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 تمهيد
 

 المالية األوراق نشاط وتنظيم المال أسواق هيئة إنشاء بشأن 2010( لسنة 7رقم ) القانون أحكام بموجب

من مالكي وحدات  الثاني الكويتي بالدينار النقدي للسوق بوبيان صندوق إنشاء تم التنفيذية فقد والئحته وتعديالته

 .المال أسواق هيئة لدى صناديقال سجل في الصندوق قيد تم أنه كما. االستثمار المبين أحكامها وفق هذا النظام

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

 للصندوق يكون، والهيئة من الصادرة والتعليمات والقرارات اموتعديالته التنفيذية والئحته األوراق المالية

 الصندوق ويكتسب إدارته، على القائمة الجهة أو الوحدات حملة عن مستقلة مالية وذمة اعتبارية شخصية

  .الهيئة لدى الصناديق سجل في قيده وقت من االعتبارية شخصيته

 
  التمهيد(: 1)المادة 

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

 
  التعريفات(: 2) المادة

 

 :منها كل قرين المبين المعنى التالية للمصطلحات يكون

 

  :الصندوق
 .الكويتي الثاني بالدينار النقدي للسوق بوبيان صندوق

 :شكل الصندوق

 ينخفض أو جديدة استثمارية وحدات بإصدار ماله رأس يزيد ذو رأسمال متغير مفتوح،صندوق استثماري 

 .األساسي نظامه في المحددة الفترة خالل وحداته بعض باسترداد

 :نوع الصندوق

  النقد. أسواق صندوق 

 النقد:أسواق صندوق 

هو صندوق استثمار يكون هدفه األساسي االستثمار بأدوات النقد بحيث يكون منخفض المخاطر وعالي 

 .األساسيوبما يكفل للصندوق االستمرار بأعماله المنصوص عليها في النظام  السيولة،

 :أدوات النقد

يقابل الودائع لدى المصارف،  ما فيأدوات استثمار قصيرة األجل، متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، 
أو أي عملة ينار الكويتي سواء كانت بالد والصكوك الحكومية والصكوك الصادرة عن البنوك أو الشركات

ق أخرى تواف أي أدوات نقد الشراء لدى المصارف أواجنبية أخرى وشهادات اإليداع البنكية واتفاقيات إعادة 

 .عليها الهيئة
 :رأس المال 

( إلى دينار كويتين ييمال خمسة)فقـط  .كد. 5,000,000رأس مال الصندوق متغير وتبلغ حدوده من  

    (.كويتي مليون دينار وخمسمائة مليار)فقط  .كد. 1,500,000,000

 :  اإلنشاء تاريخ

 الهيئة لدى صناديقال سجل في قيده تاريخوهو  03/08/2016هو تاريخ إنشاء الصندوق في  

  :النظام
 .مستقبالا  عليه تطرأ قد تعديالت وأية النظام هذا

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

 :الرقابية الجهات

 .في دولة الكويت المال أسواق هيئة 
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  :الصندوق مدير
 13150 البريدي الرمز - الصفاة 28950 ب .ص -وعنوانها  لالستثمار ش.م.ك.م شركه بوبيان كابيتال

 32 الدور كيبكو، برج الشهداء، شارع شرق، منطقة الكويت

 :الحفظ أمين
نظمة ألكونة مفي ذلك تلك ال بماء وأصولهم الزاولة حفظ أموال العملمشخص اعتباري مرخـــص له من الهيئة 

  .والالئحة التنفيذيةحكام القانون أل ماعي وفقا  لجستثمار االا
  :االستثمار مراقب

  .الجماعيستثمار الشراف على أنظمة اإلراقبة والممزاولة نشاط اب من الهيئة شخص اعتباري مرخص له

  :الخارجي الشرعي التدقيق مكتب
رخص ملمالية للشخص الت التجارية واالعامم، تختص بالرقابة على جميع ال(رخصة فردية أو شركة)مؤسسة مستقلة 

معية جله للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة، ويرفع تقاريره بهذا الشأن إلى ال
معية حملة وحدات جارجي تقريره السنوي لخكما يرفع مكتب التدقيق الشرعي ال .رخص لهمالعامة للشخص ال

  .الصندوق
  :الوحدات حامل الوحدات أو مالك أو المستثمر

 الخليجي التعاون مجلس دول ومواطني ينيالكويت والمواطنين الشركات من الصندوق في الوحدات مالك هو

 وفقاا  الصندوق في االشتراك/االكتتاب لهم يجوز الذين الكويت دولة في مينيالمق وغير واألجانب والعرب

 .النظام هذا ألحكام

  :)البيع( االكتتاب وكيل
صدر ممالية لصالح مصدرها أو حليفه، أو يحصل على أوراق مالية من ال الشخص الذي يعرض أو يبيع أوراقاا 

 .ماليةلوراق اأو حليفه بغرض إعادة تسويق أو إدارة عملية اصدار األ

  :الصندوق عملة
 .الكويتي الدينار

  :الخارجي الحسابات مراقب أو الحسابات مراقب
ستقل لمايد ولمحاسابات الذي يبدي الرأي الفني الحسجل لدى الهيئة في سجل مراقبي المالطبيعي االشخص 

 .ةمعتمدة لدى الهيئلسبة الدولية المحايير اامعل عدة وفقاا لممالية للشركة الحول مدى عدالة ووضوح القوائم ا
 

  :االستثمار وحدات
أصول  في حصة تمثل للتجزئة قابلةغير  مالية ورقة وهي الصندوق منها يتكون التي االستثمار وحدات

 أن عليهم تعين الواحدة الوحدة مالكو تعدد وإذا .عنها الناشئة الحقوق كامل مباشرة حاملها وتخول صندوقال

ويجوز لغير الكويتيين االكتتاب في وحدات االستثمار أو . الصندوق تجاه يمثلهم واحداا  شخصاا  بينهم من يختاروا

 تملكها.
  :االستثمار وحدة سعر

 وحدات عدد على مقسوماا  المعنيالتقويم  يوم في الصندوق أصولتقويم  على بناءا تحديده يتم الذي السعر هو

 تحتسب سوف للوحدة الصافية القيمة فإن الصندوق وحدات واسترداد االشتراك/االكتتاب ولغرض .االستثمار

 .عشرية نقاط خمسب

 :للصندوق الصافية القيمة

 مضافاا  األساسي الصندوق نظام ألحكام طبقاا  مقومة المالية الفترة نهاية في الصندوق استثمارات قيمة هي

 الغير تجاه الصندوق التزامات منها مطروحاا  وأخرى مدينة وأرصدة نقدية من األخرى األصولد بنو إليها

 .) وجدت إن الصندوق مساهمي على المقترحة النقدية التوزيعات االعتبار في األخذ دون (التاريخ ذات في

 :المبدئي االكتتاب

 وحدات وإصدار الصندوق مال لرأس األدنى الحد الستكمال الترخيص إصدار تاريخ من األولى أشهر الثالثة

 بعد أخذ موافقة الهيئة. ،مماثلة لمدة تمديدها ويمكن الملكية

 التقويم: يوم
 وذلك شهر كل نهاية من يوم وآخر ،المبدئي االكتتاب فترة انتهاء بعد ميالدي أسبوع كل من الثالثاء يوم هو

 .واالسترداد االشتراك لطلبات التقويم بهذا التعامل يتم أال على فقط الشهرية التقارير ألغراض
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 :التعامل يوم

 يوم من مساءا  11:59 الساعة قبل أقصى بحد وذلك واالسترداد االشتراك طلبات لقبول يوم أخر تاريخ

 .     التقويم يوم يسبق الذي اإلثنين

 

 

 :القانون
 . وتعديالته المالية األوراق نشاط وتنظيم المال أسواق هيئة إنشاء بشأن 2010( لسنة 7رقم ) القانون

 

 :التنفيذية الالئحة

 المالية األوراق نشاط وتنظيم المال أسواق هيئة إنشاء بشأن 2010( لسنة 7رقم ) للقانون التنفيذية الالئحة هي

 .عليها الالحقة تالوالتعدي

 

 

 :عمل يوم

والنصف السابعة  الساعة من اعتباراا  الكويت بدولة أنشطتها لممارسة مفتوحة البنوك فيها تكون التي األيام هي
 .عصراا  والنصف الثالثة وحتى صباحاا 

 

 :لالستحقاق المرجح المتوسط

     =لالستحقاق  المرجح المتوسط

 

 :أن حيث  

 = x االستثمار نسبة. 

 = a باأليام( االستحقاق مدة(. 

 = n النقد أدوات في الصندوق استثمارات عدد إجمالي 

 

 :الوحدات حملة جمعية 
 .للصندوق االستثمار وحدات حملة جمعية

 :البورصة

 .سوق الكويت لألوراق المالية 

 :طلب االشتراك/ االسترداد
شرط إلتمام ك وكيل االكتتاب )البيع(هو الطلب الذي يتعين على طالب االشتراك/ االسترداد ملؤه وتقديمه إلى 

 .النظامهذا  االشتراك/ االسترداد، وذلك حسب النموذج المّعد لهذا الغرض وطبقا لشروط
 :المالية السنة
 السنة باستثناء كل عام من ديسمبر نهاية في وتنتهي عام كل من يناير أول من للصندوق المالية السنة تبدأ

 .التالي العام من ديسمبر نهاية في وتنتهي إلنشاءا/التأسيس تاريخ من تبدأ التي للصندوق األولى المالية

 
  الصندوق اسم(: 3)المادة 

 :الصندوق اسم

 .الثاني الكويتي بالدينار النقدي للسوق بوبيان :الصندوقاسم   

 
  الصندوق شكل(: 4)المادة 

ذو رأسمال متغير يزيد رأس ماله بإصدار وحدات استثمارية جديدة أو ينخفض باسترداد بعض وحداته  مفتوح صندوق
 .األساسيددة في نظامه محل الفترة الالخ
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  الصندوق نوع(: 5)المادة 

 أسواق النقد صندوق 

  الصندوق وحدات طرح نوع(: 6)المادة 

 
 العام  الصندوق لالكتتابتطرح وحدات 

 
  وعنوانه الصندوق مدير اسم(: 7)المادة 

 
 2007أكتوبر  2مساهمة كويتية تأسست في تاريخ .م.، وهي شركة ك.م.ش ستثمارلالشركة بوبيان كابيتال هو  مدير الصندوق

 . فيم.ش.م.ك لالستثمارشركة بوبيان كابيتال وتقع بإنشاء وإدارة أنظمة االستثمار الجماعي من هيئة أسواق المالمرخص لها 

 .32، الطابق منطقة شرق، شارع الشهداء، برج كيبكو

 ولة الكويت.د ،13150ة، الرمز البريدي الصفا 28950ص.ب. 

 
  الصندوق من الهدف(: 8)المادة 

 
من خالل  وذلك .يهدف الصندوق إلى السعي لتحقيق عائد على األموال المستثمرة بطريقة تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

البنوك، والصكوك اإلسالمية التي قد  ىى وإيداعات الوكالة والمرابحة لدقصيرة ومتوسطة المد أدوات نقديةاالستثمار في 

لن تتضمن األنشطة التجارية أية أنشطة تمويل مباشر أو غير  هالشركات ذات جودة عالية )علما أنتطرحها الجهات الحكومية و

 نقد أخرى ذات األهداف االستثمارية المماثلة.أسواق ندوق في صناديق كما قد يستثمر الصمباشر(. 

