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نشاء صناديق  1990لسنة  31بموجب أحكام المرسوم بالقانون رقم  وقرار  االستثمارفي شأن تنظيم تداول األوراق المالية وا 

بإصدار الالئحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المشار إليه أعاله والمعدل بالقرار  1992لسنة  113وزير التجارة والصناعة رقم 
 وموافقة وزارة التجارة والصناعة بموجب القرار رقم  1996لسنة  53والقرار الوزاري رقم  1995لسنة  16الوزاري رقم 

نظام فق و  " االستثماري ندوق الساحل " صاء ــــــوبنك الكويت المركزي تم إنش 2001/11/06الصادر بتاريخ (2001/407)
وتعديالتها بشأن إنشاء هيئة أسواق  والئحته التنفيذية 2010لسنة  7أساسي تم تعديل أحكامه بموجب أحكام القانون رقم 

 . المال وتنظيم نشاط األوراق المالية
 

 ) الـمـادة األولــى (
 

 . ال يتجزأ من هذا النظام ومكمال  ألحكامه ا  جزءأعاله يعتبر التمهيد 
 

 ) الـمـادة الثانية (
 : تعريفـــات

 

 -: يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتضي السياق غير ذلك
 

 

 
  . االستثماري صندوق الساحل  : دوق صـنال

  .( ذو رأسمال متغير  مفتوح ) : شكل الصنـدوق  

  . في األوراق المالية استثمارصندوق  : الصندوق نـوع  

 
نوع طرح وحدات 

 لصندوق ا
  . كتتاب عامإ : 

 : رأسمال الصندوق  
فقط خمسة مليون دينار كويتي(  د.ك ) 5,000,000رأسمال الصندوق متغير وتبلغ حدوده من 

 . ( مائة مليون دينار كويتي د.ك ) 100,000,000إلى 
 

  . الدينار الكويتي : عمـلـة الصنـدوق  

  . هذا النظام أو أية تعديالت قد تطرأ عليه مستقبال   : النظـام 

  . هيئة أسواق المال : إلشــرافاجهة  

  . هيئة أسواق المال : الهيئة 

  . ش.م.ك.ع االستثمارو شركة الساحل للتنمية  : مدير الصندوق  

 التمـهـيــــــد
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 : أمين الحفظ 
عتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة حفظ أموال العمالء وأصولهم بما في ذلك إ هو شخص  

 . الجماعي وفقا  ألحكام القانون والئحته التنفيذية االستثمارتلك المكونة ألنظمة 
 

 : االستثمارمراقب  
 االستثمار أنظمة على واإلشراف المراقبة نشاط بمزاولة له مرخص عتباري إ  هو شخص 

  .الجماعي
 

 : المالك 
هو مالك الوحدات من الشركات والمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي واألجانب 

 . شتراك في الصندوق وفقا  للقانون الذين يجوز لهم اإل
 

 ( البيع ) إسم المؤسسة أو المؤسسات التي يعينها مدير الصندوق لتقوم بدور وكيل اإلكتتاب : ( البيع )كتتاباإل وكيل  
 . شتراك بالصندوق وتلقى طلبات اإل

 

 : مراقب الحسابات 
الشخص الطبيعي المسجل لدى الهيئة في سجل مراقبي الحسابات الذي يبدي الرأي الفني المحايد 
والمستقل حول مدى عدالة ووضوح القوائم المالية للشركة المعدة وفقا  لمعايير المحاسبة الدولية 

  .الهيئةالمعتمدة لدى 
 

 : االستثماروحـدة  

وتخول  الصندوق،أصول  هي ورقة مالية غير قابلة للتجزئة يصدرها الصندوق وتمثل حصة في
ذا تعدد مالكو الوحدة الواحدة تعين عليهم أن  عنها،حاملها مباشرة كامل الحقوق الناشئة  وا 

كتتاب في اإلويجوز لغير الكويتيين  .الصندوق  يختاروا من بينهم شخصا  واحدا  يمثلهم تجاه
 . أو تملكها االستثماروحدات 

 

  االستثمارسعر وحدة  
موجودات الصندوق حسب سعر السوق وفقا  للمعايير تقويم هو السعر الذي يتم تحديده بناءا  على 

المصدرة من  االستثمارالمعتمدة لدى الهيئة مقسوما  على عدد وحدات  الدولية المحاسبية
 . الصندوق 

 

