرييك

نسبة %0.025 من صايف قيمة أصول الصندوق سنوياً فيام يزيد عن 50 مليون دوالر أمرييك  •

يتم احتساب األتعاب شهرياً يف فرتة تقويم الصندوق ضمن مرصوفات الصندوق ويتم خصمها وسدادها مبارشة بشكل   •
ربع سنوي

أتعاب مراقب االستثامر

نسبة %0.05 من صايف قيمة أصول الصندوق سنوياً حتى 20 مليون دوالر أمرييك  •

دوالر  مليون   50 حتى  أمرييك  دوالر  مليون   20 عن  يزيد  فيام  سنوياً  الصندوق  أصول  قيمة  صايف  من   0.035% نسبة   •
أمرييك

نسبة %0.025 من صايف قيمة أصول الصندوق سنوياً فيام يزيد عن 50 مليون دوالر أمرييك  •

يتم احتساب األتعاب شهرياً يف فرتة تقويم الصندوق ضمن مرصوفات الصندوق ويتم خصمها وسدادها مبارشة بشكل   •
ربع سنوي

أتعاب حفظ سجل حملة الوحدات

1,000 د.ك سنوياً  •

تسدد األتعاب كدفعة مقدمة  •

باإلضافة إىل نسبة قدرها %20 من هذه األتعاب يف حال قيامها بتوزيع أرباح نقدية عىل حملة الوحدات  •

أتعاب مراقب الحسابات الخارجي

800 د.ك لكل ربع سنة  •

1,600 د.ك لكل سنة مالية  •

تسدد األتعاب كل ثالثة أشهر  •

أتعاب املستشار القانوين

1,500 د.ك سنوياً  •

تسدد األتعاب بداية عند رسيان االتفاقية وعند تجديد االتفاقية  •

أتعاب مكتب التدقيق الرشعي الخارجي

1,000 د.ك سنوياً  •

تسدد األتعاب عىل دفعتني  •
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الدفعة األوىل: %50 من تاريخ ترخيص الصندوق ملزاولة نشاطه )تاريخ النفاذ(  •

الدفعة الثانية: %50 بعد ستة أشهر من تاريخ النفاذ  •

رسوم اإلعالنات واملصاريف التي تفرضها هيئة أسواق املال عىل الصناديق.

الرسوم التي يدفعها مدير الصندوق

مصاريف إعداد النظام األسايس وطباعته وتوزيعه.   .1

مصاريف ترويج للوحدات أو بيعها.  .2

مصاريف مستشار االستثامر.  .3

الرسوم التي يدفعها حامل الوحدات

ال يوجد

املادة )29(: إلتزامات عامة

يجب عىل كافة مقدمي خدمات الصندوق االلتزام مبا ييل:

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

إبرام عقد مع مقدم الخدمة يتضمن بيان حقوق والتزامات أطرافه وعىل األخص أتعاب مقدم الخدمة وأسس احتسابها   .2
ومواعيد سدادها، واإلجراءات الواجب اتباعها عند إنهاء أو فسخ العقد، والتدابري واإلجراءات املرتتبة عىل إنهاء العالقة 

مع مقدم الخدمة.

الخدمات  مقدمي  باقي  مع  والتعاون  الخدمة  مبقدم  املنوطة  باملهام  القيام  يف  الحريص  الشخص  عناية  بذل   .3
للصندوق، وتعويض كل شخص لحقه رضر نتيجة أي خطأ يرتكبه مقدم الخدمة.

أال يتعامل مقدم الخدمة سواء لصالحه أو نيابة عن غريه عىل وحدات الصندوق، فيام عدا مدير الصندوق.  .4

املادة )30(: أمني الحفظ 

أوال: التعريف بأمني الحفظ

املالية  واألدوات  واألموال  الصندوق  الستثامرات  املثبتة  باملستندات  االحتفاظ  عن  مسؤول  للصندوق  الحفظ  أمني  يكون 
وأصول الصندوق األخرى.

