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 تمهــيد

 غراضهاحيث إن شركة نور لالستثمار المالي من الشركات المساهمة الكويتية التي يدخل ضمن أ

 عمليات استثمار األموال لحسابها ولحساب الغير.

سم ااستثمار إسالمي من النوع المتغير يطلق عليه  وحيث إن الشركة ترغب في إنشاء صندوق

ت عمليا "صندوق نور اإلسالمي الخليجي )متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية(" وذلك لمزاولة

 –شركات أم أشخاص  –استثمار األموال لصالح من يرغب من الكويتيين أو غير الكويتيين 

يت المدرجة وغير المدرجة في سوق الكوباستثمار ما يقدمونه من أموال في أسهم الشركات 

ركة كون الشتالرسمية والتي يسمح القانون بتداولها على أن  لألوراق المالية واألسواق الخليجية

 مديراً لهذا الصندوق.

ً لكتابه رقم  المركزي وحيث وافق بنك الكويت  مؤرخال 193 /105 /2على إنشاء الصندوق وفقا

رخ المؤ 88التجارة والصناعة بموجب القرار الوزاري رقم  وكذلك وافقت وزارة 14/01/2007

ذا على إنشاء هذا الصندوق على أن تنظم كافة قواعد إدارة الصندوق بموجب ه 13/02/2007

األوراق  بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط 2010لسنة  7وأحكام القانون رقم  النظام

ويكون  اأ عليهم، وأية تعديالت أو قرارات أو تعليمات تطر وتعديالتهما المالية والئحته التنفيذية

  .هإدارت للصندوق شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن حملة الوحدات أو الجهة القائمة على

ع مالك الوحدات على وحيث إن هذا النظام يعتبر جزءاً ال يتجزأ من طلبات االشتراك كما يعتبر توقي

قبوالً صريحاً منه لمضمون هذا النظام وااللتزام به وبأية تعديالت ساسي والنظام األ طلب االشتراك

تتم عليه، فإن مدير الصندوق سيتولى إدارة هذا الصندوق وفقاً ألحكام هذا النظام وسيتقيد به تقييداً 

ً باللغة العربية وأن يتمليكون النظام األساسي لويجب أن  صارماً. توفير نسخة  صندوق مكتوبا

منه لكل مشترك أو أي شخص لديه رغبة في االشتراك في الصندوق، ويعد توقيع المشترك  مطبوعة

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

 حكم التمهيد:

 كامه.يعتبر التمهيد أعاله جزءاً ال يتجزأ من هذا النظام ومكمالً ألح

 المادة الثانية

 التعريفات:

ين كل ضحة قرما لم يقتض السياق معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات المبينة أدناه المعاني المو

 منها:

 اإلسالمي الخليجي تعني صندوق نور   : الصندوق

نوع طرح وحدات 

 الصندوق     

 اكتتاب عام :

 الية.صندوق استثمار في األوراق الم : نوع الصندوق 

 الدينار الكويتي : عملة الصندوق

 يكون الصندوق مفتوح ذو رأس مال متغير : شكل الصندوق 

  تعني هذا النظام األساسي للصندوق أو أية  :  النظام

 تعديالت كتابية تجري عليه من حين آلخر.

 تعني هيئة أسواق المال : جهة اإلشراف

 المالي تعني شركة نور لالستثمار : مدير الصندوق
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شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط  : مراقب االستثمار

المراقبة واإلشراف على أنظمة االستثمار 

 الجماعي

شخص اعتباري مرخص له من الهيئة  :        أمين الحفظ       

العمالء وأصولهم بما  حفظ أمواللمزاولة 

في ذلك تلك المكونة ألنظمة االستثمار 

ً ألحك م القانون والئحته االجماعي وفقا

 التنفيذية.

مراقب الحسابات 

 )الخارجي(

 

 

 

مكتب التدقيق الشرعي 

 الخارجي

: 

 

 

 

 

: 

الشخص الطبيعي المسجل لدى الهيئة في 

سجل مراقبي الحسابات الذي يبدي الرأي 

الفني المحايد والمستقل حول مدى عدالة 

اً ووضوح القوائم المالية للشركة المعدة وفق

حاسبة الدولية المعتمدة لدى لمعايير الم

 الهيئة.

مؤسسة مستقلة )رخصة فردية أو شركة(، 

على جميع المعامالت  تختص بالرقابة

التجارية والمالية للشخص المرخص له 

 للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الشرعية

وقرارات الهيئة ذات الصلة، ويرفع 

تقاريره بهذا الشأن إلى الجمعية العامة 

رخص له. كما يرفع مكتب للشخص الم

التدقيق الشرعي الخارجي تقريره السنوي 

 لجمعية حملة وحدات الصندوق
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هي ورقة مالية غير قابلة للتجزئة تمثل  : وحدة الصندوق

حصة في أصول الصندوق وتخول حاملها 

مباشرة كامل الحقوق الناشئة عنها. وإذا 

 تعدد مالكو الوحدة الواحدة تعين عليهم أن

ً واحداً يمثلهم  يختاروا من بينهم شخصا

تجاه الصندوق، ويجوز لغير الكويتيين 

  االكتتاب في وحدات االستثمار أو تملكها.

هي قيمة استثمارات الصندوق في نهاية  : القيمة الصافية لألصول

ً ألحكام النظا م الفترة المالية مقومة طبقا

ً للمعايير المحاسبية الدول ية األساسي ووفقا

ً إليها بنود  المعتمدة من الهيئة مضافا

الموجودات األخرى من نقدية وأرصدة 

ً منها التزامات  مدينة وأخرى، مطروحا

 )دونالصندوق قبل الغير في ذات التاريخ 

األخذ في االعتبار التوزيعات النقدية 

المقترحة على مساهمي الصندوق، إن 

 وجدت(.. 

صافي قيمة سعر وحدة 

 الصندوق

م يتم تحديده بناًء على تقويهو السعر الذي  :

صافي أصول الصندوق حسب القيمة 

السوقية مقسوما على عدد وحدات 

الصندوق، بعد خصم جميع الخصوم 

والمصروفات المستحقة على الوحدة عند 

 كل فترة تقويم تقييم، وذلك وفقا للمعايير

 المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئة.
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يمة الصافية للوحدة، في حالتي تعني الق : سعر تداول الوحدات

إصدار واسترداد الوحدات، والتي سوف 

تكون صافي قيمة سعر وحدة الصندوق في 

ً منها مصروفات  يوم التعامل مخصوما

 التداول.

االستثمار  مجال

      الجغرافي

 السوق الكويتي واألسواق الخليجية :

 .للهيئة رسمي عمل يوم : يوم العمل

            التعامل      يوم

    

 في االشتراك فيها يمكن التي األيام هي :

استردادها  حتى آخر  أو الصندوق وحدات

يوم عمل لكل شهر ميالدي على أن يكون 

يوم عمل ، وإال يكون يوم العمل الذي 

 يسبقه مباشرة.

 صافي احتساب فيها يتم التي األيام هي : أيام التقويم

(. وهي NAVالصندوق ) أصول قيمة

 اخر يوم عمل من كل شهر.

هي عملية شراء وحدات الصندوق من قبل  : االشتراك

طالب االشتراك في يوم التعامل ووفقاً 

للقيمة الصافية ألصول الصندوق في يوم 

 التقويم .

هي عملية استرداد الوحدات المملوكة  : االسترداد

لطالب االسترداد في الصندوق في يوم 
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ً للقيمة ال صافية ألصول التعامل وفقا

 .التقويمالصندوق في يوم 

 هي الفترات التي تلي فترة االكتتاب والتي : فترات االشتراك

 مـدة الصـنـدوقتبدأ في أي وقـت خالل 

من اخر يوم  الثالثة مساءا  وتنتهي في 

 عمل من كل شهر )شهرياً(.

يفتح باب االسترداد عبر تقديم الطلب في  : فترات االسترداد

وتنتهي  مـدة الصـنـدوقالل أي وقـت خ

من اخر يوم عمل من  الثالثة مساءا  في 

 كل شهر )شهرياً(

تقيم حسب القيمة الصافية ألصول  : قيمة االشتراك/ االسترداد

الصندوق في موعد التقويم التالي لطلب 

 االسترداد/  االشتراك

هو الطلب الذي يتعين على طالب  : طلــب االشتــــــــــراك

 اك ملئه وتقديمه إلى وكيل االكتتاباالشتر

)البيع( أو مدير الصندوق كشرط إلتمام 

االشتراك في وحدات الصندوق حسب 

النموذج المعد لهذا الغرض من قبل مدير 

 الصندوق

هو الطلب الذي يتعين على طالب  :    طلـــــــــب االستــــرداد  

االسترداد ملئه وتقديمه إلى مدير الصندوق 

االكتتاب )البيع( كشرط إلتمام  أو وكيل

االسترداد، وذلك حسب النموذج المعد لهذا 
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 الغرض من قبل مدير الصندوق

هو الفرق بين مجموع عدد الوحدات  : صافي طلبات االسترداد

المطلوب استردادها وعدد الوحدات 

 المطلوب االشتراك بها.

تعني أي مالك للوحدات سواء كان  : المالك

ً كويتي ين أو غير كويتيين أو أشخاصا

مؤسسات منشأة داخل أو خارج الكويت 

ولهم في كل األحوال الحق في االشتراك 

في هذا الصندوق وفقاً ألحكام وشروط هذا 

 النظام.

ً كان شك -أي صك  : ورقة مالية يثبت  -له القانوني أيا

حصة في عملـية تمويلية قابلة للتداول 

 بترخيص من الهيئة مثل:

 ادرة أو المقترح إصدارها في األسهم الص

 رأس مال شركة.

  أي أداة تنشئ أو تقر مديونية تم أو سيتم

 إصدارها بواسطة شركة.

  القروض والصكوك واألدوات األخرى القابلة

 للتحويل إلى أسهم في رأسمال شركة.

  جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول

والصادرة عن الهيئات الحكومية المختلفة أو 

 يئات والمؤسسات العامة.اله

  أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من

 األوراق المالية. 
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 .الوحدات في نظام استثمار جماعي 

  أي ورقة أو صك تعتبره الهيئة ورقة مالية

 الالئحة.وألغراض تطبيق القانون 

ً مالية األوراق التجارية مثل الشيك ات وال تعد أوراقا

وكذلك االعتمادات  والكمبياالت والسندات ألمر،

ها المستندية والحواالت النقدية واألدوات التي تتداول

البنوك حصراً فيما بينها وبوالص التأمين والحقوق 

 المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين.

الشخص الذي يعرض أو يبيع أوراقاً مالية  : وكيل االكتتاب )البيع(

لصالح مصدرها أو حليفه، أو يحصل على 

ق مالية من المصدر أو حليفه بغرض أورا

إعادة تسويق أو إدارة عملية اصدار 

 األوراق المالية.