 

  الصندوق مدة(: 9)المادة 

 
وهي قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة لدى الهيئة  الصناديق ميالدية تبدأ من تاريخ قيده في سجل سنة عشر خمسةمدة الصندوق 

 الصندوق المصدر وجهة االشراف.من رأس مال  %50بعد الحصول على موافقة ما يزيد عن 

 
  دفعه وآلية المال رأس قيمة(: 10)المادة 

 
 1,500,000,000 إلى أدنى كحد( كويتي دينار ماليين خمسة فقـط) 5,000,000 من حدوده وتبلغ متغير الصندوق مال رأس

 في داتحملة الوح مسئولية وتقتصر القيمة متساوية وحدات إلى ومقسم أقصى كحد( كويتي ينارد مليون وخمسمائة مليار فقط)

 رأس يقل أال يجبو. فيهاأو االشتراك  االكتتاب عندنقداا  الوحدات قيمة تسديد ويتم ،مشاركتهم في رأس المال قيمة على الصندوق

يقوم مدير الصندوق  األدنى الحدفي حالة انخفاض رأس مال الصندوق عن و. كويتي دينار ماليين خمسة عن الصندوق مال

يحقق  بما-كل حالة  في-اتخاذ ما تراه مناسبا  وللهيئة ل،الماخمسة أيام عمل من تاريخ انخفاض رأس  خاللالهيئة  بإخطار

يجوز  الكويتي ودينار  250,000تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ  أاليجب  .مصلحة حملة الوحدات

 .مدة إدارته للصندوق أن يتصرف في تلك الوحدات أو يستردها طوال
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  منها لكل االسمية والقيمة االستثمار وحدات عدد(: 11)المادة 
 

 يتراوح وعددها التأسيس عند( ك.د 1) كويتي دينار واحد منها كل وقيمة اسمية بالصندوق الوحدات .1

 مليون وخمسمائة مليار) 1,500,000,000و أدنى كحد( وحدة ماليين خمسة) 5,000,000 بين

 (.وحدة

نتيجة  وحسب التقويمفي تاريخ  تقويميقوم مدير الصندوق باإلعالن عن قيمة الوحدة عن كل فترة   .2

متخصصة يختارها مدير الصندوق وتوافق  أخرى جهةأو أية  االستثمارالذي يقوم به مراقب  التقويم

االكتتاب ووكيل  الصندوق لمدير اإللكتروني من خالل الموقع وذلك.  المال أسواق هيئةعليها 

 )البيع(.

 

 تخول الوحدات للمشتركين حقوقا متساوية في الصندوق بنسبة ما يملكه كل منهم في الصندوق. .3

 

عدد وحدات صحيح غير مجزء، وأي مبالغ إضافية تنتج بعد التخصيص يتم اعادتها للعميل  يخصص .4

 للعميل.

 

  التخصيص(: 12)المادة 
 

 

 .به المكتتب المال رأس من الصندوق مدير حصة التخصيص قبل تستبعد .1

 من عدد أكبر يتضمن الذي الطلب إال يعتمد وال المكتتب، لنفس المتكررة الطلبات تستبعد .2

 .االستثمار وحدات

 فترة إنتهاء تاريخ من عمل أيام خمسة خالل المشتركين على االستثمار وحدات تخصيص يتم .3

 .عشرية نقاط خمس أساس على التخصيص يتم   أن على االكتتاب

 المكتتبين على الوحدات توزيع يتم الصندوق، مال رأس عن االكتتاب حجم تجاوز حالة في .4

 .المكتتبين جميع على لالكتتاب األدنى الحد توزيع بعد به اكتتب ما بنسبة

 أيام خمسة خالل الوحدات من له تخصيصه يتم ما قيمة عن الزائدة المبالغ المكتتب إلى ترد .5

 .فوائد أية عنها يستحق وال التخصيص إجراءات انتهاء تاريخ من عمل

 
  الصندوق عملة(: 13)المادة 

 الدينار الكويتي.

 

 

 

 

 
 

  ونهايتها المالية السنة بداية(: 14)المادة 
 

 للصندوق ولىاأل المالية السنة باستثناء عام كل من ديسمبر نهاية في وتنتهي عام كل من يناير أول من للصندوق المالية السنة تبدأ

 .التالي العام من ديسمبر نهاية في وتنتهي الهيئة لدى صناديقال سجل في قيده تاريخ من تبدأ التي
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  عامة إلتزامات(: 15)المادة 

 
 :يلي بما االلتزام الصندوق خدمات مقدمي كافة على يجب

 القدرات لديه تتوفر وأن الخدمة، هذه تقديم في الهيئة لدى المسجلين أو لهم المرخص األشخاص من الخدمة مقدم يكون أن -1

 .التزاماته لتنفيذ يكفي الذي بالقدر والمالية والتقنية البشرية واإلمكانيات

 دومواعي احتسابها وأسس الخدمة مقدم أتعاب األخص وعلى أطرافه والتزامات حقوق بيان يتضمن الخدمة مقدم مع عقد إبرام -2

 .دمةالخ مقدم مع العالقة إنهاء على المترتبة واإلجراءات والتدابير العقد، فسخ أو إنهاء عند اتباعها الواجب واإلجراءات سدادها،

 عويضوت للصندوق، الخدمات مقدمي باقي مع والتعاون الخدمة بمقدم المنوطة بالمهام القيام في الحريص الشخص عناية بذل -3

 .الخدمة مقدم يرتكبه خطأ أي نتيجة ضرر لحقه شخص كل

 .الصندوق مدير عدا فيما الصندوق، وحدات على غيره عن نيابة أو لصالحه سواء الخدمة مقدم يتعامل أال -4

 
  الصندوق مدير(: 16)المادة 

 

 يلتزم مدير الصندوق بما يأتي:
 

  .األساسي نظامه في المحددة االستثمارية أهدافه يحقق بما الصندوق أصول إدارة -أ

 معاملة ويضمن الوحدات وحملة الصندوق مصلحة يحقق بما القرارات من وغيرها االستثمارية القرارات جميع اتخاذ -ب

 .بإنصاف الوحدات حملة

 لسوقا استقرار على تؤثر أن المتوقع من التي الخاطئة الممارسات من الحد أو لمنع مناسبة وإجراءات سياسات تطبيق -ت

  .ونزاهته

 .يديره صندوق لكل وشفافة وصحيحة عادلة تقييم وأنظمة تسعير نماذج استخدام من التأكد -ث

 .الصندوق أصول وحفظ لحماية المناسبة التدابير اتخاذ -ج

  .وتوقيتها الزمني لتسلسلها ووفقا دقيق بشكل الصندوق لصالح تتم التي والبيع الشراء عمليات تسجيل -ح

  .عنه التوقيع حق له ويكون القضاء وأمام بالغير عالقته في الصندوق تمثيل -خ

  .للصندوق المالية التعامالت لقيد محاسبي نظام توفير -د

 لماليةا واألوراق النقدية الحسابات مع المحاسبي بالنظام إدخالها تم التي التعامالت لتسوية مالئم نظام وجود من التأكد -ذ

 .الحفظ أمين لدى الصندوق باسم المفتوحة

  .عليه تترتب قد التزامات بأية للوفاء للصندوق الكافية السيولة توفير -ر

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

 كفاءةب بواجباته القيام من تمكنه التي الحدود في االستثمار مراقب إلى الصندوق عن الالزمة المعلومات جميع توفير -س

 .وفاعلية

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

 في أو هل خاصة بمنفعة المتعلقة الوحدات حملة جمعية قرارات على التصويت في االشتراك الصندوق لمدير يجوز ال -ص

 .الصندوق مصالح مع مصالحه تعارض حالة

 .الصناديق بهذه المرتبطة العمليات بين يفصل أن عليه يجب صندوق، من ألكثر المدير إدارة حال في -ض

 .لتنفيذيةا الالئحة في عليها المنصوص بإلتزاماته جوهرياا  إخالالا  أخل قد أنه رأت إذا الصندوق مدير استبدال للهيئة يجوز -ط

 االستثماري، أدائه ومتابعة الصندوق بأموال االستثمار عملية إدارة عن مسؤوالا  الصندوق مدير سيكون -ظ

 أهداف لتحقيق وصوالا  وتعديلها ومراجعتها االستثمارية التوجيهات تحديد في مسؤوليته إلى باإلضافة

 المخاطر لتقليل مسبق إجراء اتخاذ مع اإلقليمية، االقتصادية األوضاع مراقبة وكذلك االستثمار، واستراتيجية

 .الصندوق بأموال المحيطة

 

  الحفظ أمين(: 17)المادة 

 

 الحفظ بأمين التعريف: أوال
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 المالية اتواألدو واألموال الصندوق الستثمارات المثبتة بالمستندات االحتفاظ عن مسؤول للصندوق الحفظ أمين يكون

 .األخرى الصندوق وأصول

 

 الحفظ أمين والتزامات صالحيات: ثانيا

 لهيئة،ا موافقة على الحصول بعد الصندوق مدير قبل من يعين له مرخص حفظ أمين لدى الصندوق أصول حفظ يجب

 ارجخ األصول لحفظ وذلك أجنبية، رقابية جهة لدى مسجالا  أو له  امرخصا يكون فرعي حفظ أمين تعيين له ويجوز

  .مسؤولياته من األصلي الحفظ أمين إعفاء إلى فرعي حفظ أمين مع التعاقد يؤدي وال. الكويت دولة

 :يلي بما األخص على االلتزام الحفظ أمين على يجب

 حتفاظباال الحفظ أمين يلتزم التنفيذية، الالئحة من( وأصولهم العمالء أموال) السابع الكتاب أحكام مراعاة مع .1

 وأن لغير،ا حسابات أو حساباته عن مستقلة تكون أن على وإدارتها بفتحها يقوم منفصلة حسابات في الصندوق بأصول

 .الحريص الشخص عناية ذلك في يبذل

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

 مدةال وفي يتسلمها إخطارات أي وإرسال الصندوق أصول على مترتبة التزامات بأية الصندوق مدير إخطار .3

 .لذلك المقررة

  .الحفظ أمين عمل بنطاق الخاصة الصندوق مدير تعليمات تنفيذ .4

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

 الحفظ ينوأم األصلي الحفظ أمين بين المبرمة العقود جميع على الصندوق مدير من كتابية موافقة على الحصول يجب

 :ليةالتا المسائل تنظيم الفرعي أو األصلي الحفظ أمين مع سواء المبرمة العقود جميع تتضمن أن ويجب الفرعي

 .فظالح أمين مع بها يحتفظ التي باألصول المتعلقة الحقوق ممارسة من الصندوق تمكن التي المتطلبات .1

 .الصندوق أصول حفظ بمكان الخاصة المتطلبات .2

 .الصندوق أصول وحماية حفظ في المستخدمة الطريقة .3

  والهالك. التلف عن والمسؤولية الواجبة المهنية العناية مستوى .4

 .حسابها وطريقة األتعاب .5

 

 

  االستثمار مراقب(: 18)المادة 

 االستثمار بمراقب التعريف: أوال

 

 وهذا يذيةالتنف والالئحة القانون ألحكام وفقا الصندوق يدير الصندوق مدير أن من التأكد على االستثمار المراقب يعمل

 .اإلشراف جهة وتعليمات النظام

 

 االستثمار مراقب والتزامات صالحيات: ثانيا

 

 مراقب ميلتز أن على الهيئة موافقة على الحصول بعد الصندوق مدير قبل من يعين استثمار مراقب للصندوق يكون

 :يلي بما األخص على االستثمار

 

 ونشرة ساسياأل والنظام الهيئة وتعليمات وقرارات التنفيذية والالئحة بالقانون الصندوق مدير التزام من التأكد -1

 .الصندوق مدير يصدرها أخرى وثائق وأية االكتتاب

  .األساسي النظام في لذلك المحددة المواعيد وفي بالطريقة االستثمار وحدات أو حصص بتقويم يقوم أن -2

 ئحةالال وأحكام النظام لهذا وفقا الوحدات حملة مصلحة يحقق بما بمسؤولياته الصندوق مدير قيام من التأكد -3

  .النظام هذا في المحددة والسياسات األساليب حدود في تستثمر أمواله وأن التنفيذية،

 .مصالح تعارض على تنطوي تعامالت أية إقرار -4

 لالئحةوا بالقانون الصندوق التزام لمراجعة للصندوق اإلدارية الهيئة مع األقل على سنويا مرتين االجتماع  -5

 .ندوقالص مدير يصدرها أخرى وثائق وأية االكتتاب ونشرة األساسي والنظام الهيئة وتعليمات وقرارات التنفيذية

 .الصندوق مدير من تقع مخالفات بأية الهيئة إخطار -6
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  الخارجي الحسابات مراقب(: 19)المادة 

 

 وتدقيق مراجعة بأعمال ليقوم وذلك الهيئة، لدى مسجل خارجي حسابات مراقب تعيين الصندوق مدير على يجب

 لسنة دوقللصن الخارجي الحسابات مراقب يعين. الهيئة من المعتمدة الدولية المحاسبة لمعايير وفقا الصندوق حسابات

 الصندوق ذاتل األعمال بهذه القيام له ويجوز متتالية، مالية سنوات أربع تتجاوز ال ولمدة سنويا، للتجديد قابلة واحدة مالية

 مراقب فسهن هو للصندوق الخارجي الحسابات مراقب يكون أن يجوز ال. متتاليتين سنتين عن تقل ال انقطاع فترة بعد

 .الصندوق لمدير الحسابات

 

  الشرعية الرقابة نظام(: 20)المادة 

 