ثانيا: صالحيات والتزامات أمني الحفظ

يجب حفظ أصول الصندوق لدى أمني حفظ مرخص له يعني من قبل مدير الصندوق بعد الحصول عىل موافقة الهيئة، ويجوز 
له تعيني أمني حفظ فرعي يكون مرخصا ً له أو مسجالً لدى جهة رقابية أجنبية، وذلك لحفظ األصول خارج دولة الكويت عىل 
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أن يتحمل أمني الحفظ األصيل كافة تكاليف تعيني أمني الحفظ الفرعي، وال يؤدي التعاقد مع أمني حفظ فرعي إىل إعفاء 
أمني الحفظ األصيل من مسؤولياته. 

يجب عىل أمني الحفظ االلتزام عىل األخص مبا ييل:

مع مراعاة أحكام الكتاب السابع )أموال العمالء وأصولهم( من الالئحة التنفيذية، يلتزم أمني الحفظ باالحتفاظ بأصول   .1
الصندوق يف حسابات منفصلة يقوم بفتحها وإدارتها عىل أن تكون مستقلة عن حساباته أو حسابات الغري، وأن يبذل 

يف ذلك عناية الشخص الحريص.

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

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

تنفيذ تعليامت مدير الصندوق الخاصة بنطاق عمل أمني الحفظ.   .4

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

الحفظ  وأمني  األصيل  الحفظ  أمني  بني  املربمة  العقود  جميع  عىل  الصندوق  مدير  من  كتابية  موافقة  عىل  الحصول  يجب 
الفرعي ويجب أن تتضمن جميع العقود املربمة سواء مع أمني الحفظ األصيل أو الفرعي تنظيم املسائل التالية:

املتطلبات التي متكن الصندوق من مامرسة الحقوق املتعلقة باألصول التي يحتفظ بها مع أمني الحفظ.  .1

املتطلبات الخاصة مبكان حفظ أصول الصندوق.  .2

الطريقة املستخدمة يف حفظ وحامية أصول الصندوق.  .3

مستوى العناية املهنية الواجبة واملسؤولية عن التلف والهالك.   .4

األتعاب وطريقة حسابها.  .5

املادة )31(: مراقب االستثامر

أوال: التعريف مبراقب االستثامر

يعمل مراقب االستثامر عىل التأكد من أن مدير الصندوق يدير الصندوق وفقا ألحكام القانون والالئحة التنفيذية وهذا النظام 
وتعليامت جهة اإلرشاف.

ثانيا: صالحيات والتزامات مراقب االستثامر

مراقب  يلتزم  أن  عىل  الهيئة  موافقة  عىل  الحصول  بعد  الصندوق  مدير  قبل  من  يعني  استثامر  مراقب  للصندوق  يكون 
االستثامر عىل األخص مبا ييل:

ونرشة  األسايس  والنظام  الهيئة  وتعليامت  وقرارات  التنفيذية  والالئحة  بالقانون  الصندوق  مدير  التزام  من  التأكد   .1
االكتتاب وأية وثائق أخرى يصدرها مدير الصندوق.

أن يقوم بتقويم حصص أو وحدات االستثامر بالطريقة ويف املواعيد املحددة لذلك يف النظام األسايس.   .2

الالئحة  وأحكام  النظام  لهذا  وفقا  الوحدات  حملة  مصلحة  يحقق  مبا  مبسؤولياته  الصندوق  مدير  قيام  من  التأكد   .3
التنفيذية، وأن أمواله تستثمر يف حدود األساليب والسياسات املحددة يف هذا النظام. 
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إقرار أية تعامالت تنطوي عىل تعارض مصالح.  .4

االجتامع مرتني سنويا عىل األقل مع الهيئة اإلدارية للصندوق ملراجعة التزام الصندوق بالقانون والالئحة التنفيذية   .5
وقرارات وتعليامت الهيئة والنظام األسايس ونرشة االكتتاب وأية وثائق أخرى يصدرها مدير الصندوق.