  . كتتاباالهو المبلغ النقدي المدفوع نظير الوحدات المكتتب بها من قبل المكتتب دون عمولة  : كتتـابقـيـمة اإل  

 : كتتـابطـلـب اإل  
لغرض  ( البيع ) كتتاباإلكتتاب تقديمه إلى وكيل هو الطلب الذي يتعين على الراغبين في اإل
النموذج المعد لهذا الغرض من كتتاب وذلك حسب شراء عدد معين من الوحدات المطروحة لإل

 .الصندوق  قبل مدير
 

 : كتتابالحد األدنى لل  
 1,000و ـــــــن هــــــل الراغبيــــا من قبـــــاب بهــــــكتتي يجب اإلــدات التـــــدد الوحــــــى لعــــــد األدنـــــــالح

 . (ة )ألف وحد
 

 : كتتاباإل عمولـة  
كتتاب نظير بيعه الوحدات من الراغبين في اإل ( البيع ) كتتاباإلهي العمولة التي يتقاضها وكيل 

 . بحد أقصى 2%وتبلغ 
 

سترداد في الصندوق وفقا  لصافي قيمة أصول هي عملية تسييل الوحدات المملوكة لطالب اإل : سـترداداإل 
 . 2%سترداد وبحد أقصى وبعد خصم عمولة اإلالتقويم في يوم  االستثمارصندوق 

 

 : سترداداإلطلـب  
 سترداداإلتقديمه إلى مدير الصندوق كشرط إلتمام  سترداداإلهو الطلب الذي يتعين على طالب 

 .الضندوق  ، وذلك حسب النموذج المعد لهذا الغرض من قبل مدير
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  . سترداداإلالمكتتب الذي يتقدم بطلب  : سترداداإلطـالب  

 

 
  . يعني أي يوم يكون فيه سوق الكويت لألوراق المالية مفتوح لمباشرة العمل : العمليـوم 

 : التقويم يوم 
نهاية دوام كل وهو  (NAVحتساب صافي قيمة أصول الصندوق  )إاليوم الذي يتم فيه يعني 
من كل شهر وفي حالة وقوع يوم التقويم في عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي عمل  يوم 
 . يليه

 

ستردادها حتى قبل يوم عمل من إشتراك في وحدات الصندوق أو هي األيام التي يمكن فيها اإل : التعامل أيام 
 الساعة الواحدة ظهرا  .  يوم التقويم في موعد أقصاه

 

وفقا   ، الصندوق وفقا  للقيمة الصافية ألصول يوم التقويم هو سعر الوحدة التي يتم تحديدها في  : االستثماروحدة سعـر  
 . للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئة

 

 : القيمة الصافية للـصندوق  

مقومة طبقا  ألحكام يوم التقويم ات الصندوق في استثمار القيمة الصافية لألصول تتمثل في قيمة 
، مضافا  إليها بنود الموجودات األخرى من نقدية وأرصدة مدينة وأخرى مطروحا  منها  هذا النظام

للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة  ، وذلك وفقا   لتزامات الصندوق ِقَبل الغير في ذات التاريخإ
إن  –عتبار التوزيعات النقدية المقترحة على مساهمي الصندوق دون األخذ في اإل من الهيئة )

 . ( وجدت

 

  . وهي تبدأ من أول يوم من شهر يناير وتنتهي في آخر يوم من شهر ديسمبر من كل سنة : المالية للصندوق السنة  

هو الفرق بين القيمة الصافية ألصول الصندوق في نهاية الفترة المالية وبين القيمة الصافية  : الـعائد 
 . السابقة لهاألصول الصندوق في نهاية الفترة المالية 

 

  . سوق الكويت لألوراق المالية : الـسـوق  

وتعديالته  بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية 2010لسنة  7القانون رقم  : نون االق 
 . والتعديالت الالحقة عليه

 

بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق  2010لسنة  7هي الالئحة التنفيذية رقم  : الالئحـة التنفيـذيـة 
 . والتعديالت الالحقة عليهاوتعديالتها المالية 

 

 

 ) الـمـادة الثالثة (
 :الصندوق اسم

 

ويكون للصندوق  - (  Coast Investment Fund) - االستثماريصندوق الساحل "  اسميطلق على الصندوق 
 . عن حملة الوحدات أو الجهة القائمة على إدارته عتبارية وذمة مالية مستقلةإ شخصية 

 