 يامللق وذلك خارجي، شرعي تدقيق ومكتب داخلي شرعي تدقيق وحدة من مكون شرعية رقابة نظام للصندوق يكون

. الصلة ذات ةالهيئ وقرارات الشرعية للمعايير مطابقتها من للتأكد للصندوق المالية األوراق تعامالت جميع على بالرقابة

 الوحدات ملةح جمعية إلى تقاريره برفع ويلتزم الهيئة، لدى مسجالا  الخارجي الشرعي التدقيق مكتب يكون أن ويشترط

 .للصندوق

 

 ليالداخ الشرعي التدقيق وحدة بمهام للقيام به الخاص الشرعي التدقيق مسؤول يكلف أن الصندوق لمدير يجوز

 للمعامالت ةانتقائي حاالت على باالطالع التطبيق شرعية من بالتثبت الداخلي الشرعي التدقيق وحدة تقوم. للصندوق

 .لصلةا ذات الهيئة وقرارات الشرعية بالمعايير الصندوق تعامالت التزام من للتأكد للصندوق؛ المختلفة اليومية

 

. الخارجي عيالشر التدقيق مكتب تعيين حق االسالمية الشريعة أحكام وفق يعمل صندوق يدير الذي الصندوق مدير يمنح

 سنوات ربعأ تتجاوز ال ولمدة سنوياا، للتجديد قابلة واحدة مالية لسنة للصندوق الخارجي الشرعي التدقيق مكتب يعين

 .متتاليتين سنتين عن تقل ال انقطاع فترة بعد الصندوق لذات األعمال بهذه القيام له ويجوز متتالية، مالية

 :اآلتي على الخارجي الشرعي التدقيق مكتب تقرير يشتمل أن يجب

 .الداخلي الشرعي التدقيق وحدة تقرير على اطالعه يفيد ما .1

 .ونتائجها الصندوق مدير إلى الميدانية الزيارات وتواريخ عدد .2

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

  .والمعامالت العقود لتلك المرجعية القواعد .4

  .لذلك المقترحة والمدد معاجلتها وكيفية المعامالت، أو العقود في سواء- وجدت إن- الشرعية المخالفات .5

  .إنجازها ومراحل فحصها، تم التي التعامالت إجراء عن له المرخص الشخص في المسؤولة الجهات .6

 .النهائي الشرعي الرأي .7

 .للمكتب القانوني والممثل الشرعي المدقق توقيع .8

 

  االستثمار مستشار(: 21)المادة 

 .آخر وقت في تعيينه الصندوق لمدير يحق .1

 :يلي بما للقيام استثمار مستشار على يتعين فعليه الصندوق، مدير صالحيات بباقي اإلخالل دون .2

 طلب متى وقالصند لمدير الصندوق بإدارة المتعلقة والمالية والعملية والتقنية الفنية االستشارات كافة تقديم .أ

 وتعليمات نظمو وقرارات للصندوق األساسي والنظام وتعديالتها التنفيذيـة والئحته القانون أحكام يخالف ال وبما ذلك منه

 .الهيئة

 مديرل المستهدفة االستثمار جهات واقتراح االستثمار وآلية الترويجية والبرامج التسويقية الخطط وضع .ب

 لصندوقل األساسي والنظام وتعديالتها التنفيذيـة والئحته القانون أحكام يخالف ال وبما ذلك منه طلب متى الصندوق

 .الهيئة وتعليمات ونظم وقرارات
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 أحكام يخالف ال وبما ذلك منه طلب متى الصندوق لمدير وتقديمها الكويتية بالسوق المتعلقة الدراسات إعداد .ت

 .الهيئة وتعليمات ونظم وقرارات للصندوق األساسي والنظام وتعديالتها التنفيذيـة والئحته القانون

 لقةالمتع واالستشارات الدراسات وإعداد بالصندوق الخاصة االستثمار وآلية والبرامج الخطط سير متابعة .ث

 التنفيذيـة هوالئحت القانون أحكام يخالف ال وبما ذلك منه طلب متى الصندوق لمدير وتقديمها الصندوق ربحية على بأثرها

 .الهيئة وتعليمات ونظم وقرارات للصندوق األساسي والنظام وتعديالتها

 وذلك الصندوق مدير من مباشرة تسدد %0.1 نسبتها تبلغ قدرها سنوية أتعاباا  االستثمار مستشار يتقاضى .ج

 أتعاب يأ الصندوق يتحمل ال وبحيث شهور ثالثة كل وتسدد الصندوق على المستحقة الصندوق مدير أتعاب من خصما

 .االستثمار لمستشار مستحقة

 

 :اآلتية باألمور االلتزام لنظام استثمار جماعي مستشاراا  يعمل شخص كل على يجب

 .له مندوب أو استثمار كمستشار للعمل الهيئة قبل من له مرخصاا  يكون أن -أ

 .الجماعي االستثمار ألنظمة المنظمة واإلجراءات للوائح طبقاا  يعمل أن -ب

 .االستثمارية االستشارات تقديم عند الخاصة أمواله على الحريص الشخص عناية يبذل أن -ت

 وأن لجماعي،ا االستثمار بأنظمة يتعلق فيما وذلك المحاسبية، للنظم وفقاا  منتظمة وسجالت بدفاتر يحتفظ أن -ث

 .، وذلك للوائح الصادرة عنهامنه تطلبه ما بحسب وذلك دورية، تقارير للهيئة يقدم

 

  اإلدارية الهيئة(: 22)المادة 

 

 شروط يهمف تتوافر ممن الصندوق مدير موظفي من أكثر أو اثنين موظفين من تتشكل إدارية هيئة الصندوق إدارة يتولى

  .الصندوق مدير لدى التنفيذيين كبار من أحدهم يكون أن على جماعي، استثمار نظام مدير نشاط ممثلي

 يف الصندوق مدير ويمثلون الهيئة، لدى المسجلين األشخاص من للصندوق اإلدارية الهيئة أعضاء يكون أن يجب

 من أو ةاإلداري الهيئة أعضاء توقيع ويعتبر الهيئة، وقوانين لوائح في عليها المنصوص والصالحيات المسؤوليات

 أو طاءأخ أي عن المدير مع بالتضامن مسؤولين األعضاء هؤالء ويكون الصندوق، مدير توقيع بمثابة منهم يفوضونه

 .الصندوق إدارة في غش أو إهمال

 

 

  الخدمات مقدمي من أي أو للصندوق اإلدارية الهيئة أعضاء أحد منصب شغور(: 23)المادة 
 

 الصندوق مدير على يتعين الخدمات؛ مقدمي من أي أو للصندوق، اإلدارية الهيئة أعضاء أحد منصب شغور حالة في

 دةم خالل الشاغرة المناصب لشغل طلب تقديم عليه يتعين كما عمل، أيام خمسة أقصاها مدة خالل بذلك الهيئة إخطار

 بيانات تعديل ويتم. المادة هذه في عليها المنصوص اإلخطار مدة انتهاء تاريخ من عمل يوم عشر خمسة أقصاها

 فيو. الخدمات مقدمي أو األساسي، النظام على يطرأ تغيير أي حدوث عند الهيئة لدى الصناديق سجل في الصندوق

 شغل أو شغور من عمل أيام خمسة أقصاها مدة خالل الوحدات حملة إخطار الصندوق مدير على يجب االحوال جميع

 .المذكورة المناصب من أي

 

  المناصب قيود(: 24)المادة 
 

 تأخالقيا) الثامن الكتاب من( المصالح تعارض) الثالث الفصل بأحكام الصندوق مدير بالتزامات اإلخالل عدم مع

 شغل ماعيج استثمار نظام مدير كممثلي المسجلين غير من الصندوق مدير لموظفي يجوز التنفيذية، الالئحة من( العمل

 ظفيلمو يجوز وال. الصندوق مدير يديره صندوق أصول من جزءا المالية أوراقها تشكل شركة في إدارة مجلس عضوية

 في اإليه المشار الشركات إدارة مجلس عضوية شغل جماعي استثمار نظام مدير كممثلي المسجلين من الصندوق مدير

 الحظر معليه ينطبق ممن جماعي استثمار نظام لمدير كممثل لشخص الصندوق مدير توظيف حال في. السابقة الفقرة

 من ءاجز المالية أوراقها تشكل التي الشركة إدارة مجلس عضوية من يستقيل أن الشخص هذا على فيجب اعاله، الوارد

 .الصندوق مدير يديره صندوق أصول
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  الوحدات حملة سجل(: 25)المادة 

حفظ إذا كان الصندوق غير  ينأميحفظ سجل حملة وحدات الصندوق لدى وكالة مقاصة، ويجوز حفظ هذا السجل لدى 

 ذية،التنفي الالئحة( من المقاصة ووكاالت المالية األوراقالواردة في الكتاب الرابع )بورصات  لألحكاممدرج، وذلك وفقا 

 .بالسجل من أموال الصندوق تحتفظالتي  الجهةوتدفع أتعاب 

ستردادها إصدارها أو ا تموالوحدات التي  المتبقيةدات ببيان يوضح رصيد الوح االحتفاظ الحفظ ينأو أم المقاصةعلى وكالة 

 .بنسخة من البيان االستثمارأو استحداثها أو إلغاؤها، وتزويد مراقب 

 
  الوحدات حملة جمعية أحكام(: 26)المادة 

في السنة، ويحق لكل مشترك حضور اجتماعات -على األقل -يكون للصندوق جمعية لحملة الوحدات تعقد مرة واحدة 

هذه الجمعية والتصويت على قراراتها ويكون لكل من حملة الوحدات صوت واحد مقابل كل وحدة استثمارية واحدة 

 يمتلكها.

 تختص جمعية حملة الوحدات بالنظر واتخاذ قرار في المسائل التالية: 

 تقرير مدير الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه المالي.  .1

 المالية السنوية المدققة للصندوق.  تقرير مراقب الحسابات عن البيانات  .2

 البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق.  .3

 تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.   .4

 تقرير مراقب االستثمار.  .5

 تعديالت النظام األساسي التي تمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات.  .6

 عزل مدير الصندوق.  .7

 تعيين مدير بديل.  .8

 اختيار مصفي الصندوق ومراقبة أعماله.  .9

 وال تنفذ قرارات جمعية حملة الوحدات إال بموافقة الهيئة. .10

تنعقد جمعية حملة الوحدات بناء على دعوة من مدير الصندوق للنظر في المسائل التي تدخل في اختصاصاتها، 

الوحدات الذين يمثلون نسبة ال تقل عن ويتوجب عليه أن يوجه الدعوة لالجتماع بناء على طلب مسبب مقدم من حملة 

من رأس مال الصندوق المصدر، أو بناء على طلب من مراقب االستثمار أو مراقب الحسابات. وتعد جدول  % 10

األعمال الجهة التي تدعو إلى االجتماع. إذا لم يقم مدير الصندوق بدعوة جمعية حملة الوحدات في األحوال التي 

تعذر دعوتها من مدير الصندوق ألي سبب من األسباب، يجوز للهيئة أن تكلف مراقب االستثمار  يتوجب فيها ذلك أو إذا

 أو مراقب الحسابات بدعوة هذه الجمعية لالنعقاد.
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توجه الــدعــوة إلــى حضور اجتماع جمعية حملة الــوحــدات متضمنة جــدول األعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع 

 بأحد الطرق التالية: 

 اإلعالن في صحيفتين يوميتين محليتين والبورصة قبل انعقاد االجتماع بعشرة أيام عمل على األقل.  -1

 ل الموعد المحدد النعقاد االجتماع بعشرة أيام عمل على األقل. خطابات مسجلة ترسل إلى حملة الوحدات قب -2

 البريد اإللكتروني أو الفاكس قبل انعقاد االجتماع بسبعة أيام عمل على األقل. -3

 أيام عمل على بثالثةتسليم الــدعــوة باليد إلــى حملة الــوحــدات أو مــن ينوب عنهم قــانــونــا  قبل موعد االجتماع  -4
 ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد االستالم. األقل،

 

أن يكون المشترك  من الفقرة السابقة (4( و )3( و )2يشترط لصحة اإلعالن بالوسائل المــشــار إليها فــي البنود ) -5

قــد زود مدير الصندوق ببيانات عــن موطنه أو عــنــوان بريده اإللكتروني أو رقم الفاكس الخاص به، ووافق على 
عالنه من خالل هذه الوسائل وال يعتد بأي تغيير من قبل المشترك ألي من البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة ما إ

لم يكن قد أخطر مدير الصندوق أو الجهة التي تحتفظ بسجل حملة الوحدات بهذا التغيير قبل إعالنه بخمسة أيام عمل 
 على األقل.