تعني سوق الكويت لألوراق المالية في  : السوق

حالة األوراق المالية المدرجة في ذلك 

آخر تكون  السوق أو أي سوق خليجي

األوراق المالية مدرجة فيه ويسمح نظام 

 هذا الصندوق بتداولها.

بشأن   2010( لسنة 7تعني القانون رقم ) : انونالق

انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط 

 األوراق المالية وتعديالته.

( 7تعني الالئحة التنفيذية  للقانون رقم ) : الالئحة

بشأن إنشاء هيئة سوق المال  2010لسنة 

وتنظيم نشاط األوراق المالية والتعديالت 
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 الالحقة عليها.

كل فعل يخالف أحكام القانون، أو أي نظام  : مخالفة

أو الئحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن 

 الهيئة.

 

 

 المادة الثالثة

 الصندوق: اسم

 .اإلسالمي الخليجي يطلق على الصندوق اسم صندوق نور

 

 المادة الرابعة

 إنشاء الصندوق وإدارته:

المال  ة خاضعة لرقابة هيئة اسواقشرك وهي ،المالينور لالستثمار  الصندوق شركةيكون مدير 

تقاطع شارع الجهراء  –وعنوانها الشويخ ،  AP/2015/0002وفقا للترخيص الممنوح لها رقم 

عهد يندوق ان ويجوز لمدير الص الكويتية،مبنى نور، بجوار الهالل االحمر  -وطريق المطار الدولي 

 يتحمل مدير الصندوق أتعابيقوم بتعيينه)هم(، و الذيببعض من واجباته للمستشار)ين( 

 المستشارين وأتعاب كل من يتم االستعانة بهم.

 المادة الخامسة

 الهدف من إنشاء الصندوق:

يهدف الصندوق إلى تحقيق أرباح رأسمالية طويلة األجل وتنمية العوائد وذلك عن طريق االستثمار 

ي سوف تدرج في سوق بشكل أساسي في األسهم المدرجة أو من خالل تملك حصص بالشركات الت
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سوق األدوات في الكويت واألسواق الخليجية الرسمية لألوراق المالية واستثمار النقد المتوفر 

مع مراعاة  (المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالميةودائع قصيرة ومتوسطة االجل االستثمارية )ال

 القيود الواردة على االستثمار في هذا النظام.

 

 

 المادة السادسة

ى تأسيسه سنوات تبدأ اعتبارا من تاريخ قيد ونشر الموافقة عل خمس الصندوق مدة :الصندوقدة م

ة حملة ول على موافقفي الجريدة الرسمية. والمدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة أخرى بعد الحص

 .وجهة االشراف % من رأس مال الصندوق المصدر50الذين يمثلون أكثر من الوحدات 

 

 المادة السابعة

 صندوق:رأس مال ال

 ة حملةيقسم رأس مال الصندوق الى وحدات متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة وتقتصر مسؤولي

دا عند رأس المال، ويتم تسديد قيمة الوحدات نق فيالصندوق على قيمة مشاركتهم  فيالوحدات 

ر كويتي يناد. 5,000,000االكتتاب العام او االشتراك فيها، تكون حدود رأس مال الصندوق ما بين 

ويتي دينار ك 5,000,000يقل رأس مال الصندوق عن  أالدينار كويتي، ويجب  50,000,000الى 

ن فاض رأس مال الصندوق عفي حالة انخ -وعلى مدير الصندوق  أو ما يعادلها بالعمالت األخرى.

تخاذ ة ايئة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ انخفاض رأس المال، وللهيئأن يخطر اله -الحد األدنى 

 ما يحقق مصلحة حملة الوحدات.ب -ي كل حالة ف -ما تراه مناسباً 

 موافقة صالح الصندوق، وذلك بعد فيويحق لمدير الصندوق زيادة رأس المال طالما كان القرار 

 جهة االشراف.
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 المادة الثامنة

 عدد الوحدات:

  ..وحدة 50,000,000وحدة إلى 5,000,000 يبلغ عدد وحدات الصندوق من      

 

 المادة التاسعة

 قيمة الوحدة:

 داً(.تكون القيمة اإلسمية للوحدة، في تاريخ تأسيس الصندوق، )ديناراً كويتياً واح           

 التقويم:عملية  

ض هي عملية تقويم أصول الصندوق من حين آلخر، لمعرفة سعر التقويم في حينه، وذلك لغر

فية قيمة الصاعن طريق احتساب الالتقويم أخرى. وتتم عملية االسترداد أو االشتراك أو أية أغراض 

ن تخصم أعلى  ،التقويمألصول الصندوق مضافا إليها النقد واألرباح والعوائد المتراكمة أثناء فترة 

يم والتي التقي منها المصاريف المباشرة واألتعاب المتراكمة وااللتزامات عن الفترة السابقة لفترة

قرب أإلى  ويمسومة على عدد الوحدات المشترك بها على أن يتم تقريب سعر التقاستحقت اثنائها مق

 فلس، وذلك وفقا للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئة.

 وليةالدة يسبمعايير المحالاالستثمار مسئوالً عن تحديد القيمة الصافية باالستناد لمراقب يكون 

 وفقاً لما يلي: ويقوم بتحديدهاالمعتمدة من الهيئة 

ا خالل داولهيتم تقويم األوراق المالية المدرجة أو غيرها من األصول غير السائلة التي لم يتم ت .1

 هيئة.الالمعتمدة من الدولية العشرين يوم عمل السابقة ليوم التقويم وفقا للمعايير المحاسبية 

ييم ا بطرق تقإليه والتي يتم التوصل يتم تقويم األوراق المالية غير المدرجة على أساس القيمة العادلة .2

 مناسبة، على أن يتم تقيمها مرة بالسنة على األقل. 
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لصرف ابسعر  الدينار الكويتي التقويم إلىأي تقييم بغير الدينار الكويتي ينبغي أن يحول في يوم  .3

 .التقويمالمعلن من قبل البنك الذي يختاره مدير الصندوق بدولة الكويت في يوم 

يلة ل وحصمة النقد المقبوض أو المودع أو األدوات االستثمارية اإلسالمية قصيرة األجتعتبر قي .4

ذا امل إال إا بالكالمستحقات والمصروفات المدفوعة مقدماً واألرباح المتراكمة غير المحصلة مساوية لمبالغه

 ء التخفيضإجرا ها بعدكان من غير المحتمل دفعها أو تحصيلها بالكامل وفي هذه الحالة يتم التوصل إلى قيم

 االستثمار أن ذلك مناسباً لبيان قيمتها الحقيقية.مراقب وحسبما يرى مدير الصندوق 

سوف تحسم كافة خصومات الصندوق ومفردات االحتياطات والطوارئ )بما في ذلك الضرائب(  .5

 والتكاليف والمصاريف المتراكمة المدفوعة بواسطة الصندوق.

 على أساس يومي كلما كان ذلك عملياً.يتراكم الدخل والمصروفات  .6

 

 المادة العاشرة

 طلبات االشتراك:

كتتاب االيسلم المشترك الى وكيل  البيع( بحيثاالكتتاب )يتم االشتراك عن طريق وكالء  .1

د ويجب أن يتضمن هذا النموذج اسم الصندوق وحدو –نموذج االشتراك المعد لذلك  (البيع)

ه عنوانالمشترك و واسماالستثمار  الحفظ ومراقب سم أمينرأس ماله واسم مدير الصندوق وا

ة لى عمولا باإلضافةوالوحدات التي يريد االكتتاب بها وقيمتها وتاريخ االشتراك وجنسيته 

 :البيع

  عمولة البيع  مبلغ االستثمار

  %2.00  د.ك 50,000أقل من 

  

  %1.50 د.ك  499,999د.ك إلى  50,000من 

  %1.00 رد.ك وأكث 500,000من 
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 لصندوق مرفقا به المستندات التالية:ل األساسي نظاملقبوله لبمنه  وإقرارا  

 البطاقة المدنية للمواطنين والمقيمين بشرط صالحية البطاقة. (أ

 جواز السفر أو وثيقة السفر بالنسبة لغير المقيمين. (ب

 الترخيص التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة. (ت

و ركة أواألحكام القضائية التي تثبت صفة المتعامل نيابة عن الش األوراق والمستندات (ث

 المؤسسة الفردية أو الشخص وأنه مخول في تمثيل من ينوب عنه.

الجهات  دة منالوثائق الرسمية بالنسبة للجهات األخرى المحلية والوثائق الصادرة أو المعتم (ج

 لشركات غير المقيمة.المختصة بالدولة التي تنتمي اليها المؤسسات والمنشآت وا

 ما يلي:ب (عالبياالكتتاب ) يزود وكيل نيتعين على طالب االشتراك عند تقديم طلب االشتراك أ .2

صورة من البطاقة المدنية لطالب االشتراك أو عقد التأسيس في حالة الشركات  (أ

 والمؤسسات، أو صورة من جواز السفر بالنسبة لغير الكويتيين.

 مبلغ االشتراك.  (ب

لى طرأ عالب االشتراك بإخطار مدير الصندوق كتابةً بأية تعديالت أو تغييرات تيتعهد ط (ت

 البيانات الواردة بطلب االشتراك خالل شهر على األكثر من حدوثها.

إلى  موالتودع األموال التي يتم تلقيها في حساب خاص يفتح باسم الصندوق، وتسلم هذه األ (ث

 صندوق.بعد استكمال إجراءات إنشاء ال الحفظ أمين

عدم قبول أي اشتراك نقدي في  (البيع) ووكيل االكتتابيجب على مدير الصندوق  (ج

 الصندوق.

ويقفل في تمام  مـدة الصـنـدوقيتم استقبال طلبات االشتراك بالصندوق في أي وقـت خالل  (ح

وبناًء على الطلبات المقدمة من  من آخر يوم عمل من كل شهر الثالثة مساءاالساعة 
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االشتراك بعد ملء بياناتهم على النموذج المعتمد لهذا الغرض وتسليمها لمدير الراغبين في 

 الصندوق أو وكيل االكتتاب )البيع( المعني.