إخطار الهيئة بأية مخالفات تقع من مدير الصندوق.  .6

املادة )32(: مراقب الحسابات الخارجي

يجب عىل مدير الصندوق تعيني مراقب حسابات خارجي مسجل لدى الهيئة، وذلك ليقوم بأعامل مراجعة وتدقيق حسابات 
مالية  لسنة  للصندوق  الخارجي  الحسابات  مراقب  يعني  الهيئة.  من  املعتمدة  الدولية  املحاسبة  ملعايري  وفقا  الصندوق 
واحدة قابلة للتجديد سنويا، وملدة ال تتجاوز أربع سنوات مالية متتالية، ويجوز له القيام بهذه األعامل لذات الصندوق بعد 
فرتة انقطاع ال تقل عن سنتني متتاليتني. ال يجوز أن يكون مراقب الحسابات الخارجي للصندوق هو نفسه مراقب الحسابات 

ملدير الصندوق.

املادة )33(: نظام الرقابة الرشعية

للقيام  وذلك  خارجي،  رشعي  تدقيق  ومكتب  داخيل  رشعي  تدقيق  وحدة  من  مكون  رشعية  رقابة  نظام  للصندوق  يكون 
بالرقابة عىل جميع تعامالت األوراق املالية للصندوق للتأكد من مطابقتها للمعايري الرشعية وقرارات الهيئة ذات الصلة. 
الوحدات  تقاريره إىل جمعية حملة  الهيئة، ويلتزم برفع  الخارجي مسجالً لدى  التدقيق الرشعي  أن يكون مكتب  ويشرتط 

للصندوق.

يجوز ملدير الصندوق أن يكلف مسؤول التدقيق الرشعي الخاص به للقيام مبهام وحدة التدقيق الرشعي الداخيل للصندوق. 
تقوم وحدة التدقيق الرشعي الداخيل بالتثبت من رشعية التطبيق باالطالع عىل حاالت انتقائية للمعامالت اليومية املختلفة 

للصندوق؛ للتأكد من التزام تعامالت الصندوق باملعايري الرشعية وقرارات الهيئة ذات الصلة.

مينح مدير الصندوق الذي يدير صندوق يعمل وفق أحكام الرشيعة االسالمية حق تعيني مكتب التدقيق الرشعي الخارجي. 
يعني مكتب التدقيق الرشعي الخارجي للصندوق لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنوياً، وملدة ال تتجاوز أربع سنوات مالية 

متتالية، ويجوز له القيام بهذه األعامل لذات الصندوق بعد فرتة انقطاع ال تقل عن سنتني متتاليتني.

يجب أن يشتمل تقرير مكتب التدقيق الرشعي الخارجي عىل اآليت:

ما يفيد اطالعه عىل تقرير وحدة التدقيق الرشعي الداخيل.  .1

عدد وتواريخ الزيارات امليدانية إىل مدير الصندوق ونتائجها.  .2

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

القواعد املرجعية لتلك العقود واملعامالت.  .4

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

الجهات املسؤولة يف الشخص املرخص له عن إجراء التعامالت التي تم فحصها، ومراحل إنجازها.  .6

إجراءات التدقيق التي أدت للتوصل لنتائج أعامله الواردة يف هذا التقرير.  .7



النظام األسايس  | صندوق الصكوك اإلسالمية العاملي    |   28

الرأي الرشعي النهايئ.  .8

توقيع املدقق الرشعي واملمثل القانوين للمكتب.  .9

املادة )34(: مستشار االستثامر

يجب عىل كل شخص يعمل مستشاراً لنظام استثامر جامعي االلتزام باألمور اآلتية:

أن يكون مرخصاً له من قبل الهيئة للعمل كمستشار استثامر أو مندوب له.  .1

أن يعمل طبقاً للوائح واإلجراءات املنظمة ألنظمة االستثامر الجامعي ومبا يهدف إىل تحقيق مصالح حملة الوحدات.  .2

أن يبذل عناية الشخص الحريص عىل أمواله الخاصة عند تقديم االستشارات االستثامرية.  .3

أن يحتفظ بدفاتر وسجالت منتظمة وفقا للنظم املحاسبية، وذلك فيام يتعلق بأنظمة االستثامر الجامعي، وأن يقدم   .4
للهيئة تقارير دورية، وذلك بحسب ما تطلبه منه، وذلك طبقاً للوائح الصادرة عنها.

املادة )35(: وكيل االكتتاب )البيع( 

الشخص الذي يعرض أو يبيع أوراقاً مالية لصالح مصدرها أو حليفه، أو يحصل عىل أوراق مالية من املصدر أو حليفه بغرض 
إعادة تسويق أو إدارة عملية اصدار األوراق املالية.