ارات بجدول األعمال وميعاد ومكان اجتماع جمعية حملة الوحدات قبل سبعة يجب على مدير الصندوق توجيه إخط

 أيام عمل على األقل من انعقاد االجتماع إلى كل من: 

 الهيئة. -1

 مراقب االستثمار. -2

 الجهة التي تحتفظ بسجل حملة الوحدات )أمين حفظ أو وكالة المقاصة(.  -3

إذا كان من المقرر عرض البيانات المالية على -حسب األحوال -مراقب الحسابات ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي   -4
 جمعية حملة الوحدات. 

 البورصة لإلعالن عن جدول األعمال وميعاد ومكان اجتماع الجمعية.  -5

 االجتماع هذا ويبطل. الوحدات حملة جمعية اجتماع بطالن- إخطارها بعد- الهيئة ممثل حضور عدم على يترتب ال 
 االجتماع يبطل كما السابقة الفقرة من (4) و( 3) و( 2) البنود في إليها المشار الجهات من أي   حضور عدم حالة في
يترأس اجتماع  ،الجتماع موجهة من جهة أخرى بخالف المديرل الدعوة تكن لم ما الصندوق مدير حضور عدم حالة في

 جمعية حملة الوحدات الجهة التي قامت بالدعوة إلى هذا االجتماع.
 

 حملة حــضــره إذا إال صــحــيــحــا   الـــوحـــدات حــمــلــة جــمــعــيــة اجــتــمــاع انــعــقــاد يــكــون ال 
 فـــإذا. المـــصـــدر الـــصـــنـــدوق مــــال رأس ـنمــ % 50 مـــن أكـــثـــر يمــثــلــون الـــذيـــن الــــوحــــدات

 جـــدول لـــــذات ثــــان اجـــتـــمـــاع إلــــى الجــمــعــيــة دعـــــوة وجــــب الـــنـــصـــاب؛ هــــذا يـــتـــوافـــر لـــم
 تـــــاريـــــخ مـــــن يـــــومـــــا   ثــــالثــــين عـــــن تــــزيــــد ال مــــــدة خــــــالل يـــعـــقـــد األعـــــمـــــال
 رأس مـــن الحـــضـــور نــســبــة كـــان أيـــا صــحــيــحــا   الــثــانــي االجــتــمــاع ويـــكـــون األول، االجـــتـــمـــاع

 وتصدر األول االجتماع إلى الدعوة في تاريخه حدد قد كان إذا الثاني لالجتماع جديدة دعوة توجه أال ويجوز. المـــال
 ــاســياألس النظام بتعديل المتعلقة القرارات باستثناء االجتماع في الممثلة للوحدات المطلقة باألغلبية القرارات
 ندوق،الص مدير طلب على بناء   التصفية حالة في أو الوحدات لحملة المكتسبة الحــقــوق تمــس والــتــي للصندوق

 .المصدر الصندوق مال رأس من % 50 من أكثر يملكون الذين الوحدات حملة بموافقة تصدر أن فيجب

 

 العاجلة األمور من كانت إذا إال األعمال جدول على مدرجة غير موضوعات مناقشة الوحدات حملة لجمعية يجوز ال 
 حداتالو حملة أو الحسابات مراقب أو الهيئة ذلك طلبت إذا أو االجتماع، أثناء تكشفت أو الجدول إعداد بعد طرأت التي
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 ببعض علقةالمت المعلومات كفاية عدم المناقشة أثناء تبين وإذا المصدر، الصندوق مال رأس من%5 يملكون الذين

 ملكوني الذين الوحدات حملة ذلك طلب إذا عمل أيام عشرة على تزيد ال لمدة االجتماع تأجيل تعين المعروضة، المسائل
 . للدعوة جديدة إجراءات إلى الحاجة دون المؤجل االجتماع وينعقد الُمصدر، الصندوق مال رأس من % 25

 

 

 ةباألصال الوحدات حملة جمعية اجتماع حضور حق بالصندوق الخاص بالسجل المقيدين الوحدات حملة من لكل يحق 

 لالتوكي يكون أن ويجوز لذلك، معد تفويض أو خاص توكيل بموجب تكون أن الوكالة لصحة ويشترط الوكالة أو

 معين اجتماع لحضور الصادر التوكيل ويكون الوحدات حملة جمعية اجتماعات من أكثر أو واحد اجتماع لحضور

 .النصاب اكتمال لعدم إليه يؤجل الذي االجتماع لحضور صالحا  

 

  الهيئة بنسخة من محضر اجتماع  موافاة-األحوالحسب –على مدير الصندوق أو الجهة التي دعت إلى عقد االجتماع

الجمعية بعد توقيعه ممن ترأس االجتماع، ومقدمي الخدمات الحاضرين االجتماع، وذلك خالل أسبوعين من تاريخ 

 انعقادها، على أن يكون مرفقا  بالمحضر نسخة من توكيالت الحضور. 

 
  الوحدات وحملة الصندوق مدير قبل من واالسترداد لالشتراك واألقصى األدنى الحد(: 27)المادة 

 

 . (10,000) دينار فعشرة آالالواحد هو  مشتركللفي الصندوق ألول مرة  شتراكلالالحد األدنى  .1

أن تزيد عدد الوحدات المكتتب/المشترك بها من قبل المكتتب/المشترك الواحد وشركاته التابعة  يجوز ال  .2

( من إجمالي عدد وحدات الصندوق المصدرة إال بموافقة مدير الصندوق. %10)والحليفة عن عشرة بالمائة 

خمسين في  %50كما أنه ال يجوز أن يتعدى عدد الوحدات المكتتب/المشترك بها من قبل مستثمر واحد عن )

  .من رأس مال الصندوق المائة(

د.ك )مائتان  250,000ال تقل قيمتها عن  الوحداتبعدد من  /باالشتراكباالكتتاب الصندوق مديريلتزم  .3

 التي تمثليستردها أو  الوحداتالتصرف في هذه  الصندوق لمديريجوز  والدينار كويتي(  وخمسون ألف

 الصندوق مديرالمذكور لضمان التزام ويخصص الحد األدنى  ،الصندوقالحد األدنى المذكور طوال مدة 

 قالصندو مدير الشتراك األعلى الحد انه كما. الهيئةأو قرارات  النظامأو هذا  القانون أو الالئحة بعدم مخالفة

 .من إجمالي عدد وحدات الصندوق المصدرة %50 هو

 يجوز للمستثمر استرداد جزء من استثماره أو كل استثماره في الصندوق. .4

 

 

 ملكيتها ونقل الصندوق وحدات واسترداد اشتراك طريقة(: 28)المادة 

 
ردة ايتم طرح وحدات الصندوق لالكتتاب العام من خالل اإلعالن في الجريدة الرسمية، بموافقة الهيئة طبقا ألحكام هذا النظام والمعلومات الو .1

 القانون والالئحة التنفيذية وقرارات الهيئة المنظمة لذلك. مع مراعاة أحكام االكتتابفي نشرة 

 .مكتوبا  باللغة العربية وأن يتم توفيره دون مقابل عند طلبهلصندوق ليجب أن يكون النظام األساسي  .2

 في الصندوق ما لم يوجد مانع قانوني من ذلك. /االشتراكيحق لألشخاص الطبيعيين واالعتباريين االكتتاب .3

 

مد لهذا الغرض بعد ملء بياناتهم على النموذج المعت االكتتاببناءا على طلبات اكتتاب يتقدم بها الراغبين في  االكتتابفترة خالل  االكتتابيتم  .4

 وحداتالوعنوانه وجنسيته وعدد  االكتتاب، اسم طالب الحفظ أمين، اسم الصندوق مدير، اسم الصندوق، رأسمال الصندوقوالمتضمن اسم 

وقيع ذي يعتبر جزءا من طلب االكتتاب ويعد توإقرارا موقعا منه بقبوله لجميع أحكام النظام األساسي وال فيها وقيمتها. االكتتابالتي يريد 

 طلب االكتتاب قبوال صريحا من المشترك ألحكام هذا النظام وتعهدا منه بااللتزام به وبأية تعديالت قد تطرأ عليه مستقبال.

 يظل باب االكتتاب مفتوحاا طوال المدة المحددة بالدعوة إلى الطرح العام، وذلك طبقاا لما تحدده الهيئة. .5
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ن يطلب أ الصندوق لمديرا قاربت المدة المحددة لالكتتاب على االنتهاء دون أن تتم تغطية الحد األدنى للوحدات المطروحة لالكتتاب، جاز إذ .6

 بها. االكتتابالتي لم يتم  الوحداتلفترة مماثلة ما لم يقم هو بتغطية قيمة  االكتتابفترة تمديد  الهيئةمن 

 

على  صندوقالالعدول عن إنشاء  الصندوق لمديرللحد األدنى فإنه يجوز  االكتتابمع عدم اإلخالل بحكم الفقرة السابقة، في حالة عدم تغطية  .7

 .االكتتابمن تاريخ انتهاء مدة  خمسة أيام عملدون زيادة وذلك خالل فترة ال تزيد عن  كتتبلكل م االكتتابأن ترد قيمة 

 

استالم هم بعد بعدد وحدات المستثمرين واخطار االكتتابمن تاريخ انتهاء مدة  عمل أيام عشرةخالل  باالكتتابللراغبين  الوحداتيتم تخصيص  .8

 .الصندوق نشاطبمزاولة  الهيئةاشعار 

 

بنك بوبيان  لدى مصرفي بحساب الصندوق في االشتراك/االكتتاب طالب يحتفظ أن االشتراك/االكتتاب طلبات لقبول يشترط .9

 .الحاجة االسترداد عند عملية إتمام وكذلك المذكور، الحساب خالل من المدفوعات تسوية يتسنى حتى ش.م.ك.

 

 الكويت دولة خارج االشتراك/االكتتاب يتم كما ،(بيعاالكتتاب )ال وكيل طريق. عن الكويت دولة داخل االشتراك/االكتتاب يتم .10

االكتتاب  وكيل إلى المشترك/المكتتب يسلم بحيث الغرض لهذا الصندوق مديريحددهم  الذين (البيع) االكتتاب وكالء طريق عن

 استكمال بعد الحفظ أمين إلى األموال هذه وتسلم، الوحدات وقيمة المستندات المطلوبة به مرفقاا  لذلك المعد االشتراك طلب (البيع)

 .إنشاء الصندوق إجراءات
 

بطلب اشتراك في الصندوق أو باسترداد قيمة الوحدات المستثمرة وذلك عن طريق  يحق لكل من سبق له االشتراك بالصندوق أن يقوم .11

/استرداد جديد، ويقوم مدير الصندوق بقبول /اشتراكالخدمات االلكترونية المقدمة من بنك بوبيان، دون الحاجة إلى تعبئة نموذج اكتتاب

 الطلبات بناءا على ذلك.

 

طلب بكتابة بأية تعديالت أو تغييرات تطرأ على البيانات الواردة  االكتتاب )البيع(وكيل أو  الصندوق مديريلتزم المكتتب بإخطار  .12

 خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين على األكثر من تاريخ حدوث التعديل أو التغيير.  /االشتراكاالكتتاب

 

 

 بما يلي: /االشتراكاالكتتابطلب عند تقديم  االكتتاب )البيع(وكيل أن يزود  /االشتراكاالكتتابيتعين على الراغب في  .13

 

األشخاص  من /االشتراكاالكتتابوذلك بالنسبة لطالبي  /االشتراكاالكتتابصورة من البطاقة المدنية أو جواز السفر لطالب    -أ

 .الطبيعيين

ركات، ة من الشصورة عن السجل التجاري والترخيص الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بالنسبة لكافة الجهات االعتباري -ب

والترخيص الصادر من وزارة التجارة والصناعة للمؤسسات الفردية والبطاقة المدنية لصاحب المؤسسة، وكذلك األوراق 

 الثبوتية المعتمدة من الجهات المختصة بالدولة بالنسبة للمؤسسات والشركات المؤسسة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي.