 

 المادة الحادية عشرة

 الحد األدنى واألقصى لالشتراك:

ين وحدة ومضاعفاتها، والحد األقصى هو ما يعادل سبع 1,000 الحد األدنى لالشتراك هو .1

ا المبلغ من عدد الوحدات المصدرة، على أنه في جميع الحاالت التي يكون فيه( %70بالمائة )

 لوحدة.وحدات كاملة، حيث إنه ال يجوز االشتراك في جزء من ا يساوي عددالمحدد لالشتراك 

ت ( من إجمالي عدد الوحدا%5شتراك مدير الصندوق هو خمسة بالمائة )الالحد األدنى ل .2

مدة  يجوز أن يتصرف في تلك الوحدات أو أن يستردها طوال والالمطروحة لالكتتاب العام 

ى األقص الحديكون و،  وتحفظ الشهادات الخاصة بهذه النسبة لدى أمين الحفظ إدارته الصندوق

غطية ت(، يجوز لمدير الصندوق عند االشتراك األول وفي حالة عدم %70هو سبعون بالمائة )

 يطلب ة الوحدات غير المشترك بها ويجوز له أناالشتراكات للوحدات المصدرة أن يغطي بقي

% من رأس المال 50من جهة اإلشراف تخفيض رأس مال الصندوق إلى ماال يقل عن 

يرد  المصدر، كما يجوز لمدير الصندوق في هذه الحالة العدول عن إنشاء الصندوق على أن

 .االكتتاب فترة تاريخ إقفال للمشتركين المبالغ التي دفعوها خالل فترة ال تزيد عن عشرة أيام من

 لشرعيا ومكتب التدقيق الخارجي ومراقب الحساباتاالستثمار  الحفظ ومراقب ال يجوز ألمين .3

 أن يشترك بالوحدات لحسابه الخاص.رجي االخ

 المادة الثانية عشر

 فترة االكتتاب:

شتراك إال بعد انتهاء يظل باب االشتراك مفتوحاً طوال المدة المحددة بالدعوة وال يجوز قفل باب اال

هذه المدة، فإذا قاربت هذه المدة على االنتهاء دون أن يتم تغطية الحد األدنى لعدد الوحدات جاز 
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لم يقم بتغطية قيمة الوحدات التي لم يتم االشتراك  لمدير الصندوق أن يطلب تمديدها لفترة أخرى ما

 بها.

 

 المادة الثالثة عشر

 :االشتراك

أو  الحق باالشتراك في الصندوق لجميع األفراد أو الشركاتعلى  يتم االشتراك بناءً 

 المؤسسات األجنبية سواء المقيمة داخل دولة الكويت أو خارجها.

 

 المادة الرابعة عشر

 ال يجوز االشتراك في الصندوق بحصص عينية مهما كان نوعها.

 

 المادة الخامسة عشر

 الفرز والتخصيص:

مسة وم بفرز طلبات االشتراك وإجراء عمليات التخصيص خالل خيجب على مدير الصندوق أن يق

على حد األعشر يوماً على األكثر من تاريخ قفل باب االشتراك وإذا زادت طلبات االشتراك عن ال

ر الكسو لرأس المال فيجب أن يوزع ما زاد منها على المشتركين كل بنسبة ما اشترك به، وتؤول

 إلى مدير الصندوق.
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 لسادسة عشرالمادة ا

 :سجل حملة الوحدات

إذا  يحفظ سجل حملة وحدات الصندوق لدى وكالة مقاصة، ويجوز حفظ هذا السجل لدى أمين حفظ

لمالية وراق اكان الصندوق غير مدرج، وذلك وفقاً لألحكام الواردة في الكتاب الرابع )بورصات األ

 ندوق.فظ بالسجل من أموال الص، وتدفع أتعاب الجهة التي تحتمن الالئحةووكاالت المقاصة( 

لتي تم اوحدات على وكالة المقاصة أو أمين الحفظ االحتفاظ ببيان يوضح رصيد الوحدات المتبقية وال

 ن.البيا إصدارها أو استردادها أو استحداثها أو إلغاؤها، وتزويد مراقب االستثمار بنسخة من

 اتها.ذي الصندوق الشروط واألحكام يجب أن تُطبق على جميع حملة الوحدات من الفئة نفسها ف

 

 المادة السابعة عشر

 مجاالت وقيود ومخاطر االستثمارات:

تثمارية ة االسلمدير الصندوق استثمار أموال الصندوق في مجال األوراق المالية واألدوات اإلسالمي

 فيما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية ووفقاً للسياسات المبينة أدناه:

 ل االستثمارفي مجا .1

ريق طيهدف الصندوق إلى تحقيق أرباح رأسمالية طويلة األجل ونمو العوائد وذلك عن  .1

االستثمار بشكل أساسي في األسهم للشركات المدرجة أو التي سوف تدرج في سوق 

 الرسمية لألوراق المالية. الكويت واألسواق الخليجية

ً في األسهم المدرجة ف .2  خليجيةي سوق الكويت واألسواق التستثمر أموال الصندوق أساسا

 الرسمية لألوراق المالية.
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يرهما يكي وغيجوز لمدير الصندوق استثمار مبالغ نقدية بالدينار الكويتي وبالدوالر األمر .3

لية منح عوبما ال يترتب  الخارجي يقره مكتب التدقيق الشرعيبما من العمالت الرئيسية 

 .ائتمان

سبة ستثمار في أوراق ماليه صادرة عن مصدر واحد نعدم تجاوز استثمارات صندوق اال .4

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.10

 % من االوراق المالية لمصدر واحد.10تملك نسبة تزيد عن  ال يجوز للصندوق .5

ير % من صافي قيمة أصوله في أسهم شركات غ 10ال يجوز للصندوق استثمار أكثر من  .6

 مدرجة.

أي  % من صافي قيمة أصوله في أسهم10ثمر أكثر من أن يست االستثمار صندوقليجوز ل .7

سوقية يمة الشركة مدرجة على أال يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للشركة إلى إجمالي الق

 .للسوق ككل

 لتعاقدللصندوق االقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات عند ا ال يجوز .8

 % من قيمة أصول الصندوق.10بأكثر من 

وق في % من صافي أصول الصند50تثناء دولة الكويت، ال يمكن االستثمار بأكثر من باس .9

 واحدة. دولة 

 اله.يجوز لمدير الصندوق استثمار أموال الصندوق في غير المجاالت المذكورة أع ال .10

رة المقر يتعين على مدير الصندوق أن يلتزم بالسياسات والقيود الواردة على االستثمار .11

 ظام.بموجب هذا الن

ضرورة يجب أال يحتفظ مدير الصندوق بأموال نقدية أو ما يعادلها إال إذا كان ذلك ل .12

 تستدعيها أحد األمور التالية:

  تلبية طلبات استرداد الوحدات.-

  حسن إدارة الصندوق وفقا ألهداف الصندوق االستثمارية واألغراض المكملة لتلك األهداف.-
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 لسنة األولى من صدور الترخيص النهائي للصندوق.وال يسري حكم هذه المادة خالل ا

 

 القيود العامة على االستثمار .2

 يحظر على الصندوق القيام بأي من االمور التالية: .1

 

 .االئتمانمنح  -

في  ا إالشراء أي ورقة مالية صادرة عن الشركة المديرة للصندوق أو أي من شركاتها التابعة له -

 الالئحة.حدود القواعد المقررة في القانون و

ا البيع له تتاب(شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير الصندوق هو مدير االكتتاب أو وكيل )االك -

 إال في حدود القواعد المقررة في القانون والالئحة.

نشطته ا في أوتعتبر وكاالت االستثمار أو غيرها من العقود التي تنطوي على تقديم أموال للغير من أجل استخدامه

ذا كانت إلبنوك أو لدى ا لتجارية، بمثابة ائتمان محظور القيام به من أنظمة االستثمار الجماعي، وذلك فيما عدا اإليداعاتا

 عبارة عن أداة دين أو أداة مالية مطروحة للبيع في السوق األولية أو السوق الثانوية.

 

ادرة عنه صأي ورقة مالية ( أعاله، ال يجوز لمدير الصندوق شراء 1مع عدم اإلخالل بالبند ) .2

 أو عن شركاته التابعة إال وفقاً للضوابط التالية:

 

 الحصول على موافقة مراقب االستثمار قبل الشراء. -أ

يرها لتي يدأال يتجاوز إجمالي األوراق المالية التي يستثمرها الصندوق وجميع الصناديق األخرى ا -ب

رة الصندوق اق المالية المصدرة من الشركة مدي% من إجمالي قيمة األور 10مدير الصندوق ما نسبته 

 أو أي من شركاتها التابعة.

 

 )البيع(( أعاله، وفي حالة قيام مدير الصندوق بمهمة وكيل االكتتاب1مع عدم اإلخالل بالبند ) .3

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

حالة تعهد مدير الصندوق أو أي من شركاته التابعة بتغطية االكتتاب العام أو الخاص المهام. وفي 

 لورقة مالية، فال يجوز شراء هذه الورقة لصالح الصندوق.
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 شراء األوراق المالية عن طريق الهامش أو االستثمار فيما ينتج عنها. .4

 البيع على المكشوف. .5

 إعطاء الضمانات والكفاالت. .6

 كضامن رئيسي.ضمان اإلصدارات  .7

 التعامل بالسلع. .8

 عامل بالعقار.تال .9

 .ن أي جزء من أموال الصندوق بأي شكل من األشكالهر .10

 صم الشيكات.خ .11

 .ال يجوز استخدام أدوات االئتمان التقليدية في الحصول على تمويل .12

 

 

 مخاطر االستثمار .3

أصل  تردونقد ال يس قيمة الوحدات والعائد الناتج عنها قد ترتفع أو تنخفض مما يعني أن المالك

 المبالغ المستثمرة.

 

 المادة الثامنة عشر

 حقوق المالك:

صف ألي مالك الحق في الحصول على نسخة من التقارير الدورية والميزانيات السنوية ون .1

 السنوية وأي معلومات متعلقة بالصندوق.

بالغ من أي عئوالً تتمثل حقوق المالك في الصندوق في قيمة الوحدة وعائدها وال يكون المالك مس .2

ها تزيد عن السعر المصدر المدفوع للوحدة وبدون المساس بأي حقوق ممنوحة أو مسموح ب

دارة إبموجب هذا النظام، وال يحق للمالك أو ممثله القانوني أو الخاص التدخل في شئون 

 الصندوق.
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 المادة التاسعة عشر

 الوفاة:

لحد اارث عن ويقل نصيب كل  أالملكها للورثة يتعين في حالة وفاة المالك وأيلولة الوحدات التي ي

الحد  عشر فإن قل نصيب الوارث عنالحادية ( من المادة 1األدنى المنصوص عليه في الفقرة )

، ى للملكيةاألدن األدنى وما لم يتفق الورثة فيما بينهم على نقل ملكية الوحدات بحيث تكون ضمن الحد

 معلن عنه.تقويم  خر سعرجاز لمدير الصندوق طلب شراؤها بآ

 

 المادة العشرون

 اإلفالس والحجز:

دوق ر الصنفي حالة إفالس المالك أو توقيع الحجز القضائي على الوحدات المملوكة له، جاز لمدي

 معلن عنه ويتم تسليم قيمتها للجهة المختصة. تقويمطلب شراؤها وفقاً آلخر سعر 

 

 والعشرون المادة الحادية

 دة:توزيع عائد الوح

 ً ً لما يراه مناسبا لصندوق صالح اليقرر مدير الصندوق بعد اصدار البيانات المالية السنوية ووفقا

بما والمشاركين فيه الجزء الذي يجري توزيعه كأرباح على وحدات االستثمار بشكل سنوي حس

قع موالمن خالل  ويعلن عن التوزيع وموعده االشراف،يقرره مدير الصندوق وتوافق عليه جهة 

 .لصندوقمدير اااللكتروني ل

ويجوز للمدير توزيع الجزء من عائد االستثمار بشكل نقدي أو عن طريق توزيع وحدات مجانية في 

وذلك بعد أخذ موافقة جهة االشراف  معا،أو بالطريقتين  للوحدات(القيمة االسمية  )بواقعالصندوق 

اريخ اعتماد البيانات المالية من قبل جهة على أن يكون التوزيع خالل مدة اقصاها ثالثة شهور من ت

 االشراف.
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 والعشرون نيةالمادة الثا

 تداول الوحدات والتنازل عنها:

ً للشروط والضوابط   تا الجهاتقررهالتي يجوز للمالك البيع والشراء والتنازل عن الوحدات وفقا

ر خالل مدي لك منالتنازل وذ على أن يتحمل المالك التكاليف الخاصة بذلك البيع أو الشراء أو المعنية

 الصندوق.