 ) الـمـادة الرابعة (
 :الصندوقشكل 

 

 .  ذو رأسمال متغير ( مفتوح )
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 ( خامسةال الـمـادة )
 :الصندوقنوع 

 

 . في األوراق المالية استثمارصندوق 
 

 (السادسة  ) الـمـادة 
 : الصندوقعملة 

 

 . الكويتيعملة الصندوق هي الدينار 
 ( سابعة) الـمـادة ال

 : الصندوقطبيعة 
 

  . تقليدي
 ( الثامنةالـمـادة  )

 : الصنـدوقر ـمدي
 

دارةالهيئة والمرخص لها من قبل ش.م.ك.ع  االستثمارشركة الساحل للتنمية و  جماعي  استثمارأنظمة  بتأسيس وا 
  . AP/1957/0001تحت رقم التسجيل  3/9/2014الصادر بتاريخ  1/2014بموجب الترخيص رقم 

 
 ) الـمـادة التاسعة (

 :  الهدف من إنشاء الصندوق
 

أموال الراغبين من المواطنين الكويتيين ومواطني دول  استثماريهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد جيدة عن طريق 
وذلك في مجال بيع وشراء األوراق المالية للشركات  عتباريينإ مجلس التعاون الخليجي واألجانب أشخاصا  طبيعيين أو 
الصادرة عن حكومة  واإلصدارات األولية والسندات ةاالستثماريالمدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية والصناديق 

ة أي واستخدامالعامة والخاصة والمشاركة في تأسيس الشركات بكافة أنواعها  كتتاباتواإلدولة الكويت أو بضمانتها 
بشكل ودائع قصيرة ومتوسطة األجل  الفوائض أيضا   استثمارأدوات جديدة توافق إدارة السوق على تداولها ويمكن 

 . جيدة يةاستثمار لحين توافر فرص 
 

 ) الـمـادة العاشرة (
  : الصندوقمدة 

 

يمكن تجديدها لمدد ، مدة هذا الصندوق خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشر الموافقة على تأسيسه في الجريدة الرسمية 
 . شرافوذلك بعد الحصول على موافقة جهة اإل ، أخرى مماثلة 

 

 الحادية عشر ( الـمـادة )
  : رأسمال الصندوق

 

ومبلغ  ( كويتـيماليين دينار  خمسة )د.ك  5,000,000حدوده بين مبلغ  وتتراوحرأسمال الصندوق متغير  -1
 . ( كويتيمليون دينار  مائة )د.ك  100,000,000

 

يقسم رأس مال الصندوق إلى وحدات متساوية القيمة وتقتصر مسؤولية حملة الوحدات في الصندوق على قيمة  -2
 . مشاركتهم في رأس مال الصندوق 
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 .  بوحدات الصندوق  شتراكاإلأو  كتتاباإليتم دفع قيمة رأس مال الصندوق نقدا  من خالل  -3
 

نخفاض رأس مال الصندوق عن الحد األدنى أن يخطر الهيئة خالل خمسة إفي حالة  ،على مدير الصندوق  -4
بما يحقق مصلحة  -في كل حالة  -تخاذ ما تراه مناسبا  إ، وللهيئة  نخفاض رأس المالإأيام عمل من تاريخ 

 . حملة الوحدات
 ) الـمـادة الثانية عشر (

 : االستثماروحدات 
 

 100,000,000ووحدة  ماليين( )خمسة 5,000,000يتراوح عددها ما بين إسمية و المصدرة  االستثماروحدات  -1
 . وحدة ( مليون  مائة )

 

 . سمية للوحدة دينار كويتي واحدالقيمة اإل -2
 

 ) الـمـادة الثالثة عشر (
 

 : من قبل المشتركين شتراكلإلالحد األدنى واألعلى 
 

  .كتتابلالالوحدات المطروحة  من%  90وبحد أقصى وحدة  1000في الصندوق بأقل من  شتراكاإلال يجوز  -1
وال يجوز له  دينار كويتي ، 250,000ويجب أن ال تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ  -2

بالقانون  لتزامهإوذلك لضمان طوال مدة إدارته للصندوق  شتراكهإلأن يتصرف في الوحدات التي تمثل الحد األدنى 
  . شرافتنفيذية وبالقرارات التي تصدرها جهة اإلوالئحته ال

 

 ) الـمـادة الرابعة عشر  (
 : الصندوقفي  شتراكاإلو كتتاباإل

 