 .الصندوق باسموتودع في حساب خاص يفتح  /االشتراكاالكتتابقيمة   -ج

 مكتمل البيانات ومستوفيا التوقيعات. االشتراكلطلب  النموذج المعد  -د

 .نموذج أنت عميلي الخاص في بوبيان كابيتال -هـ

 نموذج تصنيف العمالء. -و
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موافقة  بعد الحصول علىيجوز بناء على اقتراح مدير الصندوق تعديل الحد األدنى واألعلى الشتراك المستثمرين بالصندوق  .14

 .  الهيئة

 .االكتتابإيصاال موقعا يتضمن اسم المكتتب وبيانات  االكتتاب )البيع(وكيل يستلم المكتتب من  .15

 

 .الوحداتالذي يتضمن عدد أكبر من  االكتتاببطلب في حالة الطلبات المكررة، يعتد فقط  .16

 

اموا بسدادها وتعاد إليهم المبالغ التي ق االكتتاب غير المستوفية للشروط المنصوص عليها بطلب االكتتابإلغاء طلبات  الصندوق لمدير يحق .17

 .االكتتابدون زيادة خالل فترة خمسة أيام عمل من تاريخ إقفال باب 

 

 المعلن لقيمة األصول الصافية للصندوق.  التقويموفقا لسعر  االشتراكسوف يتم إبرام وتنفيذ  .18
 

عدد من  بأي /االشتراكاالكتتابالخارجي  التدقيق الشرعي مكتبوالخارجي لمراقب الحسابات و االستثمارلمراقب و ألمين الحفظ ال يجوز .19

 لحسابه الخاص. الوحدات

 

 .الصندوقنقدي في  /اشتراككتتابعدم قبول أي ا االكتتاب )البيع(وكيل و مدير الصندوقيجب على  .20

 

 بحصص عينية أيا كان نوعها. الصندوقفي  االشتراكال يجوز  .21

 

يجب على البنوك وشركات االستثمار داخل وخارج دولة الكويت التي تتضمن أنظمتها األساسية إدارة أموال الغير الكشف عن هوية عمالئها  .22
 التي تتملك وحدات االستثمار نيابة عنهم. 

 

 بالصندوق. اشتراك أو اكتتاب أو استرداديوجد رسوم  ال .23
 

 .الوحدةعر سالتقويم التي تم فيها تحديد  ليومالتالية يمة االسترداد خالل أربعة أيام عمل على مدير الصندوق أن يدفع لحامل الوحدات ق .24
 

 بعد - مشتركال توقيع ويعد الصندوق، في االشتراك في رغبة لديه شخص أي أو مشترك لكل األساسي النظام من مطبوعة نسخة توفير يجب .25

 .النظام هذا على موافقة بمثابة االشتراك طلب على - للصندوق األساسي النظام على االطالع

 

 إلجراءاتل وفقاا  للورثة قيمتها ورد الوحدات تسييل الصندوق لمدير جاز ورثته إلى يملكها التي الوحدات وانتقال المشترك وفاة حالة في .26

 .تقويم آلخر وطبقاا  القانونية

 

 .التالي العمل يوم في الصندوق أصول تقويم يتم رسمية، عطلة في التقويم يوم وقوع صادف إذا .27

 

يجوز بتفويض رسمي لمدير الصندوق أو لوكيل االكتتاب )البيع( قبول تعليمات االشتراك واالسترداد عن طريق الهاتف )األرضي  .28

عن ( بشرط أن يكون االشتراك في الصندوق ألول مرة SMSوالرسائل النصية ) –البريد اإللكتروني  –الفاكس  –والنقال( 

 نموذج االشتراك المعتمد.طريق 
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  واالسترداد لالشتراك الزمنية الفترات(: 29)المادة 

 

ها لحاالت معينة، منما لم يقرر مدير الصندوق وفقا يتم االشتراك على النحو الوارد في هذا النظام كل أسبوع  -1
 ثماريةالفرص االست على سبيل المثال ال الحصر زيادة طلبات االشتراك المقدمة بمبالغ كبيرة ال تتناسب مع

المعد لذلك وتقديمه إلى مدير الصندوق مصحوبا   /االشتراكعن طريق ملء طلب االكتتاب ويتم االشتراك المتاحة
بالمستندات المطلوبة وسداد قيمة الوحدات المطلوب شراؤها، مع مراعاة الحد األدنى المنصوص عليه في هذا 

 النظام.
 

 االشتراك لباتط تقديم فيجب التقويم ليوم بالنسبة أما.  عمل يوم أي   في االسترداد أو االشتراك طلبات تقديم يجوز -2

 اداالسترد أو االشتراك وطلبات.  التقويم يوم يسبق الذي اإلثنين يوم من مساءا  11:59 الساعة قبل االسترداد أو

 .التالي التقويم يوم في تنفيذها يتم الموعد هذا بعد تقديمها يتم التي

 

 

 
، للصندوق ياألساسالنظام يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد حتى يوم التعامل التالي وفقاا لما ينص عليه  -3

 وذلك في أي من الحالتين اآلتيتين:

 

 أكثر أو % 10 تعامل يوم أي في تلبيتها والمطلوب الوحدات لحملة االسترداد طلبات جميع نسبة إجمالي بلغ إذا -أ

 عن تقل تيال االسترداد طلبات بتلبية الحالة هذه في المدير يلتزم أن بشرط وذلك الصندوق، أصول قيمة صافي من

 ةالنسب أساس على باالعتبار االسترداد طلبات جميع تؤخذ أن وعلى الصندوق، أصول قيمة صافي من % 10

 الصندوق أصول قيمة صافي من % 10 نسبة عن زادت التي االسترداد طلبات من النسبة تأجيل ويتم والتناسب،

 التالي. التعامل يوم حتى

 

 األصول أو المالية األوراق في التعامل فيها يتم التي المنظمة المالية األسواق أو البورصة في التداول وقف تم إذا  -ب

 . أصوله في مؤثرة قيمة تمثل مالية أوراق تداول وقف أو الصندوق، يملكها التي األخرى

 

 لالئحةا أو القانون بأحكام جماعي استثمار لنظام الحفظ أمين أو االستثمار مراقب أو مدير التزام عدم لها تبين إذا للهيئة، -4

 وحدات في – ماكاله أو – االشتراك أو االسترداد عملية عن مؤقتة لفترة بالتوقف النظام لمدير تعليماتها تصدر أن ،التنفيذية

 .التعليمات بتلك المحدد التاريخ في الجماعي االستثمار نظام

 أن ويجوز. داداالستر أو االشتراك لطلب التالي التقويم بسعر االسترداد أو االشتراك طلبات تنفيذ الصندوق مدير على يجب -5

 .للصندوق األساسي النظام في عليها منصوصاا  يكون أن بشرط أخرى عموالت أية االسترداد أو االشتراك أسعار تشمل

 
  االستثمار ومجاالت ومخاطر وسياسات أساليب(: 30)المادة 

 
 االستثمار: مجاالت: أوالا 

 ضوابط في عليها المنصوص القواعد مع ومتوافقة يلي فيما مبينة للصندوق االستثمار وسياسات أساليب إن

 .الصندوق على ينطبق الذي الحد إلى النقدأسواق  صناديق في االستثمار

 صكوك مثل الجودة العالية النقد أدوات في االستثمار طريق عن أهدافه تحقيق إلى الصندوق سيسعى .1

 أي تقديم النشاط هذا في الدخول يترتب ال) المرابحة عمليات عن تنشأ التي واألدوات الحكومية الخزانة

 أخرى نقد أدوات وأي أخرى أجنبية عملة أو الكويتي بالدينار كانت واءس (مباشر غير أو مباشر تمويل

 .للصندوق الخارجي الشرعي التدقيق ومكتب الهيئة عليها توافق

 لتغطية التمول ذلك من ويستثني ،التزامات عليها يترتب عمليات في الدخول أو التمول للصندوق يجوز ال .2

 .أصوله قيمة صافي من 10% أقصى وبحد االسترداد طلبات
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 التصنيف وكاالت إحدى قبل من يعادلها ما أو (BBB) عن للصكوك االئتماني التصنيف يقل أال يجب .3

 .الهيئة قبل من لها المرخص المحلية التصنيف وكاالت أو بها المعترف العالمية

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

 باستثناء ،يوماا ثالثمائة وسبعة وتسعون  عن بالصندوق استثمار أي لمدة األقصى الحد يزيد أال •

 .عمل أيام خمسة خالل للتسييل القابلة االستثمارات

مائة  عن الصندوق استثمارات إجمالي الستحقاقات المرجح للمتوسط األقصى الحد يزيد أال •

 .وخمسون يوماا 

 :التالي النحو على وتحسب

 = لالستحقاق المرجح المتوسط

 

 )باأليام 1 ( االستحقاق مدةx (1) االستثمار نسبة

+ 

 ) باأليام 2  (االستحقاق مدةx (2) االستثمار نسبة

+ 

.... 

+ 

 ) باأليام n  (االستحقاق مدةx (n) االستثمار نسبة

 

 من أقصى كحد 15 % نسبته ما يستثمر أن للصندوق يجوز ،)4) البند في جاء فيما اإلخالل عدم مع .5

 قبل من لها مرخص أو الهيئة من مرخصة أخرى إسالمية نقدأسواق  صناديق في أصوله قيمة صافي

 يخالف ال بماو الهيئة، تطبقها التي لتلك األقل على مماثلة تنظيمية وشروط معايير وفق أجنبية رقابية جهة

 الصناديق تلك من أي يكون أال بشرط الهيئة، عن صادرة تعليمات وأية للصندوق األساسي النظام

 الصندوق مدير نفس قبل من إدارته يتم فيها المستثمر

 أدوات باستثناء واحد، مصدر عن الصادرة النقد أدوات من 10% عن تزيد نسبة الصندوق تملك عدم .6

 .منها المضمونة أو العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول حكومات عن صادرة نقد

 قيمة صافي من 15 % نسبة واحد مصدر عن صادرة نقد أدوات في الصندوق استثمارات تجاوز عدم .7

 لدول التعاون مجلس دول حكومات عن صادرة نقد أدوات باستثناء االستثمار وقت في الصندوق أصول

 .منها المضمونة أو العربية الخليج

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

 تيجةن الصندوق يتملكها قد التي األصول ،ويستثنى من ذلك .والعقارات المدرجة وغير المدرجة الشركات

 تخاذال فوراا  الهيئة يخطر أن على السداد عن المتخلف النقد أدوات وُمصد ر الدائنين جماعة بين لتسوية

 .بشأنها الالزم

 الوحدة صافي قيمة انخفضت إذا وتصفيته الصندوق وحدات استرداد عملية إيقاف الصندوق لمدير يجوز .9

 .الهيئة موافقة أخذ بعد وذلك االسمية، القيمة عن

 واحدة جهة لدى اإلسالمية المصارف لدى الودائع يقابل مافي الصندوق أصول استثمارات تجاوز عدم .10

 على حالة لكل وفقا مناسباا  تراه ما حسب االستثناء للهيئة ويجوز أصوله، قيمة صافي من 25%نسبته ما

 المشار النسبة تجاوز الصندوق لمدير يجوز تقدم، مما واستثناءا  الكويتية البنوك للودائع لدى وبالنسبة .حدة

 الضمانة رفع تم   حال وفي .الكويت دولة حكومة من مضمونة البنوك لدى هذه الودائع أن طالما أعاله إليها

 استثناء على للحصول المال أسواق هيئة مراجعة مدير الصندوق على الكويتية، البنوك لدى الودائع عن

  .ذلك تستدعي المال أسواق في ظروف وجود عند

 حصيفة استثمارية سياسةنظام إدارة مخاطر و يتبع أن الصندوق مدير على يجب األحوال، جميع وفي .11

 متوازن بشكل االستثمار نسب توزيع فيها يراعى وأن االستثمار، على مناسب عائد تحقيق إلى تهدف

 .وحمايتها الوحدات حملة لحقوق ومراعاةا  للمخاطر تحسباا 

 :التالية باألمور القيام الصندوق على يحظر .12
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 االئتمان منح .أ

 في إال التابعة شركاته من أي أو الصندوق مدير عن صادرة مالية ورقة أي شراء .ب

 .في القانون والالئحة التنفيذية المقررة القواعد حدود

 وكيل أو االكتتاب مدير هو الصندوق مدير يكون التي للجهة مالية ورقة أي شراء .ج

 .في القانون والالئحة التنفيذية المقررة القواعد حدود في إاللها  (البيعاالكتتاب )

 .تمويل على الحصول في التقليدية االئتمان أدوات استخدام يجوز ال .د

 نم للغير أموال تقديم على تنطوي التي العقود من غيرها أو االستثمار وكاالت وتعتبر

 ذلكو الصندوق، من به القيام محظور ائتمان بمثابة التجارية، أنشطته في استخدامها أجل

 للبيع مطروحة مالية أداة أو دين أداة عن عبارة كانت إذا أو البنوك لدى اإليداعات عدا فيما