 

 والعشرونالثالثة المادة 

 :واالسترداد االشتراك

 

با مهم طليحق لحملة الوحدات استرداد وحداتهم كما يحق آلخرين االشتراك في الصندوق من خالل تقدي

 لي للطلبم التايلسعر التقوم الوحدات بغرض االسترداد واالشتراك وفقا يويتم تقي الصندوق،بذلك الى مدير 

 كما يلي:

 

ز كل أو بعض وحدات االستثمار المملوكة له في الصندوق وكذلك يجواسترداد يجوز للمشترك  -1

من  والمعلن االشتراك او االسترداد لسعر التقويم التالي لطلب لآلخرين االشتراك في الصندوق وفقا

 التي تبلغ  االشتراكاالستثمار مضافا إليه رسوم مراقب ل قب

  عمولة البيع  غ االستثمارمبل

  %2.00  د. ك 50,000أقل من 

  

  %1.50 د.ك  499,999د.ك إلى  50,000من 

 %1.00       د.ك وأكثر 500,000من   

وحتى موعد  آخر يوم عمل من كل شهروذلك حتى بشكل شهري  استقبال طلبات االشتراك سوف يتم -2

 .الثالثة مساءاً 
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عد وحتى مو آخر يوم عمل من كل شهروذلك حتى  د بشكل شهريسوف يتم استقبال طلبات االستردا -3

 .الثالثة مساءاً 

العه فيد اطيكون االشتراك في الصندوق على النموذج المعتمد لهذا الغرض ويوقع المشترك عليه بما ي -4

 وإقراره بجميع ما ورد في النظام األساسي للصندوق.  

 

 ئي لتقديمال يتجاوز مدة يوم بعد الموعد النهاصندوق في كل يوم تعامل وبما اليجب تقويم أصول   -5

 .االشتراك واالستردادالطلبات الخاصة بعمليات 

راك أو االشت يجب على مدير الصندوق تنفيذ طلبات االشتراك أو االسترداد بسعر التقويم التالي لطلب -6

ن يكو االسترداد. ويجوز أن تشمل أسعار االشتراك أو االسترداد أية عموالت أخرى بشرط أن

 منصوصاً عليها في هذا النظام.

 ال يجوز االشتراك في وحدات الصندوق أو استردادها إال في يوم التعامل. -7

 لقانون أواأحكام للهيئة، إذا تبين لها عدم التزام مدير أو مراقب االستثمار أو أمين الحفظ للصندوق ب -8

 -شتراك أو اال تة عن عملية االستردادالالئحة، أن تصدر تعليماتها لمدير الصندوق بالتوقف لفترة مؤق

 التاريخ المحدد بتلك التعليمات.  الصندوق فيفي وحدات  -أو كالهما 

نية م إمكايجوز تأخير تقويم أصول الصندوق لمدة ال تتجاوز يومي عمل من يوم التعامل في حالة عد -9

 خير.ا التأب ومبررات هذتقويم جزء كبير من أصول الصندوق على أن يقدم مدير الصندوق للهيئة أسبا

وعد ميجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد حتى يوم التعامل التالي أو حتى  -10

 تيتين:تين اآلاالسترداد التالي وفقاً لما ينص عليه النظام األساسي للصندوق، وذلك في أي من الحال

 ل أو موعدم تعاممطلوب تلبيتها في أي يوبلغ إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد لحملة الوحدات وال إذا-

ه الحالة % أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق، وذلك بشرط أن يلتزم المدير في هذ 10االسترداد 

ميع % من صافي قيمة أصول الصندوق، وعلى أن تؤخذ ج 10بتلبية طلبات االسترداد التي تقل عن 

د التي سترداالتناسب، ويتم تأجيل النسبة من طلبات االطلبات االسترداد باالعتبار على أساس النسبة و

 م.داد القاد% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى يوم التعامل التالي أو موعد االستر 10زادت عن نسبة 

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

 خرى التي يملكها الصندوق، أو وقف تداول أوراق مالية تمثل قيمة مؤثرة في أصوله. األصول األ
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نظام هذا ال االستثمار بموجب أحكاممراقب يكون االسترداد بسعر التقييم المعلن بتاريخه يحدده  -11

 % من القيمة الصافية للوحدة. 0.50مخصوما منه نفقات االسترداد التي تبلغ 

عمل  ة ايامان يدفع لحامل الوحدات قيمة االسترداد المناسبة خالل اربعيجب على مدير الصندوق  -12

 الوحدة.ليوم التقويم الذي تم فيه تحديد سعر التالية 

في حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل غير صحيح أو الخطأ في حساب سعر الوحدة،  -13

وق ب على مدير الصنديجب على من تسبب في ذلك بخطئه أن يعّوض المضرور من هذا الخطأ. ويج

كل  يراً يبينقة تقرأن يرفق مع البيانات المالية المرحلية المراجعة أو البيانات المالية السنوية المدق

 أخطاء التقويم والتسعير التي تمت خالل تلك الفترة.

 

 المادة الرابعة والعشرون

 أتعاب مدير الصندوق والمصروفات:

نسبة دارة بواجباته المقررة بموجب هذا النظام، أتعاب إيستحق مدير الصندوق لقاء قيامه ب( 1

ً من القيمة الصافية لألصول ويتقاضاها مدير الصندوق كل ثالثة أشهر 1.50 الل خ% سنويا

  .التعاملم خمسة عشر يوماً من يو

 (،% )معيار األداء المستهدف15(وحيث يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد سنوي قدره 2

دوق أتعابا يستحق مدير الصن( أعاله، 1إلدارة المنصوص عليها في الفقرة )فإضافة إلى أتعاب ا

ة دد في نهاي% من القيمة المحققة التي تزيد عن معيار األداء المستهدف، وتس15تشجيعية تعادل 

 باحتسايتم الية فالوحدات خالل السنة الم باستردادالسنة المالية. وفي حالة قيام أحد المستثمرين 

 فقط. % والتي تخص قيمة الوحدات المستردة15لتشجيعية على العوائد التي تفوق األتعاب ا

ن علصندوق ( وفي كل االحوال ال يجوز أن يزيد الحد االقصى لألتعاب التي يتقاضاها مدير ا3    

 % سنويا.5

ً كافة المصاريف التي أنفقها المدير إلدارة الصندوق(4                                        بما  يتحمل الصندوق سنويا

ومدققي الحسابات ومقيمي األصول غير المدرجة،  وأمين الحفظفي ذلك أتعاب المدير ومراقب االستثمار 
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وغيرها من مصاريف مرتبطة بنشاط الصندوق مثل تكلفة اإلعالنات المفروضة من جهة االشراف والتدقيق 

لمصاريف الخاصة بالجهاز اإلداري للصندوق حيث يتحملها ومكافأة مكتب التدقيق الشرعي ويستثنى من ذلك ا

 مدير الصندوق. 

 

 

 المادة الخامسة العشرون

 ترويج الوحدات وبيعها:

قة ات العالصندوق يجب مراعاة كشف كل الحقائق والمعلومات ذالأو إفصاح لترويج وحدات  اتصالعند إجراء أي 

 . لهيئةالترويجية أو التسويقية للضوابط التي تقررها دون مبالغة، وفي جميع األحوال تخضع اإلعالنات ا

 حدات أوالترويج للو مصاريفأتعاب مستشار االستثمار او وال يجوز دفع أي مبلغ من أصول الصندوق مقابل 

أن  ىعل للصندوق،سبيل المثال ال الحصر، مصاريف نسخه وتوزيع النظام األساسي  علىبيعها، ويشمل ذلك 

 ق هذه المصاريف ويتحمل الصندوق مصاريف التأسيس.يتحمل مدير الصندو

 

 المادة السادسة والعشرون

 الهيئة اإلدارية

 تتوافر ممن مدير الصندوق موظفي من أكثر( أو اثنين من )موظفين تتشكل إدارية هيئة الصندوق إدارة يتولى -1

 مدير ىلد التنفيذيين كبار من أحدهم أن يكون على جماعي، استثمار نظام مدير نشاط ممثلي شروط فيهم

 الصندوق.

 مسؤولياتال في الصندوق ويمثلون مدير الهيئة، لدى المسجلين األشخاص من اإلدارية الهيئة أعضاء يكون -2

 هذا النظام والالئحة. في عليها المنصوص والصالحيات

 األعضاء هؤالء نالصندوق، ويكو مدير توقيع بمثابة منهم يفوضونه من أو اإلدارية الهيئة أعضاء يعتبر توقيع -3

 .الصندوق إدارة غش في أو إهمال أو أخطاء أي عن مدير الصندوق مع بالتضامن مسؤولين
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 المادة السابعة والعشرون

 لمقدمي الخدمات عامة التزامات

 يجب على كافة مقدمي خدمات الصندوق االلتزام بما يلي:

تتوفر  لدى الهيئة في تقديم هذه الخدمة، وأنن يكون مقدم الخدمة من األشخاص المرخص لهم أو المسجلين أ -1

 والتقنية والمالية بالقدر الذي يكفي لتنفيذ التزاماته. واإلمكانيات البشريةلديه القدرات 

أسس ع مقدم الخدمة يتضمن بيان حقوق والتزامات أطرافه وعلى األخص أتعاب مقدم الخدمة وإبرام عقد م -2

بة ءات المترتإلجراات الواجب اتباعها عند إنهاء أو فسخ العقد، والتدابير وااحتسابها ومواعيد سدادها، واإلجراء

 على إنهاء العالقة مع مقدم الخدمة.