املادة )36(: الهيئة اإلدارية  

يتوىل إدارة الصندوق هيئة إدارية تتشكل من موظفني اثنني أو أكرث من موظفي مدير الصندوق ممن تتوافر فيهم رشوط 
ممثيل نشاط مدير نظام استثامر جامعي، عىل أن يكون أحدهم من كبار التنفيذيني لدى مدير الصندوق. 

يجب أن يكون أعضاء الهيئة اإلدارية للصندوق من األشخاص املسجلني لدى الهيئة، وميثلون مدير الصندوق يف املسؤوليات 
والصالحيات املنصوص عليها يف لوائح وقوانني الهيئة، ويعترب توقيع أعضاء الهيئة اإلدارية أو من يفوضونه منهم مبثابة 
إدارة  يف  غش  أو  إهامل  أو  أخطاء  أي  عن  املدير  مع  بالتضامن  مسؤولني  األعضاء  هؤالء  ويكون  الصندوق،  مدير  توقيع 

الصندوق.

املادة )37(: شغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإلدارية للصندوق أو أي من مقدمي الخدمات 

يف حالة شغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإلدارية للصندوق، أو أي من مقدمي الخدمات؛ يتعني عىل مدير الصندوق إخطار 
الهيئة بذلك خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل، كام يتعني عليه تقديم طلب لشغل املناصب الشاغرة خالل مدة أقصاها 
خمسة عرش يوم عمل من تاريخ انتهاء مدة اإلخطار املنصوص عليها يف هذه املادة. ويتم تعديل بيانات الصندوق يف 
سجل الصناديق لدى الهيئة عند حدوث أي تغيري يطرأ عىل النظام األسايس، أو مقدمي الخدمات. ويف جميع االحوال يجب 
عىل مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل من شغور أو شغل أي من املناصب املذكورة.
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املادة )38(: قيود املناصب 

مع عدم اإلخالل بالتزامات مدير الصندوق بأحكام الفصل الثالث )تعارض املصالح( من الكتاب الثامن )أخالقيات العمل( من الالئحة 
مجلس  عضوية  شغل  جامعي  استثامر  نظام  مدير  كممثيل  املسجلني  غري  من  الصندوق  مدير  ملوظفي  يجوز  التنفيذية، 
إدارة يف رشكة تشكل أوراقها املالية جزءا من أصول صندوق يديره مدير الصندوق. وال يجوز ملوظفي مدير الصندوق من 
املسجلني كممثيل مدير نظام استثامر جامعي شغل عضوية مجلس إدارة الرشكات املشار إليها يف الفقرة السابقة. يف 
حال توظيف مدير الصندوق لشخص كممثل ملدير نظام استثامر جامعي ممن ينطبق عليهم الحظر الوارد اعاله، فيجب عىل 
هذا الشخص أن يستقيل من عضوية مجلس إدارة الرشكة التي تشكل أوراقها املالية جزءا من أصول صندوق يديره مدير 

الصندوق.

املادة )39(: إجراءات الفرز والتخصيص

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

يقوم مدير الصندوق بفرز طلبات االكتتاب ويجري التخصيص يف تاريخ انتهاء فرتة االكتتاب، ويراعى كذلك توزيع الحد   .2
األدىن لالشرتاك. 

يف حالة تجاوز حجم االكتتاب عن رأس مال الصندوق يتم توزيع الوحدات عىل املشرتكني كل بنسبة ما أشرتك به بعد   .3
توزيع الحد األدىن لالكتتاب عىل جميع املكتتبني.

يتم تخصيص وحدات االستثامر عىل املشرتكني خالل 5 أيام عمل من تاريخ انتهاء فرتة االكتتاب ويلتزم مدير الصندوق   .4
بتسليم كل مشرتك سند تخصيص بعدد الوحدات املخصصة له.

يتم رد املبالغ الزائدة عن قيمة ما تم تخصيصه للمكتتب خالل 5 أيام عمل من تاريخ انتهاء إجراءات التخصيص وال يستحق   .5
عنها أية فوائد.