 .الثانوية السوق أو األولية السوق في

 عنه صادرة مالية ورقة أي شراء الصندوق لمدير يجوز ال المادة، هذه من (12) بالبند اإلخالل عدم مع .13

 :التالية للضوابط وفقاا  إال التابعة شركاته عن أو

 

 .الشراء قبل االستثمار مراقب موافقة على الحصول -أ

 يالت األخرى الصناديق وجميع الصندوق يستثمرها التي المالية األوراق إجمالي يتجاوز أال -ب

 الشركة من المصدرة المالية األوراق قيمة إجمالي من % 10 نسبته ما الصندوق مدير يديرها

 .التابعة شركاتها من أي أو الصندوق مديرة

)البيع(  االكتتاب وكيل بمهمة الصندوق مدير قيام حالة وفي المادة، هذه من (12) بالبند اإلخالل عدم مع .14

 . وفيالمهام بهذه قيامه أثناء المصدر لهذا مالية ورقة أي شراء له يجوز ال ما، لمصدر االكتتاب إدارة أو

 الف مالية، لورقة الخاص أو العام االكتتاب بتغطية التابعة شركاته من أي أو الصندوق مدير تعهد حالة

 .الصندوق لصالح الورقة هذه شراء يجوز

 اإلسالمية، الشريعة مع تتعارض التي األدوات في باالستثمار استثماراته، خالل من الصندوق، يقوم لن .15

 .الخصوص بهذا الهيئة قرارات مع يتعارض ال وبما

 ملكهات التي األصول عن للهيئة اإلفصاح للصندوق األساسي النظام يخالف ال وبما الصندوق على يجب .16

 مناسب زمني جدول على الهيئة موافقة وأخذ للتحويل، القابلة النقد أدوات في الضمني حقه ممارسة نتيجة

 .األصول تلك لبيع
 

 :االستثمارسياسات وأساليب : ثانياا 

  .النظاممن قبل ممثليه المبينين في هذا  الصندوقأموال  استثماراتو إدارة الصندوق مديريتولى  -1

  

ببذل قصارى  الصندوق مدير. ويلتزم االستثمارمتوازنة تهدف إلى تحقيق عائد مناسب على  يةاستثمارسياسة  الصندوقيتبع  -2

وتحقيق أفضل العوائد الممكنة لصالح المشتركين إال أنه ال يضمن تحقيق أي أرباح أو  الصندوق استثمارات دارةجهده إل

أو أي من موظفيه أو مستخدميه  الصندوق مدير.  وال يكون الصندوقعوائد رأسمالية أو نمط أداء معين نتيجة إلدارته ألموال 

ان ذلك إال إذا ك بالصندوق ستثمارهمالهم نتيجة ين عن أية أضرار تلحق بأو وكالئه مسئولين بأي شكل كان تجاه المشترك

 . النظامأو هذا  القانون أو الالئحة التنفيذية ومخالفة أحكام الصندوقأموال  إدارةنتيجة للغش أو الخطأ الجسيم في 

 

ارات استثماالستثمار في المستثمر من خالل  رأس المالالمتبعة تهدف إلى الحفاظ على  االستثماربالرغم من أن سياسة  -3

أو العوائد المتوقعة أو الناتجة قد ترتفع أو تنخفض وتتأثر إيجابا وسلبا بالتغيرات  الوحداتإال أن قيمة  متوازنة المخاطر

 ماراالستثبعلى المخاطر المرتبطة  الصندوقفي  االستثماركما ينطوي  السوق او األسواق االخرىاالقتصادية وأوضاع 

 ألي أرباح. الصندوقأو تحقيق  رأس المالللمشتركين  الصندوق مديرعامة وال يضمن 

 

االستثمار في أدوات النقد اإلسالمية المختلفة القصيرة والمتوسطة األجل وذلك طبقا لسياسات وقيود االستثمار وأحكام هذا  -4
 ار بها، القيام بإيداعاتالنظام واألنظمة والقرارات المعمول بها في هذا الشأن وتشمل أدوات النقد اإلسالمية المزمع االستثم
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المركز  ركات ذاتاالستثمار بالصكوك التي قد تطرحها الجهات الحكومية أو الش إلىالوكالة والمرابحة مع البنوك، باإلضافة 
 والصناديق االستثمارية ذات األهداف االستثمارية المماثلة. التجاري المعروف

 

 :التالية األمور أحد تستدعيها لضرورة ذلك كان إذا إال يعادلها ما أو نقدية بأموال الصندوق مدير يحتفظ أال يجب -5

 .الوحدات استرداد طلبات تلبية -أ

 .األهداف لتلك المكملة واألغراض االستثمارية الصندوق ألهداف وفقا الصندوق إدارة حسن -ب

 

 االستثمار: مخاطر: ثالثاا  

يؤدي لفقدان  مما قد ،نتيجتا لتلك التقلباتالصندوق  اوحدات هذ قد ترتفع او تهبط قيمة، واداء األسواقلتقلبات  عرضهالصندوق 

 .سترداداالعند المشترك  استثماراو كل جزء 

 :المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق تتضمنض بع

 

القتصادية اتتأثر االسواق المالية بتقلبات أسعار النفط وباألوضاع المخاطر االقتصادية على مستوى الدولة والمنطقة:  -

 العالمية بشكل عام. حيث أن األسواق المالية عادة تنخفض في أوقات االنكماش أو االنحسار االقتصادي.

 

هي مخاطر التغيير في األوضاع السياسية في الدولة التي يهدف الصندوق الى االستثمار بها والتي قد مخاطر سياسية:  -

 تؤثر على أداء الصندوق سلبيا.

 

وقد تتواجد بين حين وآخر  بالدينار الكويتياستثمارات الصندوق ستكون اساساا معدالت الفائدة: مخاطر العملة و -

تظهر مخاطر العملة في حال تم الدفع لشراء الوحدات بعملة بخالف العملة استثمارات في عمالت عالمية اخرى. 

حالة، إلى زيادة أو انخفاض في قيمة المحددة من قبل الصندوق، ويمكن أن تؤدي االختالفات في سعر الصرف، حسب ال

 .الوحدات. باإلضافة الى ذلك فإن تذبذب معدالت الفائدة قد يكون له تأثير سلبي على االستثمار

 

تصبح  قد صولاألالمقصود بالسيولة هو سرعة وسهولة بيع االصل وتحويله إلى نقد، حيث أن بعض مخاطر السيولة:  -

بب بس قد يكون صعب صولاالبعض أقل سيولة من غيرها مما يعني أنه ال يمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بيع 

 .يهان الذين لهم اهتمام فقيود قانونية أو طبيعة االستثمار أو عدم وجود المشتري

 

تتأثر بعض القطاعات في أسواق المال دون غيرها من القطاعات سلباا أو إيجاباا، وهذا قد يؤثر على  مخاطر القطاعات: -

 أداء الصندوق قياساا بحجم االستثمارات في هذا القطاع.

 
  الصندوق مدير أتعاب(: 31)المادة 

 
 ألصول الصافية القيمة من %1 لغايةتصل  سنوية أتعابا   النظام هذا بموجب المقررة بواجباته قيامة لقاء الصندوق مدير يتقاضى

 إجمالي تزيد أن يجوز ال األحوال جميع في ،الصندوق مدة طوال شهر كل وتسددالتقويم في يوم  تحتسب الصندوق، واستثمارات

 .الصندوق أصول قيمة صافي من سنويا   %5 عن الصندوق مدير يتقاضاها التي األتعاب

 
  األساسي النظام تعديل كيفية(: 32)المادة 
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ألساسي نظام االيتم تعديل ال ينفذ أي تعديل على النظام األساسي للصندوق إال بعد موافقة الهيئة أو في الموعد الذي تحدده. 

للصندوق بعد موافقة الهيئة على ذلك ويجب على مدير الصندوق اخطار حملة الوحدات خالل فترة ال تتجاوز عشرة أيام عمل 

إذا وجدت في التعديالت المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات  ةة الهيئة على هذا التعديل. وللهيئمن تاريخ موافق

  .المال على هذه التعديالت رأسمن  %50أن تطلب من مدير الصندوق أخذ موافقة أكثر من 

 
  الوحدة قيمة صافي احتساب آلية(: 33)المادة 

 

 الطلبات لتقديم النهائي الموعد بعد يوم مدة يتجاوز ال وبما تعامل يوم كل في الصندوق أصول تقويم يجب .1

 لمدير اإللكتروني الموقع خالل من صافي قيمة الوحدة وتنشر ،واالسترداد االشتراك بعمليات الخاصة

 الصافية القيمة االستثمار لوحدات االستثمار مراقب ويحتسب .(البيعاالكتتاب ) ووكيل الصندوق

 التالي: النحو على وذلك الهيئة، من المعتمدة الدولية المحاسبية للمعايير وفقاا  وحدة، لكل لألصول

 المتبقية الوحدات عدد كامل على الناتج ويقسم الخصومات، مجموع ناقصاا  الصندوق أصول مجموع

 التقويم يوم في الصندوق في

 المالية الورقة سعر في والمتمثلة األولية بالتكلفة النقد أدواتتقويم  يتم الصندوق، أصول قيمة ولتحديد .2

 ناقص اإلصدار خصم أو عالوة بإضافة تعديلها بعد الربح أو المتراكم العائد إلى باإلضافة الشراء يوم في

صناديق  في االستثمارات تقويم ويتم .القيمة في انخفاض أي   وناقص والعائد المال رأس من المسدد

هذه  في المتاجرة تمت حال في المعنيالتقويم  يوم في الشراء سعر إلى بالرجوع األخرى االستثمار

الصافية  القيمة إلى بالرجوع تحديدها يتم االستثمارات تلك قيمة فإن وإال نشطة، سوق في الصناديق

 غير أخرى بعملة المقومة االستثمارات تقويم ويتم .صندوقال مدير قبل من إعالنها يتم كما لألصول

 الكويت بنك قبل من المحدد الصرف سعر على بناءا الكويتي الدينار إلى تحويلها عند الكويتي الدينار

 مدير يحدد األصول، من األخرى األنواع يخص وفيما المعني. التقويم يوم في معلناا  يكون الذي المركزي

 األصول كافة قيمة تحويل ويتم .االستثمار مراقب عليها يوافق أن على ،التقويم طريقة الصندوق

مة والخصوم  في صرف سعر آخر حسب وذلك الكويتي، الدينار إلى الدينار الكويتي غير بعملة المقو 

 .اإلغالق عند متوفر األسبوع

 :فيها بما الصندوق، أصول قيمة مجموع من المستحقة والخصوم الديون كل اقتطاع وسيتم .3

 الصندوق لمدير استحقت التي والمصروفات الرسوم من وغيرها اإلدارة مصاريف .أ

د ولم  .بعد تُسد 

 .القانونية والخدمات المالية البيانات لتدقيق المقدرة الصندوق لرسوم ُمخصص أي .ب

 .الوساطة ورسوم الحفظ أمين وأجور مصاريف .ج

 .الصندوق تخص قضائية دعوى بأي المتعلقة التكاليف كافة .د

 .االستثمار مراقب أتعاب .ه

 .الخارجي الشرعي التدقيق مكتب أتعاب .ز

 

 

 تقويم بطرق إليها التوصل يتم والتي العادلة القيمة أساس على المدرجة غير المالية األوراق تقويم يتم .4

 .األقل على بالسنة مرة تقويمهايتم  أن على مناسبة،

 

 إمكانية عدم حالة في التعامل يوم من عمل يومي تتجاوز ال لمدة الصندوق أصول تقويم تأخير يجوز .5

 .أخيرالت هذا ومبررات أسباب للهيئة الصندوق مدير يقدم أن على الصندوق أصول من كبير جزء تقويم

 

 يجب الوحدة، سعر حساب في الخطأ أو صحيح غير بشكل الصندوق أصول من أصل تقويم حال في .6

 .الخطأ هذا من المضرور يعو ض أن بخطئه ذلك في تسبب من على

 نويةالس المالية البيانات أو المراجعة المرحلية المالية البيانات مع يرفق أن الصندوق مدير على يجب .7

 .الفترة تلك خالل تمت التي والتسعير التقويم أخطاء كل يبين تقريراا  المدققة
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  األرباح توزيع سياسة(: 34)المادة 

 

 
 قيمة دتردااس عند إال أرباح أي توزيع يتم ولن الصندوق ألصول الصافية القيمة على ستنعكس الصندوق يحققها مالية عوائد أية