دمات لشخص الحريص في القيام بالمهام المنوطة بمقدم الخدمة والتعاون مع باقي مقدمي الخبذل عناية ا -3

 دم الخدمة.للصندوق، وتعويض كل شخص لحقه ضرر نتيجة أي خطأ يرتكبه مق

 دوق.قدم الخدمة سواء لصالحه أو نيابة عن غيره على وحدات الصندوق، فيما عدا مدير الصنمأال يتعامل  -4

 

 والعشرون الثامنةالمادة 

 مسؤوليات مدير الصندوق:

 يلتزم مدير الصندوق على األخص بما يلي:

 ظامه األساسي.قق أهدافه االستثمارية المحددة في نإدارة أصول الصندوق بما يح -1

من لقرارات االستثمارية وغيرها من القرارات بما يحقق مصلحة الصندوق وحملة الوحدات ويضااتخاذ جميع  -2

 معاملة حملة الوحدات بإنصاف.

استقرار  ت وإجراءات مناسبة لمنع أو الحد من الممارسات الخاطئة التي من المتوقع أن تؤثر علىتطبيق سياسا -3

 السوق ونزاهته.

 لتأكد من استخدام نماذج تسعير وأنظمة تقييم عادلة وصحيحة وشفافة لكل صندوق يديره.ا-4

 تخاذ التدابير المناسبة لحماية وحفظ أصول الصندوق.ا -5

 تسجيل عمليات الشراء والبيع التي تتم لصالح الصندوق بشكل دقيق ووفقاً لتسلسلها الزمني وتوقيتها. -6
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 مثيل الصندوق في عالقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه.ت -7

 وفير نظام محاسبي لقيد التعامالت المالية للصندوق.ت-8

وراق نقدية واألجود نظام مالئم لتسوية التعامالت التي تم إدخالها بالنظام المحاسبي مع الحسابات الالتأكد من و -9

 صندوق لدى أمين الحفظ.المالية المفتوحة باسم ال

 وفير السيولة الكافية للصندوق للوفاء بأية التزامات قد تترتب عليه.ت -10

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

بواجباته  ود التي تمكنه من القياموفير جميع المعلومات الالزمة عن الصندوق إلى مراقب االستثمار في الحدت -12

 بكفاءة وفاعلية.

 خطار الهيئة فور وقوع أحداث جوهرية تؤدي لتعرض مصالح حملة الوحدات للخطر.إ -13

 ة المدير ألكثر من صندوق، يجب عليه أن يفصل بين العمليات المرتبطة بهذه الصناديق.في حال إدار -14

 

 ي الالئحة.فليها المنصوص ع بالتزاماتهرأت أنه قد أخل إخالالَ جوهرياَ  يجوز للهيئة استبدال مدير الصندوق إذا

 

 والعشرونالتاسعة المادة 

 مراقب االستثمار

 يئةيكون للصندوق مراقب استثمار يعين من قبل مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة اله

 مسئولية مراقب االستثمار 

ارات وتعليمات والئحته التنفيذية وقر 2010لسنة  7انون رقم التأكد من التزام مدير الصندوق بأحكام الق -1

 الهيئة والنظام األساسي ونشرة االكتتاب وأية وثائق أُخرى يُصدرها ُمدير الصندوق.

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

 للصندوق.
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للصندوق  ساسيصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة حملة الوحدات وفقاً للنظام األالتأكد من قيام مدير ال -3

لمال المنظمة اوالئحته التنفيذية وقرارات ونظم وتعليمات هيئة أسواق  2010لسنة  7وأحكام القانون رقم 

 ندوق.صي لللذلك، وأن أموال الصندوق تستثمر في حدود األساليب والسياسات المحددة في النظام األساس

 إقرار أيه تعامالت تنطوي على تعارض مصالح. -4

قم القانون ر أحكامباالجتماع مرتين سنوياً على األقل مع الهيئة اإلدارية للصندوق لمراجعة التزام الصندوق  -5

وق سي للصندوالئحته التنفيذية وقرارات ونظم وتعليمات هيئة أسواق المال والنظام األسا 2010لسنة  7

 وأية وثائق أخرى يصدرها مدير الصندوق. االكتتابونشرة 

 إخطار الهيئة بأية مخالفات تقع من مدير الصندوق. -6

 

 أتعاب مراقب االستثمار:

ً ، نظير القيام بواجباته المفروضة عليه بموجب هذا النظام، أمراقب االستثماريستحق  درها قتعابا

يوم  15كل ثالثة أشهر خالل  ويتقاضاها الصندوق،% سنوياً من القيمة الصافية ألصول 0.0625

 من يوم التعامل وتعتبر هذه األتعاب جزءاً من نفقات الصندوق

 

 المادة الثالثون

 أمين الحفظ 

 يجب حفظ أصول الصندوق لدى أمين حفظ مرخص له يعين من قبل مدير الصندوق بعد الحصول

ة رقابي سجال لدى جهةعلى موافقة الهيئة، ويجوز له تعيين أمين حفظ فرعي يكون مرخص له أو م

اء لى أعفإأجنبية، وذلك لحفظ األصول خارج دولة الكويت. وال يؤدي التعاقد مع أمين حفظ فرعي 

 أمين الحفظ األصيل من مسؤولياته.

 

 

 



 

 

 

 

CMA 30-11-2016 

صندوق نور اإلسالمي اخلليجي                
Page 29 of 29 
   

 مسئولية أمين الحفظ 

صول بأ ظالحتفاامع مراعاة أحكام الكتاب السابع )أموال العمالء وأصولهم( من الالئحة، يلتزم أمين الحفظ  -1

ير، وأن ات الغالصندوق في حسابات منفصلة يقوم بفتحها وإدارتها على أن تكون مستقلة عن حساباته أو حساب

 يبذل في ذلك عناية الشخص الحريص.

 استالم وحفظ وايداع االرباح النقدية وأية توزيعات اخري ناشئة عن نشاط الصندوق. -2

دة في المول الصندوق وإرسال أي إخطارات يتسلمها اخطار مدير الصندوق بأية التزامات مترتبة على أصو -3

 المقررة لذلك.

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

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

 

وأمين  ألصيلظ ايجب الحصول على موافقة كتابية من مدير الصندوق على جميع العقود المبرمة بين أمين الحف

 الحفظ الفرعي. 

 :لتاليةايجب أن تتضمن جميع العقود المبرمة سواء مع أمين الحفظ الرئيسي أو الفرعي تنظيم المسائل 

 فظ.ين الحصندوق من ممارسة الحقوق المتعلقة باألصول التي يحتفظ بها مع أمالالمتطلبات التي تمكن  -1

 . أصول الصندوقالمتطلبات الخاصة بمكان حفظ  -2

 أصول الصندوق.  حفظ وحمايةالطريقة المستخدمة في  -3

 الواجبة والمسؤولية عن التلف والهالك. العناية المهنيةمستوى  -4

 األتعاب وطريقة احتسابها. -5

 

 الحفظ:أتعاب أمين 

% سنوياً 0.0625ا نظير القيام بواجباته المفروضة عليه بموجب هذا النظام، أتعاباً قدره الحفظ،يستحق أمين 

وتعتبر هذه  يوم من يوم التعامل 15ويتقاضاها كل ثالثة أشهر خالل  الصندوق،قيمة الصافية ألصول من ال

 األتعاب جزءاً من نفقات الصندوق.
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 والثالثون الحاديةالمادة 

 

 مراقب الحسابات الخارجي

ة جعيجب على مدير الصندوق تعيين مراقب حسابات خارجي مسجل لدى الهيئة وذلك ليقوم بأعمال مرا -1

 ة الدولية المعتمدة من الهيئة.يمعايير المحاسبلوتدقيق حسابات الصندوق وفقاً ل

ت أربع سنوا تجاوزتيعين مراقب الحسابات الخارجي للصندوق لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنوياً، ولمدة ال  -2

 تتاليتينمتين تقل عن سن مالية متتالية، ويجوز له القيام بهذه األعمال لذات الصندوق بعد فترة انقطاع ال

 .ال يجوز ان يكون مراقب الحسابات الخارجي للصندوق وهو نفسه مراقب الحسابات لمدير الصندوق -3

بعد  يجوز لمدير الصندوق عزل وتغيير مراقب الحسابات الخارجي للصندوق وتعين بديل له في أي وقت -4

 موافقة الهيئة كلما اقتضت مصلحة الصندوق.

 ب الحسابات الخارجي من األطراف ذوي العالقة بمدير الصندوق.يجب أال يكون مراق -5

 

 

 والثالثون الثانيةالمادة 

 نظام الرقابة الشرعية

ذلك و خارجي شرعيومكتب تدقيق  داخلي شرعييكون للصندوق نظام رقابة شرعية مكون من وحدة تدقيق 

ات عية وقرارر الشرمن مطابقتها للمعايي للقيام بالرقابة على جميع تعامالت األوراق المالية للصندوق للتأكد

 الهيئة ذات الصلة.

عامالت ية للمتقوم وحدة التدقيق الشرعي الداخلي بالتثبت من شرعية التطبيق باالطالع على حاالت انتقائ

ئة ذات ت الهياليومية المختلفة للصندوق؛ للتأكد من التزام تعامالت الصندوق بالمعايير الشرعية وقرارا

 الصلة.

ية حملة لى جمعيشترط أن يكون مكتب التدقيق الشرعي الخارجي مسجالً لدى الهيئة، ويلتزم برفع تقاريره إو

 الوحدات للصندوق.
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ع تجاوز أربتدة ال يعين مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للصندوق لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنوياً، ولم

نتين قل عن ساألعمال لذات الصندوق بعد فترة انقطاع ال تسنوات مالية متتالية، ويجوز له القيام بهذه 

 متتاليتين. 

 :االتيعلى  الخارجي الشرعييجب ان يشتمل تقرير مكتب التدقيق 

 .الداخلي الشرعيا يفيد اطالعه على تقرير وحدة التدقيق م-1

 دد وتواريخ الزيارات الميدانية الى مدير الصندوق ونتائجها.ع-2

تم االطالع عليها وفحصها، وذلك دون االخالل بسرية هذه  التيد والمعامالت بيان حول العقو-3

 التعامالت

 لقواعد المرجعية لتلك العقود والمعامالت.ا-4

العقود أو المعامالت، وكيفية معالجتها والمدد  فيسواء  -إن وجدت  -المخالفات الشرعية -5

 المقترحة لذلك.

تم فحصها ومراحل  التيص له عن إجراء التعامالت الشخص المرخ فيالجهات المسؤولة -6

 إنجازها.