في الصندوق على المواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والعرب  شتراكواإل كتتاباإل يقتصر -1
 . واألجنبية المقيمة داخل وخارج دولة الكويتواألجانب والشركات والمؤسسات الكويتية والخليجية 

 

أن يعمال  الحفظوأمين الصندوق ويحق لمدير ،  ( البيع ) كتتاباإلعن طريق وكالء شتراك واإل كتتاباإليتم  -2
 ( البيع ) كتتاباإلالء ــــــالمترتبة على وك لتزاماتاإلولهما نفس الحقوق وعليهما نفس  ( بيع ) كتتابإكوكيال 
المعد لذلك مرفقا  به المستندات  كتتاباإلنموذج  ( البيع ) كتتاباإلإلى وكيل  تتب، بحيث يسلم المك اآلخرين

وبحد أدنى دينار  كتتاباإل% من قيمة 2وبحد أقصى  كتتاباإلالمطلوبة وقيمة الوحدات باإلضافة إلى عمولة 
 الحفظم الصندوق وتسلم هذه األموال إلى أمين سإوتودع األموال التي تم تلقيها في حساب خاص يفتح ب، واحد 
وفي حالة طلبات للشروط المطلوبة ، وتلغى الطلبات غير المستوفاة  ، إجراءات إنشاء الصندوق  ستكمالإبعد 
 كتتاباإلويتعهد طالب ، كبر عدد من الوحدات أالذي يتضمن  كتتاباإلإال بطلب  يعتدالمكررة ال  تتابكاإل

خالل  كتتاباإلكتابة بأية تعديالت أو تغييرات قد تطرأ على البيانات التي سجلها بطلب الصندوق بإخطار مدير 
وجنسيته وعنوانه  اسمهموقعا  يتضمن  إيصاال   ( البيع ) كتتاباإلمن وكيل  تتبيستلم المكو  . أسبوعين من حدوثها

 . بها وقيمتها كتتبوعدد الوحدات الم كتتاباإلوتاريخ ورقم هويته أو رقم سجله التجاري 
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دة ــذه المــــــه نتهاءإإال بعد  كتتاباإلوال يجوز قفل باب ، مفتوحا  طوال المدة المحددة بالدعوة  كتتاباإليظل باب  -3
ذا قاربت فترة ،  دون أن يتم تغطية جميع الوحدات يجوز لمدير الصندوق أن يطلب  نتهاءاإلعلى  كتتاباإلوا 

ذا  ،الوحدات هذه مدها لفترة مماثلة ما لم يقم هو بتغطية قيمة  دون تغطية جميع  كتتابلإلالمدة المحددة  انتهتوا 
من  %50الوحدات يجوز لمدير الصندوق تخفيض رأس المال إلى الحد الذي يتم تغطيته بحيث ال يقل عن 

، كما يجوز  الهيئةة ــأو خمسة ماليين دينار أيهما أكثر وذلك بعد موافق كتتابلإلالوحدات المطروحة عدد مالي إج
ين المبالغ التي دفعوها وما حققته من عوائد خالل فترة تتبالعدول عن إنشاء الصندوق وفي هذه الحالة يرد للمك

طلب  ستالمإوذلك خالل فترة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ  كتتاباإلوجودها لدى الجهة التي تلقت طلبات 
 . بذلك

 

 يشترك لحسابه الخاص بوحدات الصندوق  أنالخارجي ومراقب الحسابات  االستثمارومراقب  الحفظال يجوز ألمين  -4
 . وحداتهأو أن يتعامل لصالحه أو نيابة عن غيره على 

 

 . في الصندوق بحصص عينية أيا  كان نوعها شتراكاإلال يجوز  -5
 

بموجب شيك مصدق أو شيك مصرفي فيها  شتراكاإلأو  كتتاباإلعند  كتتاباإليتم سداد قيمة الوحدات وعمولة  -6
 . الصندوق  أو تحويل أو أية طريقة أخرى يوافق عليها مدير

 

 . وق دشتراك نقدي في الصنإعدم قبول أي  ( البيع ) كتتاباإل يجب على مدير الصندوق ووكيل -7
 

 . كتتاباإلفترة  نتهاءإبعد شهر من في الصندوق  شتراكاإليتم فتح باب  -8
 

الساعة حتى قبل يوم عمل من يوم التقويم في موعد أقصاه من كل شهر التعامل خالل أيام  شتراكاإلتقدم طلبات  -9
 الواحدة ظهرا  .