 .المشتركين قبل من الوحدات

 
  الوحدات حملة حقوق(: 35)المادة 

 

 المملوكة له. الوحداتعند تصفيته بقدر  الصندوقالحصول على نسبة من صافي موجودات  لحامل الوحدات يحق .1

 

ب كتابي وذلك بطل السنويةوالربع السنوية  البيانات الماليةالحصول على نسخة عن التقارير الدورية و لحامل الوحدات يحق .2

 خالل مواعيد العمل الرسمية. الصندوق مديريقدم إلى 

 

 .الصندوق إدارةال يحق للمشترك أو لخلفه العام أو الخاص التدخل في شئون  .3

 

 من وحدات في رأسمال كل بنسبة ما يملكه الصندوقتعطي المشتركين حقوقا متساوية في  االستثمارحصص أو وحدات  .4

، ويحق لكل مشترك أن يحصل على حصة في المبالغ القابلة للتوزيع وااللتزام بتحمل الخسائر كل في حدود ما الصندوق

عند تصفيته بقدر ما  الصندوقكما يكون لكل منهم الحق في الحصول على نسبة من صافي موجودات  ،وحداتيملكه من 

 .وحدات يملكه من

 

 إدارةي ف للتعدي أو اإلهمالمسئوال تجاه المشتركين عن أية أضرار تلحق بهم إال إذا كان ذلك نتيجة  الصندوق مديرال يكون  .5

   .النظامأو هذا  القانون أو الالئحة التنفيذيةومخالفة أحكام  الصندوقأموال 

 

 .ذاتها واألحكام الشروط الصندوق في نفسها الفئة من الوحدات حملة جميع على تُطبق أن يجب .6

 
  المعلومات عن اإلفصاح ومواعيد أساليب(: 36)المادة 

 

 على النحو التالي:  للصندوقبإعداد قوائم مالية  الصندوق مديريلتزم 

 

 أوال: إلى الجهات الرقابية

للصندوق بشكل ربع سنوي على األقل وذلك وفقا للمعايير  البيانات المالية المرحلية المراجعة الصندوق مديريعد  -أ

نسخة منها للبورصة والهيئة خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل وأن يقدم ، الهيئةالمعتمدة من الدولية المحاسبية 

  من نهاية الفترة.
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والهيئة خالل مدة أقصاها خمسة البيانات المالية السنوية المدققة، وأن يقدم نسخة منها للبورصة  الصندوق مديريعد  -ب
 وأربعين يوما  من نهاية السنة المالية للصندوق. 

 

صندوق ومراقب االستثمار وأمين الحفظ تقديم جميع المعلومات والمستندات والبيانات التي تطلبها الهيئة العلى مدير  -ج
االستثمار، وأخذ البيانات والمعلومات خالل المدة التي تحددها، وللهيئة فحص ومراجعة حسابات وسجالت صندوق 

 الالزمة إلجراء عمليات التدقيق والتفتيش.
 

  

 ثانيا: إلى حملة الوحدات

 لىع التقرير هذا ويتضمن أشهر، ثالثة مدة كل وحدات حامل لكل دورياا  تقريراا  تقديم الصندوق مدير على يجب .1

  :التالية المعلومات األخص

 .صافي قيمة أصول وحدات الصندوق -أ

  .حامل الوحدات وصافي قيمتها يملكهاعدد وحدات الصندوق التي  -ب

 حامللتقدميه  تما في ذلك أي توزيعات مدفوعة بعد آخر تقرير بمبحركة حساب كل حامل وحدات على حدة،  الا سج -ت

  .الوحدات

  .الخدماتبيانا عن أتعاب مدير الصندوق ومقدمي  -ث

 هذه قيمة على تؤثر أن شأنها من معلومات أية عن والوحدات الحصص لمالكي باإلفصاح المدير يقوم .2

 .ذلك لمواجهة اتخذها التي وباإلجراءات الوحدات

 .االشتراك طلب في المحددة عناوينهم على البريد بواسطة الوحدات لحملة التقارير ترسل .3

 

 .(البيعاالكتتاب ) وكيل خالل من الصندوق وحدات حاملي لجميع الطلب، عند مجاناا، المالية القوائم توفير .4

 

 

 

 ثالثا: إلى الجمهور

أيام  للجمهور من خالل البورصة، وذلك خالل سبعة الصندوقنشر معلومات شهرية عن  مدير الصندوقيجب على 

 .وفقاا للنموذج الذي تحدده الهيئة من نهاية كل شهر عمل

 
  الترخيص إلغاء(: 37)المادة 

 

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

 

 .الترخيص بمنح الخاصة الشروط من بأي الوفاء يتم لم أنه تبين إذا .1

 .الصندوق في المشاركين لمصلحة حماية ذلك في كان إذا .2

 أو اللوائح، أو القانون أحكام من أياا  الحفظ أمين أو االستثمار مراقب أو الصندوق مدير خالف إذا .3

 .مضللة أو دقيقة غير أو صحيحة غير معلومات للهيئة قدم
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 للتحري ضرورة وجدت إذا الطلب ترفض أن وللهيئة الترخيص، إلغاء الصندوق مدير طلب إذا .4

 .المشاركين بمصلحة أو بالنظام يتعلق أمر عن

 

 
  الصندوق وتصفية حل حاالت(: 38)المادة 

 
 : التالية األحوال في الصندوق ينقضي

 .بالنظام الواردة للقواعد طبقا   تجدد لم ما األساسي النظام في المحددة المدة انقضاء. 1

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

 . مجديا   استثمارا   الباقي استثمار يتعذر بحيث معظمها أو الصندوق أصول جميع هالك أو تلف. 3

 من %50 من يملكون أكثر ممن تحملة الوحدا جمعية من بالموافقة قرار صدور بشرط الصندوق مدير طلب على بناء  . 4 

 . مدته انتهاء قبل بحله الصندوق مال رأس

 .الصندوق ترخيص بإلغاء الهيئة من قرار صدور. 5

 وتصفيته. الصندوق بحل قضائي حكم صدور. 6

  التصفية إجراء(: 39)المادة 

 
 العتباريةامدة التصفية بالشخصية  خاللدور التصفية، ويحتفظ  في -حكام المادة السابقة ألوفقا   –حله  بمجرديدخل الصندوق 

 لمكاتباتامكتوبة بطريقة واضحة في ( ت التصفية)تحالتصفية، ويجب أن يضاف إلى اسم الصندوق عبارة  إلتمام الالزمبالقدر 

 المنصوص األحكامويتبع في تصفية الصندوق  .القائمة على التصفية، ويجب أن يتم شهر تصفية الصندوق الجهةالصادرة عن 

 :التالية البنودعليها في 

أن  لمصفيابافتتاح التصفية، وعلى  الدائنينتسقط آجال جميع الديون التي على الصندوق من تاريخ شهر حل الصندوق وإخطار 

، اإلعالنبطريق  الدائنينطلباتهم باقتضاء ديونهم، ويجوز إخطار يم فتتاح التصفية مع دعوتهم لتقدبا رسميا   الدائنينيخطر جميع 

  .طلباتهم يمتقل عن خمسة عشر يوم عمل لتقد ال للدائنينمهلة  اإلعالنأو  اإلخطاريجب أن يتضمن  األحوالوفي جميع 

 

على إدارة الصندوق الى حين تعيين مصف  المدير قائماتنتهي عند انقضاء الصندوق سلطة مدير الصندوق، ومع ذلك يظل 

دمات الصندوق ويستمر مقدمو خ فيإلى أن يتم تعيين مص المصفيبالنسبة إلى الغير في حكم  المديرويعتبر وممارسته لسلطاته، 

أو  لخدماتاهذه  يمي تقدستمرارهم فال الحاجة عدم-موافقة الهيئة  بعد- المصفيخدماتهم ما لم يقرر  يممدة التصفية في تقد خالل

للصندوق مصفيا له، كما  الخدماتمدير أو مقدمي  ينيجوز تعي .لدى مقدم خدمة واحد المهاماستبدالهم بغيرهم أو دمج بعض 

ب أو مراق االستثمار، أو إدارة محفظة الجماعي االستثمارلهم بإدارة أنظمة  المرخص األشخاص ينمن ب المصفي ينيجوز تعي

عد موافقة ب إال المصفي ينيتم تعي ال األحوالوفي جميع  ،لدى الهيئة المسجلين الحسابات، أو مراقبي الحفظاستثمار أو أمين 

  .بعد شهر قرار تعيينه إالفي مباشرة أعماله  المصفييبدأ  الو .الهيئة

فق الالئحة و المصفي ينالتي تقرر فيها الهيئة تعي األحوالفي  إالبقرار يصدر عن جمعية حملة الوحدات  المصفي ينيتم تعي

 ينعيمن الهيئة على ت المسبقة الموافقةعلى  الحصولمن قبل جمعية حملة الوحدات، يتوجب  المصفيوفي حالة اختيار  .التنفيذية

 المصفي، ندوق أتعابأتعابه ومدة التصفية، على أن يتحمل الص المصفيالتي اختارت  الجهة تحدد، األحوالوفي جميع المصفي، 
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ي على طلب أحد حملة الوحدات أو دائن اءيجوز للهيئة بن االحوالبتعيينه، وفي جميع ي قامت ة التجهمن ال بقرار المصفييعزل 

يجب أن  المصفيوكل قرار بعزل  ك،لذل الإذا رأت مبررا مقبو المصفيالصندوق أو من تلقاء نفسها أن تصدر قرارا بعزل 

 .فيا  العزل وتعيينه مص المتضمنالقرار  ربعد شه الفي مباشرة أعماله إ الجديد المصفييبدأ  المن يحل محله، و ينيشمل تعي

 

 :ما يلي الخصوصتصفية الصندوق، وله على وجه  تقتضيهاعمال التي البجميع ا المصفييقوم 

  .الصندوق أمام القضاء والغير تمثيل .1

 .فظة على أصول الصندوق وحقوقهللمحا الحريصالقيام ببذل عناية الشخص  .2
 .سداد ديون الصندوق .3
 على أعلى الحصول أو بأي طريقة أخرى تكفل بالممارسةالعلني أو  بالمزاد منقوال  أو  بيع أصول الصندوق عقارا   .4

  .سعر، ما لم ينص في قرار تعيينه على إجراء البيع بطريقة معينة

 .حملة الوحدات ينقسمة صافي أصول الصندوق ب .5
 

يجوز له بيع أصول الصندوق جملة واحدة  الأعمال سابقة، كما  إلتمامزمة الإذا كانت  إالجديدة  أعمالأن يبدأ  للمصفييجوز  ال

لة، مع أطراف ذات الص تعامالتبأعمال التصفية أو إجراء  المتعلقة المنازعاتأو أن يتصالح على حقوقه أو يقبل التحكيم في 

في مواجهة الصندوق أو حملة الوحدات أو الغير إذا  المصفيعمال التي يجريها التسري ا ،اتجمعية حملة الوحد بموافقة إال

 إذا اتخذ القرار التكون تصرفاتهم ملزمة للصندوق إ الف المصفونفإذا تعدد  .أعمال التصفية وفي حدود سلطته تقتضيهكانت مما 

حسابات الصندوق وتسليم دفاتره ومستنداته  يمعلى مدير الصندوق تقد ،ف ذلكال، ما لم ينص قرار تعيينهم على خالمطلقة باألغلبية

- فيالمصبأي بيانات أو معلومات تخص الصندوق، ويقوم  المصفيبتزويد  الخدمات، كما يلتزم مقدمو المصفيوأصوله إلى 

 ستعينيوالتزاماته، وله أن يتضمن حقوقه  بما الماليمركزه  وتحديدأصول الصندوق  بجرد-ثالثة أشهر من مباشرته لعمله  خالل

على  .لصندوقل لماليا المركزلقيد التصفية، مع إخطار الهيئة بتقرير  الالزمةالدفاتر  المصفيسك يم، والخدمات بمقدميفي ذلك 

ى طلب اء علبن تحديدهاتولت الهيئة  المدة تحددفي قرار تعيينه، فإذا لم  المحددة المدةمن أعمال التصــفية في  االنتهاء المصفي

التي  األسبابع على تقريره الذي يتضمن الطاالبعد  المصفيالتي اختارت  الجهةبقرار يصدر من  المدةويجوز مد  .ذوي الشأن

 .المدة، ولكل ذي شأن أن يطلب من الهيئة تقصير هذه المحددة المدةالتصفية في  إتمامحالت دون 

 اقشةلمن، وذلك الماليةأشهر من انتهاء السنة  ثالثة خالل لالجتماععلى مصفي الصندوق أن يقوم بدعوة جمعية حملة الوحدات 