 .النهائي الشرعي الرأي -7

 للمكتب. القانونيوالممثل  الشرعيتوقيع المدقق -8

 

 والثالثون الثالثةالمادة 

 :وكــيل االكتتاب )البيــع(

ه وله حق ولياتته ومسئيقوم مدير الصندوق بتعيين وكيل االكتتاب )البيع( بعد موافقة الهيئة ويحدد صالحيا -1

 الحفظ ومراقب االستثمار بذلك وبعد موافقة الهيئة. عزله وعليه إخطار أمين

 ة.يتم االشتراك عن طريق وكيل االكتتاب )البيع( وفقا لألسس التي يراها مدير الصندوق مناسب -2
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الء االكتتاب )البيع( يحق لمدير الصندوق أن يعمل كوكيل اكتتاب )بيع( وتسري عليه االلتزامات المماثلة لوك -3

 اآلخرين.

 

 المادة الرابعة والثالثون

 شغور المناصب

 

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

 

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

اصب ل المنخالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل، كما يتعين عليه تقديم طلب لشغ الصندوق إخطار الهيئة بذلك

 الشاغرة خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ انتهاء مدة اإلخطار.

  ي، أو ألساسايتم تعديل بيانات الصندوق في سجل الصناديق لدى الهيئة عند حدوث أي تغيير يطرأ على النظام

 مقدمي الخدمات.

  ن شغورمجميع األحوال يجب على مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل في 

 أو شغل أي من المناصب المذكورة.

 

 والثالثون الخامسةالمادة 

 قيود المناصب

ن الثام مع عدم اإلخالل بالتزامات مدير الصندوق بأحكام الفصل الثالث )تعارض المصالح( من الكتاب

ثمار ظام است، يجوز لموظفي مدير الصندوق من غير المسجلين كممثلي مدير نمن الالئحةقيات العمل( )أخال

دير جماعي شغل عضوية مجلس إدارة في شركة تشكل أوراقها المالية جزءاً من أصول صندوق يديره م

 الصندوق.

جلس عي شغل عضوية موال يجوز لموظفي مدير الصندوق من المسجلين كممثلي مدير نظام استثمار جما

 إدارة الشركات المشار إليها في الفقرة السابقة.
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د الوار في حال توظيف مدير الصندوق لشخص كممثل لمدير نظام استثمار جماعي ممن ينطبق عليهم الحظر

مالية راقها الفيجب على هذا الشخص أن يستقيل من عضوية مجلس إدارة الشركة التي تشكل أو المادة؛هذه في 

  من أصول صندوق يديره مدير الصندوق.جزءاً 

 

 الثالثونالسادسة والمادة 

 السنة المالية للصندوق:

يسمبر من دن من تبدأ السنة المالية للصندوق في األول من يناير من كل عام ميالدي وتنتهي في الواحد والثالثو

من  والثالثون لواحداإنشائه وتنتهي في  العام نفسه واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية األولى للصندوق من تاريخ

 ديسمبر من العام التالي.

 

 الثالثونوالسابعة المادة 

 التقارير والميزانيات

 :المعلومات الدورية للجمهور 

ام بعة أييقوم مدير الصندوق من خالل البورصة بنشر معلومات شهرية عن الصندوق للجمهور، وذلك خالل س

 لنموذج الذي تحدده الهيئة.عمل من نهاية كل شهر وفقاً ل

 :القوائم المالية 

 سنوي على كل ربعيقوم مدير الصندوق بإعداد البيانات المالية المرحلية المراجعة قوائم مالية للصندوق بش -1

ئة خالل رصة والهيا للبواالقل، وذلك وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئة، وأن يقدم نسخة منه

 خمسة عشر يوم عمل من نهاية الفترة. مدة أقصاها

يئة ورصة والهها للبيقوم مدير الصندوق بإعداد البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق وأن يقدم نسخة من -2

  خالل مدة أقصاها خمسة وأربعين يوماً من نهاية السنة المالية للصندوق.
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 :التقارير الدورية لحملة الوحدات 

ً لكل حامل وحدات كل ثالثة أشهر كحد أقصى تتضمن  بتقديم تقريراً يقوم مدير الصندوق   لمعلوماتادوريا

 اآلتية:

 صافي قيمة أصول وحدات الصندوق. -أ

 عدد وحدات الصندوق التي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها. -ب

ير ر تقرسجالً بحركة حساب كل من حامل الوحدات على حدة، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة بعد اخ -ج

 تم تقديمه لحامل الوحدات.

ً  -د  .الخدمات ومقدمي الصندوق مدير أتعاب عن بيانا

 

 :يتم تقديم التقارير الدورية لحملة الوحدات بأحد الوسائل التالية 

 .خطابات مسجلة ترسل إلى حملة الوحدات 

  .البريد اإللكتروني أو الفاكس المسجل لدى مدير الصندوق 

  فيد يبما  الوحدات أو من ينوب عنهم، ويؤشر على صورة الدعوة تسليم التقرير باليد إلى حملة

 االستالم.

 

 والثالثون الثامنةالمادة 

 أحكام جمعية حملة الوحدات:

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

حدة كون لكل من حملة الوحدات صوت واحد مقابل كل واجتماعات هذه الجمعية والتصويت على قراراتها وي

 .استثمارية واحدة يمتلكها

 :تختص جمعية حملة الوحدات بالنظر واتخاذ قرار في المسائل التالية

 .تقرير مدير الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه المالي .1

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

 .البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق .3
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 .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

 .ال تنفذ قرارات جمعية حملة الوحدات إال بموافقة الهيئةو

ها، صاصاتتنعقد جمعية حملة الوحدات بناء على دعوة من مدير الصندوق للنظر في المسائل التي تدخل في اخت

 تقل عن سبة النويتوجب عليه أن يوجه الدعوة لالجتماع بناء على طلب مسبب مقدم من حملة الوحدات الذين يمثلون 

ول عد جد% من رأس مال الصندوق المصدر، أو بناء على طلب من مراقب االستثمار أو مراقب الحسابات. وت 10

 .األعمال الجهة التي تدعو إلى االجتماع

عوتها من عذر دإذا لم يقم مدير الصندوق بدعوة جمعية حملة الوحدات في األحوال التي يتوجب فيها ذلك أو إذا ت

ذه هدعوة ن األسباب، يجوز للهيئة أن تكلف مراقب االستثمار أو مراقب الحسابات بمدير الصندوق ألي سبب م

 .الجمعية لالنعقاد

ع بأحد جتماتوجه الدعوة إلى حضور اجتماع جمعية حملة الوحدات متضمنة جدول األعمال وزمان ومكان انعقاد اال

  :الطرق التالية

 .قلبل انعقاد االجتماع بعشرة أيام عمل على األاإلعالن في صحيفتين يوميتين محليتين والبورصة ق.1

 .قللى األعخطابات مسجلة ترسل إلى حملة الوحدات قبل الموعد المحدد النعقاد االجتماع بعشرة أيام عمل  .2

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

دات أو من ينوب عنهم قانوناً قبل موعد االجتماع بثالثة أيام عمل على األقل، تسليم الدعوة باليد إلى حملة الوح .4

 .ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد االستالم
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لمشترك قد زود ايكون  المادة أن( من هذه 4( و )3و ) (2يشترط لصحة اإلعالن بالوسائل المشار إليها في البنود )

نه من ى إعالبريده اإللكتروني أو رقم الفاكس الخاص به، ووافق عل مدير الصندوق ببيانات عن موطنه أو عنوان

 .ائلخالل هذه الوسائل وأن يكون منصوصاً في النظام األساسي للصندوق على اإلعالن عن طريق تلك الوس

 يرأخطر مد كن قدوال يعتد بأي تغيير من قبل المشترك ألي من البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة ما لم ي

 .لاألق الصندوق أو الجهة التي تحتفظ بسجل حملة الوحدات بهذا التغيير قبل إعالنه بخمسة أيام عمل على

عة بل سبقيجب على مدير الصندوق توجيه إخطارات بجدول األعمال وميعاد ومكان اجتماع جمعية حملة الوحدات 

 :أيام عمل على األقل من انعقاد االجتماع إلى كل من

 .الهيئة .1

 .االستثمارمراقب  .2

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

لمقرر عرض البيانات المالية اإذا كان من  - حسب األحوال -مراقب الحسابات ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي  .4

 .على جمعية حملة الوحدات

  .مكان اجتماع الجمعيةالبورصة لإلعالن عن جدول األعمال وميعاد و .5

ع جمعية حملة الوحدات. ويبطل هذا االجتماع بطالن اجتما - بعد إخطارها -ال يترتب على عدم حضور ممثل الهيئة 

. كما يبطل االجتماع ( من الفقرة السابقة4( و )3و )( 2في حالة عدم حضور أّيٍّ من الجهات المشار إليها في البنود )

 .صندوق ما لم تكن الدعوة لالجتماع موجهة من جهة أخرى بخالف المديرفي حالة عدم حضور مدير ال

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

% من  50ن كثر مال يكون انعقاد اجتماع جمعية حملة الوحدات صحيحاً إال إذا حضره حملة الوحدات الذين يمثلون أ

ألعمال دول اجالمصدر. فإذا لم يتوافر هذا النصاب؛ وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان لذات  رأس مال الصندوق

ً من تاريخ االجتماع األول، ويكون االجتماع الثاني صحي ً أيعقد خالل مدة ال تزيد عن ثالثين يوما ة يا كان نسبحا

إلى  لدعوةاا كان قد حدد تاريخه في الحضور من رأس المال. ويجوز أال توجه دعوة جديدة لالجتماع الثاني إذ

 .االجتماع األول
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ساسي النظام األ تعديلبوتصدر القرارات باألغلبية المطلقة للوحدات الممثلة في االجتماع باستثناء القرارات المتعلقة 

يجب أن ، فصندوقللصندوق والتي تمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات أو في حالة التصفية بناًء على طلب مدير ال

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

لعاجلة امور ال يجوز لجمعية حملة الوحدات مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول األعمال إال إذا كانت من األ

و حملة أابات لهيئة أو مراقب الحسالتي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت أثناء االجتماع، أو إذا طلبت ذلك ا

تعلقة لمعلومات الم% من رأس مال الصندوق المصدر، وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية ا 5الوحدات الذين يملكون 

وحدات لة الببعض المسائل المعروضة، تعين تأجيل االجتماع لمدة ال تزيد على عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك حم

ات جديدة ن رأس مال الصندوق المصدر، وينعقد االجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراء% م 25الذين يملكون 

 .للدعوة

ئة بنسخة من محضر موافاة الهي - حسب األحوال -على مدير الصندوق أو الجهة التي دعت إلى عقد االجتماع 

عين من أسبو ماع، وذلك خاللاجتماع الجمعية بعد توقيعه ممن ترأس االجتماع، ومقدمي الخدمات الحاضرين االجت

 .تاريخ انعقادها، على أن يكون مرفقاً بالمحضر نسخة من توكيالت الحضور

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

ل لتوكياعد لذلك، ويجوز أن يكون أو الوكالة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون بموجب توكيل خاص أو تفويض م

ين اع معلحضور اجتماع واحد أو أكثر من اجتماعات جمعية حملة الوحدات ويكون التوكيل الصادر لحضور اجتم

 صالحاً لحضور االجتماع الذي يؤجل إليه لعدم اكتمال النصاب.