املادة )40(: سجل حملة الوحدات

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

وتدفع أتعاب الجهة التي تحتفظ بالسجل من أموال الصندوق.

أو  إصدارها  تم  التي  والوحدات  املتبقية  الوحدات  رصيد  يوضح  ببيان  االحتفاظ  الحفظ  أمني  أو  املقاصة  وكالة  عىل   .2
اسرتدادها أو استحداثها أو إلغاؤها، وتزويد مراقب االستثامر بنسخة من البيان.

يجب أن تطبق عىل جميع حملة الوحدات من الفئة نفسها يف الصندوق الرشوط واألحكام ذاتها.  .3

يجب عىل حملة الوحدات إبالغ مدير الصندوق فور حدوث أي تغيريات يف بياناتهم.  .4
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املادة )41(: املراسالت

يتم توجيه كافة املراسالت من قبل أي مشرتك إيل مدير الصندوق وذلك عىل آخر عنوان مقيد يف سجالت الصندوق، وهو 
كالتايل:

رشكة بوبيان كابيتال لالستثامر ش.م.ك.م.

منطقة رشق، شارع الشهداء، برج كيبكو، الطابق 32

ص.ب. 28950 الصفاة، الرمز الربيدي 13150

دولة الكويت

www.boubyancapital.com :املوقع اإللكرتوين ملدير الصندوق  •

assetmanagement@boubyancapital.com :الربيد االلكرتوين  •

رقم الهاتف: 22325800 )965(  •

رقم الفاكس: 22943298 )965(  •

املادة )42(: القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضايئ

يخضع هذا النظام ويفرس وفقاً ألحكام القانون الكويتي ويختص القضاء الكويتي بكافة املنازعات التي تتعلق به أو ينشأ 
إنشاء  بشأن  التنفيذية  والئحته  وتعديالته   2010 لسنة   7 رقم  القانون  ويرسي  اإلسالمية  الرشيعة  أحكام  يخالف  ال  مبا  عنه 
هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالتهام والقرارات والرشوط املنظمة من الجهات الرقابية عىل كافة 

األمور املتعلقة بالصندوق التي مل يرد بشأنها نص خاص بهذا النظام.

املادة )43(: مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

يجب عىل مدير الصندوق االلتزام بقرارات وتعليامت هيئة أسواق املال وقوانني دولة الكويت بشأن غسل األموال ومتويل 
اإلرهاب وقرارات الرشعية الدولية الصادرة يف هذا الشأن، وأية قرارات وتعليامت الحقة تصدر بشأن غسل األموال ومتويل 

اإلرهاب. 

وسعياً لاللتزام بقوانني وتعليامت مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب، قد يطلب مدير الصندوق تقديم مستندات اضافية 
يف  املشاركة  األموال  من  األصليني  املستفيدين  هوية  أو  وهوياتهم  بياناتهم  من  للتحقق  كدليل  االشرتاك  طالبي  من 
الصندوق، ويحتفظ مدير الصندوق بالحق يف طلب معلومات إضافية إذا اعترب ذلك رضورياً للتحقق من هوية أو مصادر أموال 
طالبي االشرتاك بالصندوق، ويجوز ملدير الصندوق أن يرفض قبول أي طلب اشرتاك يف الصندوق إذا تأخر املشرتك أو تعذر 

عليه تقديم أي معلومة أو مستند كان قد طلبها مدير الصندوق.
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املادة )44( إلغاء الرتخيص

للهيئة أن تلغي ترخيص أي صندوق يف أي من األحوال التالية:

إذا تبني أنه مل يتم الوفاء بأي من الرشوط الخاصة مبنح الرتخيص.  .1

إذا كان يف ذلك حامية ملصلحة املشاركني يف الصندوق.  .2

إذا خالف مدير الصندوق أو مراقب االستثامر أو أمني الحفظ أياً من أحكام القانون أو اللوائح، أو قدم للهيئة معلومات   .3
غري صحيحة أو غري دقيقة أو مضللة.

أو  بالنظام  يتعلق  أمر  عن  للتحري  رضورة  وجدت  إذا  الطلب  ترفض  أن  وللهيئة  الرتخيص،  إلغاء  النظام  مدير  طلب  إذا   .4
مبصلحة املشاركني.