 الجمعيةعوة ، وله دوالمصادقةوالتقرير السنوي عن أعمال التصفية  الحساباتوتقرير مراقب  المنتهيةعن السنة  الماليةالبيانات 

لغير ما يكون للصندوق من حقوق لدى ا أن يستوفي المصفيعلى  ينيتع، في أي وقت إذا اقتضـت ذلك أعمال التصفية لالجتماع

سداد ديون  المصفيوعلى  .الصندوق في دور التصفية لحسابالتي يحصلها في أحد البنوك  المبالغأو لدى مدير الصندوق وإيداع 

 :للترتيب التالي عليها، ويتم سداد ديون الصندوق وفقا   المتنازعلسداد الديون  الالزمة المبالغ وتجنيبالصندوق 

  .عن عمليات التصفية الناتجة المالية لتزاماتاال .1

  الخدمات. لمقدمي المستحقة المبالغجميع  .2
  .حسب ترتيب امتيازها الممتازةالديون  .3

  .الشيء الضامن للدين تجبتأمينات عينية، وذلك في حدود نا المضمونةالديون  .4

سداد كل هذه من ناجت التصفية ل المتبقي، فإن لم يكف ديينالعا للدائنينوما يتبقى من مال بعد سداد الديون السابق بيانها يؤدي 

 .عليهم قسمة الغرماء لمالالديون يتم قسمة ا

حملة الوحدات، ويحصل كل مشترك على نصيب يتناسب  ينبقسمة ما تبقى من أصول الصندوق بعد سداد ديونه ب المصفييقوم 

إلى جمعية حملة الوحدات حسابا   ختاميا عن تصفية الصندوق وقسمة  المصفييقدم  .مع عدد وحداته في رأس مال الصندوق

أن يطلب إلغاء قيد الصندوق  المصفيوعلى  .الجمعيةمن تلك  الختامي الحسابأصوله، وتنتهي أعمال التصفية بالتصديق على 

يحتج على الغير بانتهاء التصفية  البشهر انتهاء التصفية، و المصفيويقوم  .من سجل الصناديق لدى الهيئة بعد انتهاء التصفية
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 مدة خالل دوقللصن المالية للسنة وفقا   تقرير ربع سنوي للهيئة عن أعمال التصفية يمبتقد المصفييلتزم  .من تاريخ الشهر الإ

 في ليهإ التوصل تم ما ومتضمنا   الحسابات، مراقب قبل من مراجعا   التقرير يكون أن على الفترة، نهاية من يوما   ثالثون أقصاها

 عدم سببو تسييلها يتم لم الصندوق لدى موجودة أصول وأي الوحدات حاملي على توزيعها تم التي والدفعات التصفية إجراءات

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

 

دة خمس سنوات من تاريخ إلغاء قيد الصندوق من سجل الهيئة في لمبتصفية الصندوق  المتعلقة والمستنداتالدفاتر  تحفظ

التي تلحق الصندوق أو حملة الوحدات  األضرارعن تعويض  المصفييسأل  .المصفيالتي عينت  الجهة تحددهالذي  المكان

إنهم يكونون ف المصفينالتي يرتكبها في أداء عمله، وفي حالة تعدد  األخطاءحدود سلطته أو نتيجة  تجاوزهأو الغير بسبب 

 .على وجه التضامن مسئولين

 
  الشكاوى إجراءات(: 40)المادة 

 
 5800 2232) الرقم على. م.ك.م.ش لالستثمار كابيتال بوبيان بشركة االتصال يمكنكم الصندوق بخصوص شكاوى وجود حال في

 : التالي العنوان على لنا وارساله  االلكتروني وبموقعها بالشركة الموجود الشكاوى نموذج تعبئة يمكنكم كما ،+(965

 .م.ك.م.ش لالستثمار كابيتال بوبيان شركة

 32 الدور. كيبكو برج الشهداء، شارع شرق، منطقة

 الكويت دولة ،13150 البريدي الرمز ة،الصفا28950.ب.ص

 

 
  واألتعاب والمصاريف الرسوم(: 41)المادة 

 

 :الطرح تكلفة .1

 الحقائق كل كشف مراعاة يجب االستثمار صندوق وحدات لترويج إفصاح أو إتصال أي إجراء عند

 التسويقية أو الترويجية اإلعالنات تخضع األحوال جميع وفي مبالغة، دون العالقة ذات والمعلومات

 الستثمارا مستشار أتعاب مقابل الصندوق أصول من مبلغ أي دفع يجوز وال. الهيئة تقررها التي للضوابط

 لنظاما وتوزيع نسخ مصاريف الحصر، ال المثال سبيل على ذلك ويشمل بيعها، أو للوحدات الترويج أو

 مصاريف الصندوق ويتحمل المصاريف، هذه الصندوق مدير يتحمل أن على للصندوق، األساسي

  .التأسيس

 :اإلدارة أتعاب .2

 القيمة أساس على تحتسب سنوياا  )المائة في واحد(1 %  تتعدى ال إدارة أتعاب الصندوق مدير يتقاضى

 .شهر كل آخر في - مجمعة – وتستحق ،تقويم يوم كل في الصندوق ألصول الصافية

 من سنوياا  5 % عن الصندوق مدير يتقاضاها التي األتعاب إجمالي تزيد أن يجوز ال األحوال جميع وفي

 .الصندوق أصول قيمة صافي

 :واالسترداد االشتراك/االكتتاب رسم .3

 .الصندوق وحدات من وحدة أية في او االسترداد االشتراك/االكتتاب لقاء بيع رسم أي   يوجد ال

 :االستثمار مراقب أتعاب .4

 القيمة من بنسبة تحدد سنوية أتعاباا  النظام هذا في المقررة بواجباته قيامه نظير االستثمار مراقب يتقاضى

 -:التالية للشرائح وفقاا  الصندوق ألصول الصافية
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 كويتي دينار مليون 30 حتى الصندوق أصول قيمة صافي من 0.0550 % نسبة. 

 كويتي دينار مليون 30 عن يزيد فيما الصندوق أصول قيمة صافي من 0.0450 % نسبة. 

 3,500عن الثالثة آالف وخمسمائة دينار كويتي ) االستثمارعلى ان ال تقل االتعاب السنوية لمراقب 

 د.ك.( 

 .شهرياا  وتسدد التقويمفي يوم  الصندوق نفقات ضمن األتعاب تلك احتساب يتم

 :الحفظ أمين أتعاب .5

 القيمة من بنسبة تحدد سنوية أتعاباا  النظام هذا في المقررة بواجباته قيامه نظير الحفظ أمين يتقاضى

 -:التالية للشرائح وفقاا  الصندوق ألصول الصافية

 كويتي دينار مليون 30 حتى الصندوق أصول قيمة صافي من 0.0550 % نسبة. 

 كويتي دينار مليون 30 عن يزيد فيما الصندوق أصول قيمة صافي من 0.0450 % نسبة. 

 د.ك.(  3,500على ان ال تقل االتعاب السنوية ألمين الحفظ عن الثالثة آالف وخمسمائة دينار كويتي )

 .شهرياا  وتسدد يوم التقويمفي  الصندوق نفقات ضمن األتعاب هذه احتساب يتم

 

 :الخارجي الحسابات مراقب أتعاب .6

 .دينار كويتي( د.ك )ألف وسبعمائة 1,700التدقيق في نهاية السنة المالية للصندوق 

 .د.ك )ستمائة دينار كويتي( لكل ربع 600التدقيق الربع سنوي: 

 

 :الخارجي الشرعي التدقيق مكتب أتعاب .7
 د.ك )ألف دينار كويتي( يتم سداده على دفعتين 1,000يتقاضى مكتب التدقيق الشرعي 

 السنة المالية للصندوق. بداية عند %50الدفعة األولى: 

 بعد ستة أشهر. %50الدفعة الثانية: 

 

 :السجل حفظ جهة رسوم .8

د.ك )ألف ومئتان وخمسون دينار  1,250تتقاضى جهة حفظ سجل حملة الوحدات أتعاب سنوية تبلغ 

 يوماا من تاريخ االتفاقية. 15كويتي( تسدد خالل 

 

 :أخرى مصاريف .9

 المصرفية، والعمليات الوساطة، ذلك في بما لنشاطه ممارسته عن الناشئة التكاليف كافة الصندوق يتحمل

 وخارج داخل مدرجة الغير المالية األوراقتقويم  ورسوم الصرف، ورسوم والشراء، البيع وعموالت

الخارجي  الحسابات ومراقب االستثمار ومراقب الحفظ وأمين الصندوق مدير نفقات إلى إضافة الكويت،

 .الحكومية والرسوم التكاليف جانب إلى الخارجي، الشرعي التدقيق ومكتب

 

  المصروفات(: 42)المادة 

 

الجدول التالي يوضح الرسوم التي يدفعها كل من الصندوق، مدير الصندوق وحامل الوحدات:   

 

 حامل الوحدات مدير الصندوق الصندوق

 

 السنوية لمدير الصندوق. األتعاب-1

 

مصاريف إعداد النظام األساسي  -1

 وطباعته وتوزيعه. 

 

 

 أمين الحفظ أتعاب-2

 

 أو للوحدات ترويج مصاريف  -2

 .بيعها
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  االستثمار مستشار مصاريف -3 أتعاب مراقب االستثمار-3

   أتعاب حفظ سجل حملة الوحدات – 4

    .الخارجي أتعاب مراقب الحسابات - 5

   ستشار القانونيمالأتعاب  - 6

التدقيق الشرعي مكتب  أتعاب  -7

 الخارجي.

  

المصاريف التي واإلعالنات رسوم -8

تفرضها هيئة أسواق المال على 

 الصناديق.

  

 
  المراسالت(: 43)المادة 

 

 التالي:، وهو كالصندوقآخر عنوان مقيد في سجالت  ىوذلك عل مدير الصندوق ىمن قبل أي مشترك إليتم توجيه كافة المراسالت 

 

 م..ش.م.ك ستثمارلالشركة بوبيان كابيتال 

 .32، الطابق منطقة شرق، شارع الشهداء، برج كيبكو

 ،13150ة، الرمز البريدي الصفا 28950ص.ب. 

 دولة الكويت.

  :الموقع اإللكتروني لمدير الصندوقwww.boubyancapital.com 

  االلكترونيالبريد :assetmanagement@boubyancapital.com 

  :22325800 (965)التليفون 

 :22325801 (965) فاكس 

 
  القضائي واالختصاص التطبيق الواجب القانون( 44)المادة 

 

 ال بما عنه ينشأ أو به تتعلق التي المنازعات بكافة الكويتي القضاء ويختص الكويتي القانون ألحكام وفقاا  ويفسر النظام هذا يخضع

 المال أسواق هيئة إنشاء بشأن التنفيذية والئحته وتعديالته 2010 لسنة 7 رقم القانون ويسري اإلسالمية الشريعة أحكام يخالف

 ندوقبالص المتعلقة األمور كافة على الرقابية الجهات من المنظمة والشروط والقرارات وتعديالته المالية األوراق نشاط وتنظيم

 .النظام بهذا خاص نص بشأنها يرد لم التي

 

  اإلرهاب وتمويل األموال غسل مكافحة(: 45)المادة 
 

 والاألم غسل بشأن الكويت دولة وقوانين المال أسواق هيئة وتعليمات بقرارات االلتزام الصندوق مدير على يجب

 سلغ بشأن تصدر الحقة وتعليمات قرارات وأية الشأن، هذا في الصادرة الدولية الشرعية وقرارات اإلرهاب وتمويل

 يرمد يطلب قد اإلرهاب، وتمويل األموال غسل مكافحة وتعليمات بقوانين لاللتزام وسعياا . اإلرهاب وتمويل األموال

 األصليين يدينالمستف هوية أو وهوياتهم بياناتهم من للتحقق كدليل االشتراك طالبي من اضافية مستندات تقديم الصندوق

 رورياا ض ذلك اعتبر إذا إضافية معلومات طلب في بالحق الصندوق مدير ويحتفظ الصندوق، في المشاركة األموال من

http://www.boubyancapital.com/
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 طلب أي قبول يرفض أن الصندوق لمدير ويجوز بالصندوق، االشتراك طالبي أموال مصادر أو هوية من للتحقق

 .الصندوق مدير طلبها قد كان مستند أو معلومة أي تقديم عليه تعذر أو المشترك تأخر إذا الصندوق في اشتراك

 

 

 
 

 
 