ه أو لخاصة  المتعلقة بمنفعةال يجوز لمدير الصندوق االشتراك في التصويت على قرارات جمعية حملة الوحدات 

 .في حالة تعارض مصالحه مع مصالح الصندوق

 

 والثالثونالتاسعة المادة 

 تعديل النظام األساسي:

للهيئة ودوق، يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة الهيئة قبل إجراء أي تغيير في النظام االساسي للصن

لحصول اندوق وق المكتسبة لحملة الوحدات ان تطلب من مدير الصوجدت في التعديالت المقترحة ما يمس الحق إذا

 % من رأس مال الصندوق على هذه التعديالت. 50من  أكثرعلى موافقة 
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ير يجب على مدده، وال ينفذ أي تعديل على النظام األساسي للصندوق إال بعد موافقة الهيئة أو في الموعد الذي تحد

ل من ام عمعديل يتم على النظام األساسي خالل فترة ال تتجاوز عشرة أيالصندوق إخطار حملة الوحدات بأي ت

 -ة: التاليوسيتم إخطار حملة وحدات الصندوق بأي من الوسائل  تاريخ موافقة الهيئة على هذا التعديل

 

 خطابات مسجلة ترسل إلى حملة الوحدات. -أ

 البريد اإللكتروني أو الفاكس المسجل لدى مدير الصندوق. -ب

 د استالم.ما يفيطار التعديالت باليد إلى حملة الوحدات أو من ينوب عنهم، ويؤشر على اإلخطار بتسليم إخ -ت

 

 

 األربعونالمادة 

 إلغاء الترخيص:

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

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

 ماية لمصلحة حملة وحدات الصندوق.إذا كان في ذلك ح -2

يئة و قدم للهأ ،ائحاللوإذا خالف مدير الصندوق أو مراقب االستثمار أو أمين الحفظ أياً من أحكام القانون أو  -3

 معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.

أمر  عنإذا طلب مدير الصندوق إلغاء الترخيص، وللهيئة أن ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري  -4

 المشاركين. يتعلق بالصندوق أو بمصلحة

 

لصندوق رخيص اللهيئة أن تخطر مدير الصندوق أو مراقب االستثمار أو أمين الحفظ كتابة بعزمها على إلغاء ت

الل خمسة خعهداً تواألسباب التي دعتها لذلك، وعلى مدير الصندوق أو مراقب االستثمار أو أمين الحفظ أن يقدم 

 تاريخ إخطاره، تقبل به الهيئة لتالفي إلغاء ترخيص الصندوق.   عشر يوماً من

ً له ليقوم بأعمال ً مرخصا  تصفية على الهيئة إذا أصدرت قراراً بإلغاء ترخيص الصندوق أن تكلف شخصا

دوق أو ر الصنالصندوق، أو أن تطلب ذلك من المحكمة المختصة. وفي هذه الحالة يجب على الهيئة أن تخطر مدي

 لذي اتخذتهباإلجراء ا –وراً وكتابة ف –لحفظ أمين ا
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 انقضاء الصندوق

 ينقضي الصندوق في األحوال التالية:

 لنظام.. انقضاء المدة المحددة في النظام األساسي ما لم تجدد طبقاً للقواعد الواردة با1

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

 اً. مجديلف أو هالك جميع أصول الصندوق أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً . ت3

من م. بناًء على طلب مدير الصندوق بشرط صدور قرار بالموافقة من جمعية حملة الوحدات 4

 % من رأس مال الصندوق بحله قبل انتهاء مدته. 50يملكون أكثر من 

 رخيص الصندوق.. صدور قرار من الهيئة بإلغاء ت5

 . صدور حكم قضائي بحل الصندوق وتصفيته.6

 

 الحادي واألربعونالمادة 

 إجراءات التصفية:

ي دور التصفية، ويحتفظ ف -( من هذا النظام األربعون)فقا ألحكام المادة و -يدخل الصندوق بمجرد حله  .1

لى اسم إويجب أن يضاف خالل مدة التصفية بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم إلتمام التصفية، 

لى عقائمة الصندوق عبارة )تحت التصفية( مكتوبة بطريقة واضحة في المكاتبات الصادرة عن الجهة ال

ليها في ويتبع في تصفية الصندوق األحكام المنصوص ع .التصفية، ويجب أن يتم شهر تصفية الصندوق

  التالية:البنود 

 فتتاحن تاريخ شهر حل الصندوق وإخطار الدائنين باتسقط آجال جميع الديون التي على الصندوق م .2

تهم م طلباالتصفية، وعلى المصفي أن يخطر جميع الدائنين رسميا بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقدي

طار ن اإلخباقتضاء ديونهم، ويجوز إخطار الدائنين بطريق اإلعالن، وفي جميع األحوال يجب أن يتضم

 .قل عن خمسة عشر يوم عمل لتقديم طلباتهمأو اإلعالن مهلة للدائنين ال ت
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ق إلى لصندوتنتهي عند انقضاء الصندوق سلطة مدير الصندوق، ومع ذلك يظل المدير قائماً على إدارة ا .3

تم ى أن يحين تعيين مصف وممارسته لسلطاته، ويعتبر المدير بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إل

صفي رر المق خالل مدة التصفية في تقديم خدماتهم ما لم يقتعيين مصف. ويستمر مقدمو خدمات الصندو

ستمرارهم في تقديم هذه الخدمات أو استبدالهم بغيرهم أو دمج بعض العدم الحاجة  -عد موافقة الهيئة ب -

 .المهام لدى مقدم خدمة واحد

ص شخااأل يجوز تعيين مدير أو مقدمي الخدمات للصندوق مصفيا له، كما يجوز تعيين المصفي من بين .4

و أمين ثمار أالمرخص لهم بإدارة أنظمة االستثمار الجماعي، أو إدارة محفظة االستثمار أو مراقب است

 بعد صفي إالالحفظ، أو مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة. وفي جميع األحوال ال يتم تعيين الم

 .شهر قرار تعيينهوال يبدأ المصفي في مباشرة أعماله لمصفي إال بعد  .موافقة الهيئة

تعيين  لهيئةيتم تعيين المصفي بقرار يصدر عن جمعية حملة الوحدات إال في األحوال التي تقرر فيها ا .5

( من الكتاب الثالث عشر من الالئحة. وفي حالة اختيار المصفي من 12 – 1المصفي وفق نص المادة )

 فيصفي. والممن الهيئة على تعيين  قبل جمعية حملة الوحدات، يتوجب الحصول على الموافقة المسبقة

تعاب أصندوق جميع األحوال، تحدد الجهة التي اختارت المصفي أتعابه ومدة التصفية، على أن يتحمل ال

 المصفي.

ب أحد لى طليعزل المصفي بقرار من الجهة التي قامت بتعيينه، وفي جميع األحوال يجوز للهيئة بناء ع .6

راً أت مبرو من تلقاء نفسها أن تصدر قراراً بعزل المصفي إذا رحملة الوحدات أو دائني الصندوق أ

يد في ي الجدمقبوالً لذلك. وكل قرار بعزل المصفي يجب أن يشمل تعيين من يحل محله، وال يبدأ المصف

 .مباشرة أعماله إال بعد شهر القرار المتضمن العزل وتعيينه مصفيا

 ة الصندوق، وله على وجه الخصوص ما يلي:يقوم المصفي بجميع األعمال التي تقتضيها تصفي .7

 

 .تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير 

   .القيام ببذل عناية الشخص الحريص للمحافظة على أصول الصندوق وحقوقه 

   .سداد ديون الصندوق 

   ى تكفل قة أخربيع أصول الصندوق عقارا ً أو منقوالً بالمزاد العلني أو بالممارسة أو بأي طري

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

   .قسمة صافي أصول الصندوق بين حملة الوحدات 
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 وز له بيعال يج وال يجوز للمصفي أن يبدأ أعماالً جديدة إال إذا كانت الزمة إلتمام أعمال سابقة، كما

عمال علقة بأأو يقبل التحكيم في المنازعات المتأصول الصندوق جملة واحدة أو أن يتصالح على حقوقه 

 التصفية أو إجراء تعامالت مع أطراف ذات الصلة، إال بموافقة جمعية حملة الوحدات.

ا نت ممتسري األعمال التي يجريها المصفي في مواجهة الصندوق أو حملة الوحدات أو الغير إذا كا .8

لصندوق إال المصفون فال تكون تصرفاتهم ملزمة ل فإذا تعدد تقتضيه أعمال التصفية وفي حدود سلطته.

 إذا اتخذ القرار باألغلبية المطلقة، ما لم ينص قرار تعيينهم على خالف ذلك.

تزم ما يلك المصفي،على مدير الصندوق تقديم حسابات الصندوق وتسليم دفاتره ومستنداته وأصوله إلى  .9

خالل ثالثة  -ت تخص الصندوق، ويقوم المصفي مقدمو الخدمات بتزويد المصفي بأي بيانات أو معلوما

ته، لصندوق وتحديد مركزه المالي بما يتضمن حقوقه والتزامابجرد أصول ا -أشهر من مباشرته لعمله 

ر ع إخطاموله أن يستعين في ذلك بمقدمي الخدمات، ويمسك المصفي الدفاتر الالزمة لقيد التصفية، 

 الهيئة بتقرير المركز المالي للصندوق.

مدة تولت حدد التعلى المصفي االنتهاء من أعمال التصــفية في المدة المحددة في قرار تعيينه، فإذا لم  .10

ختارت الهيئة تحديدها بناء على طلب ذوي الشأن. ويجوز مد المدة بقرار يصدر من الجهة التي ا

لمدة فية في االمصفي بعد االطالع على تقريره الذي يتضمن األسباب التي حالت دون إتمام التص

 المحددة، ولكل ذي شأن أن يطلب من الهيئة تقصير هذه المدة.

لسنة تهاء اعلى مصفي الصندوق أن يقوم بدعوة جمعية حملة الوحدات لالجتماع خالل ثالثة أشهر من ان .11

ن عر السنوي التقريالمالية، وذلك لمناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية وتقرير مراقب الحسابات و

 فية.ل التصأعمال التصفية والمصادقة، وله دعوة الجمعية لالجتماع في أي وقت إذا اقتضـت ذلك أعما

ع وإيدا يتعين على المصفي أن يستوفي ما يكون للصندوق من حقوق لدى الغير أو لدى مدير الصندوق .12

يون دسداد  وعلى المصفي المبالغ التي يحصلها في أحد البنوك لحساب الصندوق في دور التصفية.