 

ويجب توفير نسخة مطبوعة من  يجب على حملة الوحدات إبداء موافقتهم على النظام األساسي للصندوق ،  -10
بعد  -، ويعد توقيع المشترك  شتراك في الصندوق النظام األساسي لكل مشترك أو أي شخص لديه رغبة في اإل

أن  ويجب ، النظاملى هذا شتراك بمثابة موافقة ععلى طلب اإل -طالع على النظام األساسي للصندوق اإل
  . مكتوبا  باللغة العربية وأن يتم توفيره دون مقابل عند طلبه االستثماريكون النظام األساسي لصندوق 

 

 . شتراكشتراك بسعر التقويم التالي لطلب اإليجب على مدير الصندوق تنفيذ طلبات اإل -11
 

 ) الـمـادة الخامسة عشر  (
 : وإجراءاته التخصيص

 

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

يتم توزيع الوحدات على المشتركين كل بنسبة ما اشترك به  ، الصندوق رأس مال  كتتاباإلفي حالة تجاوز حجم  -2
 . المكتتبينعلى جميع  كتتابلإلبعد توزيع الحد األدنى 
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جراء عملية التخصيص خالل خمسة عشر يوما  على األكثر من  كتتاباإليقوم مدير الصندوق بفرز طلبات  -3 وا 
 . كتتاباإلفترة  نتهاءإتاريخ 
 

وبحد أقصى ثالثين  ، أيامالمبالغ الزائدة عن قيمة ما تم تخصيصه له من وحدات خالل سبعة  تتبترد إلى المك -4
 . عوائدوال يستحق عنها أية  ، التخصيصإجراءات  نتهاءإيوما  من تاريخ 

 

يسلم مدير الصندوق كل مشترك سندا  مؤقتا  بعدد الوحدات المخصصة له بحيث يحل هذا السند محل شهادات  -5
الموقعة من مدير الصندوق وعلى مدير الصندوق أن يسلم هذه الشهادات خالل شهر من  االستثماروحدات 

 . نتهاء إجراءات التخصيصإ
 

في وحدات الصندوق  –أو كالهما  – شتراكاإلأو  سترداداإلرة مؤقتة عن عملية يلتزم مدير الصندوق بالتوقف لفت -6
 . الخصوصوذلك في التاريخ المحدد بتعليمات الهيئة بهذا  ، ذلكإذا طلبت الهيئة 

 

 ) الـمـادة السادسة عشر  (
 :  حاملي الوحداتسجل 

 

في الصندوق وجنسياتهم وعدد الوحدات التي  حاملي الوحداتعلى مدير الصندوق أن يعد سجال  خاصا  بأسماء  -1
 . المقاصةويودع لدى أمين الحفظ أو وكالة  وتاريخ تسجيلهم في السجل يملكونها

 

ببيان يوضح رصيد الوحدات المتبقية والوحدات التي تم إصدارها  حتفاظاإلعلى أمين الحفظ أو وكالة المقاصة  -2
 . البيانبنسخة من  االستثماريد مراقب و أو إلغاؤها وتز  ستحداثهاإأو  ستردادهاإأو 

 

وفقا  لألحكام ويجوز حفظ هذا السجل لدى وكالة المقاصة ، أمين الحفظ لدى حملة وحدات الصندوق يحفظ سجل  -3
ويكون لمالكي الوحدات ،  ( من الالئحة بورصات األوراق المالية ووكاالت المقاصة الواردة في الكتاب الرابع )

 . حق اإلطالع عليهولكل ذي مصلحة 
 

 . الصندوق تدفع أتعاب وكالة المقاصة أو أمين الحفظ حسب الحال من أموال  -4
 

 ) الـمـادة السابعة عشر  (
 : األرباحسياسة توزيع 

 

سنوية وخالل ثالثة أشهر من إصدار تلك البيانات ووفق ما  الربعمدير الصندوق بعد إصدار البيانات المالية يحق ل
ويعلن عن  االستثمارالجزء الذي يجري توزيعه كأرباح على وحدات تحديد يراه مناسبا  لصالح الصندوق والمكتتبين فيه 

الجزء من ويجوز لمدير الصندوق توزيع  ، تصدر باللغة العربية على األقل ةيومية التوزيع وموعده وقيمته في جريد
سمية للوحدات ( دوق ) بواقع القيمة اإلــــــي الصنــــة فــــبشكل نقدي أو عن طريق توزيع وحدات مجاني االستثمارعائد 