 ا للترتيبوق وفقالصندوق وتجنيب المبالغ الالزمة لسداد الديون المتنازع عليها، ويتم سداد ديون الصند

 التالي:

 .االلتزامات المالية الناتجة عن عمليات التصفية 

   .جميع المبالغ المستحقة لمقدمي الخدمات 

  .الديون الممتازة حسب ترتيب امتيازها 

  تأمينات عينية، وذلك في حدود ناتج الشيء الضامن للدين.الديون المضمونة ب 
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اتج تبقي من نكف الموما يتبقى من مال بعد سداد الديون السابق بيانها يؤدي للدائنين العاديين، فإن لم ي 

 التصفية لسداد كل هذه الديون يتم قسمة المال عليهم قسمة الغرماء.

 

كل  ق بعد سداد ديونه بين حملة الوحدات، ويحصليقوم المصفي بقسمة ما تبقى من أصول الصندو .13

 مشترك على نصيب يتناسب مع عدد وحداته في رأس مال الصندوق.

تنتهي ويقدم المصفي إلى جمعية حملة الوحدات حسابا ً ختاميا عن تصفية الصندوق وقسمة أصوله،  .14

 أعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي من تلك الجمعية.

يقوم و .صفيةي أن يطلب إلغاء قيد الصندوق من سجل الصناديق لدى الهيئة بعد انتهاء التوعلى المصف  .15

  .رالمصفي بشهر انتهاء التصفية، وال يحتج على الغير بانتهاء التصفية إال من تاريخ الشه

 مدة خالل لصندوقيلتزم المصفي بتقديم تقرير ربع سنوي للهيئة عن أعمال التصفية وفقاً للسنة المالية ل .16

ً حساباتأقصاها ثالثون يوماً من نهاية الفترة، على أن يكون التقرير مراجعاً من قبل مراقب ال  ، ومتضمنا

ل أي أصووما تم التوصل إليه في إجراءات التصفية والدفعات التي تم توزيعها على حاملي الوحدات 

من  ن تطلبأما يجوز للهيئة موجودة لدى الصندوق لم يتم تسييلها وسبب عدم االنتهاء من تسييلها، ك

 المصفي تزويدها بأي معلومات أو تقارير كلما رأت ضرورة لذلك.

دوق من د الصنتحفظ الدفاتر والمستندات المتعلقة بتصفية الصندوق لمدة خمس سنوات من تاريخ إلغاء قي .17

 سجل الهيئة في المكان الذي تحدده الجهة التي عينت المصفي.

وزه ضرار التي تلحق الصندوق أو حملة الوحدات أو الغير بسبب تجايسأل المصفي عن تعويض األ .18

نون هم يكوحدود سلطته أو نتيجة األخطاء التي يرتكبها في أداء عمله، وفي حالة تعدد المصفين فإن

 .مسئولين على وجه التضامن
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 االربعونالمادة الثانية و

 والمصاريف واألتعابقيمة الرسوم  مستحقة على الرسوم والمصاريف واالتعاب

 أتعاب مدير الصندوق

% سنويا من القيمة  1.50: إدارةأتعاب  الصندوق

 الصندوق ألصولالصافية 

% من القيمة المحققة التي 15أتعاب تشجيعية: 

 )%15 (تزيد عن معيار األداء المستهدف

)ال يجوز أن يزيد الحد االقصى لألتعاب التي 

 يا(% سنو5يتقاضاها مدير الصندوق عن 

 رسوم االشتراك

تخصم من 

المستثمر عند 

 االشتراك

                                   مبلغ االستثمار

 عمولة البيع

                            د.ك 50,000أقل من 

   2.00% 

 د.ك 499,999د.ك إلى  50,000من 

          1.50% 

                        د.ك وأكثر 500,000من 

  1.00% 

 رسوم االسترداد

تخصم من 

المستثمر عند 

 االسترداد

 % من القيمة الصافية للوحدة0.50

 أتعاب أمين الحفظ
 ألصول% سنويا من القيمة الصافية  0.0625 الصندوق

 الصندوق

 أتعاب مراقب االستثمار
 ألصول% سنويا من القيمة الصافية  0.0625 الصندوق

 الصندوق

ت لحساباا  أتعاب مراقب

 الخارجي
 د.ك 3,000 الصندوق

 د.ك 1,000 الصندوقأتعاب مكتب التدقيق الشرعي 
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 الخارجي

أتعاب مكتب التدقيق الشرعي 

 الداخلي
 د.ك 900 مدير الصندوق

 د.ك 1,300 الصندوق رسوم جهة حفظ السجل

  

 

 االربعونالثالثة والمادة 

 المراسالت: 

 يتم توجيه كافة المراسالت:

 ى آخر عنوان مقيد في سجالت الصندوق.إلى أي مالك عل (1

 إلى مدير الصندوق على العنوان التالي: (2

 شركة نور لالستثمار المالي 

 الكويت. 13034صفاة ال ، 3311ص.ب 

 ) 24645666 (965+ أو  1818080  (965+)هاتف رقم :  

 - الكويتي األحمرالهالل جمعية جوار ب –قاطع طريق الجهراء بطريق المطار ت –الشويخ 

 .الصناعات الوطنيةضمن مباني شركة  مبنى نور

 info@noorinvestment.com   االلكتروني:البريد 

 www.noorinvestment.com  : الموقع االلكتروني

 

 

 

http://www.noorinvestment.com/
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 واالربعونالرابعة المادة 

 : العمالء شكاوى

طريقة بالحملة الوحدات  شكاوىاءات مكتوبة لضمان معالجة يجب ان يكون لدى مدير الصندوق إجر .1

 ة بها.المناسبة بأسرع وقت ممكن، واتخاذ االجراءات التصحيحية والمناسبة والفورية المتعلق

صندوق مثبت على الموقع االلكتروني لمدير الوهو ال للشكاوىشكل موحد  مدير الصندوقيستخدم  .2

 يلي:على ما  ويشتمل النموذج

 عنها.الشاكي ورقم بطاقته المدنية وصورة ضوئية اسم  أ(

 وعنوان الشاكي وعنوان البريد اإللكتروني الخاص به ورقم الهاتف. ب( البلد

 وجد.موضوع الشكوى والمستندات المؤيدة لذلك إن ( ج

 واقع، معبأن كافة المعلومات التي أدلى بها في شكواه صحيحة ومطابقة لل الشاكيمن  إقرار( د

خر في اجراء ية مسئولية عما أدلى به من معلومات والتزامه بعدم احقيته في اتخاذ أي إتحمله أ

هذا حالة االتفاق مع الشركة على إجراء تصحيحي لموضوع الشكوى واتمام تنفيذ الشركة ل

 وع.اإلجراء، والتزامه أيضا بعدم إعادة تقديم أي شكوى للجهة الرقابية عن ذات الموض

الثالث  إال في صورة من الصور حامل وحدةأو قبول أي شكوى من  استالم دوقلمدير الصنال يجوز  .3

 األتية:

 شخصياً بإسم رئيس وحدة الشكاوي. حامل الوحدةأ( الشكوى المقدمة من  

 ب( الشكوى المقدمة عن طريق البريد بإسم رئيس وحدة الشكاوي .

 ة الشكاوي.ج( الشكوى المقدمة عن طريق البريد اإللكتروني بإسم رئيس وحد

 ر أمامعلى مدير الصندوق قبل النظر والبحث في الشكوى التأكد من أن موضوع الشكوى غير منظو .4

 القضاء .
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في حال إحالة حامل  الشاكيمدير الصندوق وقف بحث موضوع الشكوى المقدمة من جب على ي .5

 الوحدة شكواه للقضاء.

 مع تدعيم هذا الرأي شكواهع بشأن موضو للشاكيبتقديم رأي مكتوب  يلتزم مدير الصندوق .6

مدة  بالمبررات المناسبة بحيث يتضمن الرد االجراءات التصحيحية إن وجد حل لها وذلك خالل

 يوم عمل من تاريخ تقديم الشكوى . 30أقصاها 

 دوقمدير الصنعلى  عليها يتعينعن استالم الرد خالل المدة المنصوص  الشاكيفي حال تقاعس  .7

 بريد.إرسال الرد عن طريق ال

ه إال وتوضع في مكان آمن ال يمكن الوصول إلي الغرض،تسجل الشكوى في السجالت المعدة لهذا  .8

 .استالمهالألشخاص الذين يتعاملون مع الشكاوي ، مع ترقيمها وتقديم ما يفيد 

 حفظ سجل الشكاوى )األرشيف( :

ى ن الشكونبغي أن تتضموي يحافظ مدير الصندوق على سجل الشكاوي ، والتي سيحتفظ بها إلكترونيا

 تسجيل المعلومات التالية :

 اسم جهة االتصال ورقم الهاتف ورقم الحساب. الشاكي -

 موضوع الشكوى . -

 موجز لطبيعة الشكوى -

 تاريخ تقديم الشكوى . -

 تاريخ ايداع الوثائق أو نسخا من المراسالت في ملف الشاكي. -

 تاريخ القرار النهائي والنتيجة. -
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 واالربعون ةالخامسالمادة 

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

أن يت بشيجب على مدير الصندوق االلتزام بقرارات وتعليمات هيئة أسواق المال وقوانين دولة الكو -

رارات قغسيل األموال وتمويل اإلرهاب وقرارات الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن، وأية 

 ال وتمويل اإلرهاب. وتعليمات الحقة تصدر بشأن غسيل األمو

ق تقديم لصندواوسعياً لاللتزام بقوانين وتعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، قد يطلب مدير  -

 تفيدينمستندات اضافية من طالبي االشتراك كدليل للتحقق من بياناتهم وهوياتهم أو هوية المس

ات صندوق بالحق في طلب معلوماألصليين من األموال المشاركة في الصندوق، ويحتفظ مدير ال

ً للتحقق من هوية أو مصادر أموال طالبي االشتراك بالصن دوق، إضافية إذا اعتبر ذلك ضروريا

عذر ويجوز لمدير الصندوق أن يرفض قبول أي طلب اشتراك في الصندوق إذا تأخر المشترك أو ت

 عليه تقديم أي معلومة أو مستند كان قد طلبها مدير الصندوق.

 

 واالربعونالسادسة دة الما

 القانون واالختصاص:

ع متعلق أي نزابيخضع هذا النظام ويفسر وفقاً ألحكام القانون الكويتي ويختص القضاء الكويتي دون غيره 

تعديالت قد تطرأ  والالئحة التنفيذية وأية 2010لسنة  7وتطبق أحكام المرسوم بقانون رقم  به أو ناشئ عنه

 نص في هذا النظام. المنظمة من الهيئة مالم يرد به عليه والقرارات والشروط

  