 االحتفاظ، ويجوز لمدير الصندوق  على أن يتم إخطار جهة اإلشراف في حال توزيع األرباح،  أو بالطريقتين معا  
 . لتقوية المركز المالي للصندوق  استثمارهـــاي أو إلعادة بجزء أو بكل األرباح كإحتياطي نقد
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 عشر  ( الثامنة) الـمـادة  
 

 : لألصولالقيمة السوقية الصافية 
 

بشكل شهري الهيئة  منالمعتمدة الدولية وفقا  للمعايير المحاسبية ( NAVالقيمة الصافية لألصول ) حتسابإيتم  -1
القيمة الصافية لألصول تتمثل في  حتسابإ ، علما  بأن طريقة االستثمارمراقب م ويعن طريق تقفي يوم التقويم 

الصندوق مضافا  إليها بنود الموجودات األخرى من نقدية وأرصدة مدينة وأية موجودات أخرى  اتاستثمار قيمة 
 . وأية مصروفات أخرى  االستثمار مراقبالصندوق وأتعاب مدير الصندوق و  لتزاماتإمطروحا  منها 

 

 . المعتمدة من الهيئةالدولية حسب المعايير المحاسبية  ، السوقيةوفقا  للقيمة وراق المالية األيم و يتم تق -2
 

أصول الصندوق في كل يوم تعامل وبما ال يتجاوز مدة يوم بعد الموعد النهائي لتقديم الطلبات الخاصة تقويم يتم  -3
 . ستردادواإل شتراكاإلبعمليات 

 

إمكانية تقويم جزء  عدمحال في  التعامل يوممن ال تتجاوز يومي عمل  صندوق لمدةاليجوز تأخير تقويم أصول  -4
  . التأخيرعلى أن يقدم مدير الصندوق للهيئة أسباب ومبررات هذا كبير من أصول الصندوق 

 

، يجب على  دةفي حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل غير صحيح أو الخطأ في حساب سعر الوح -5
ويجب على مدير الصندوق أن يرفق مع ،  من تسبب في ذلك بخطئه أن يعّوض المضرور من هذا الخطأ

البيانات المالية المرحلية المراجعة أو البيانات المالية السنوية المدققة تقريرا  يبين كل أخطاء التقويم والتسعير التي 
 . تمت خالل تلك الفترة

 

 عشر  () الـمـادة التاسعة 
 : سترداداإل

 

المهلة التي يحددها  ضمنمدير الصندوق  إلىوحداتهم من خالل تقديم طلب بذلك  ستردادإيحق لحملة الوحدات  -1
مخصوما  منه  على صافي قيمة أصول الصندوق  بناءا   سترداداإلالوحدات بغرض تقويم ويتم  ،مدير الصندوق 

 .% بحد أقصى من القيمة الصافية للوحدة 2والتي تبلغ  سترداداإلنفقات 
 

 . مباشرة الصندوق لنشاطهمن  ( يوما  30بعض مضي ) سترداداإلتبدأ عملية  -2
 

التقويم بشكل شهري وذلك في آخر يوم عمل من كل شهر وفي حالة وقوع يوم  سترداداإلسوف يتم تنفيذ عملية  -3
 . سترداداإلفي عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل التالي له يوم 

 

 . الشهري  التقويمقبل يوم عمل من يوم  حتى سترداداإليجب تقديم طلب  -4
 

التقويم  يوملالمناسبة خالل أربعة أيام عمل التالية  سترداداإلعلى مدير الصندوق أن يدفع لحامل الوحدات قيمة  -5
 . وحدةالالتي تم فيها تحديد سعر 

 

( 30وحداته خالل ) ستردادإمبكر من أي حامل وحدات يطلب  ستردادإيجوز لمدير الصندوق تحصيل رسوم  -6
 . مباشرةوتدفع للصندوق  سترداداإلتخصم من مردود  3%أقصى  وبحدشتراك اإليوما  من 
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 في أي من الحالتين اآلتيتين: وذلك،  التاليسترداد حتى يوم التعامل إيجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب  -7
 

أو  10%لحملة الوحدات والمطلوب تلبيتها في أي يوم تعامل  سترداداإلإذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات  -أ    
 سترداداإلوذلك بشرط أن يلتزم المدير في هذه الحالة بتلبية طلبات  ، صندوق الأكثر من صافي قيمة أصول 

باإلعتبار على  سترداداإلات وعلى أن تؤخذ جميع طلب ، الصندوق من صافي قيمة أصول  10%التي تقل عن 
من صافي قيمة  10%التي زادت عن نسبة  سترداداإلويتم تأجيل النسبة من طلبات  ، والتناسبأساس النسبة 

 . أصول الصندوق حتى يوم التعامل التالي
 

التي يتم فيها التعامل في األوراق المالية أو  أو األسواق المالية المنظمة البورصةفي التداول  تم وقفإذا  -ب    
 . أصولهفي تداول أوراق مالية تمثل قيمة مؤثرة  وقفأو  ، صندوق الاألصول األخرى التي يملكها 

 

بموجب أحكام هذا النظام  االستثمارمراقب يحدده  كما سترداداإلالتالي لطلب  التقويموفقا  لسعر  سترداداإليكون  -8
  . % بحد أقصى من القيمة الصافية للوحدة2والتي تبلغ  سترداداإلمخصوما  منه نفقات 

 
 ) الـمـادة العشرون  (

 : والمصروفاتأتعاب مدير الصندوق 
 

تحسب كجزء من مصروفات الصندوق  أموال الصندوق أتعابا   استثمارو يتقاضى مدير الصندوق نظير قيامه بإدارة  -1
 -:  يليفي نهاية السنة المالية وفقا  لما 

 

 . من المبلغ المستثمر %2يستحق مدير الصندوق عمولة بيع بحد أقصى  -أ     
 

شهريا  بشكل  حتسابهاإمن القيمة الصافية ألصول الصندوق على أن يتم  %1.5أتعاب إدارة سنوية بواقع  -ب     
 . تجميعي وتسدد في نهاية كل ربع سنة

 

 االستثمارالحفظ ومراقب يتحمل الصندوق كافة المصاريف المباشرة والتي تشمل أتعاب مدير الصندوق وأمين  -2
 الحسابات والمستشار القانوني وتكلفة اإلعالنات والمطبوعاتمراقبي والمصاريف غير مباشرة والتي تشمل أتعاب 

 . المتعلقة بنشاط الصندوق  وكافة المصاريف األخرى  المفروضة من جهة اإلشراف
 

مصاريف الترويج للوحدات أو أو  االستثمارأتعاب مستشار ال يجوز دفع أي مبلغ من أصول الصندوق مقابل  -3
 المصاريف. دوق هذهــــأن يتحمل مدير الصن علىللصندوق األساسي  النظاموتوزيع نسخ كذلك مصاريف  ، بيعها

يجب مراعاة كشف كل الحقائق والمعلومات  االستثمارأو إفصاح لترويج وحدات صندوق  اتصالعند إجراء أي  -4
، وفي جميع األحوال تخضع اإلعالنات الترويجية أو التسويقية للضوابط التي تقررها  ذات العالقة دون مبالغة

 . الهيئة
 ) الـمـادة الواحد والعشــرون  (

 : ستشاريةاإلالهيئة 
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بواحد أو أكثر من األشخاص أو الهيئات ذات الخبرة والممارسة في مجال األوراق المالية  ستعانةاإليجوز للمدير 
 . المدير بمصاريف الهيئة من أتعابه الخاصة ، ويتكفل للصندوق  ستشاريةإكهيئة 

 
 ) الـمـادة الثانية والعشرون  (

 : الحفظأتعاب أمين 
 

سنويا  من القيمة الصافية  %0.0625ام أتعابا  بواقع ظهذا الن ينظير قيامه بواجباته المقررة ف الحفظيتقاضى أمين 
وتعتبر هذه األتعاب جزءا  من نفقات  ، وتسدد في نهاية السنة المالية، ألصول الصندوق على أن تحتسب شهريا  

 . الصندوق 
 (والعشرون  لثالثةا) الـمـادة 

 : االستثمارمراقب أتعاب 
 

سنويا  من القيمة  %0.0625ام أتعابا  بواقع ظهذا الن ينظير قيامه بواجباته المقررة ف االستثمارمراقب يتقاضى 
وتعتبر هذه األتعاب جزءا  من  ، وتسدد في نهاية السنة المالية، الصافية ألصول الصندوق على أن تحتسب شهريا  

 . نفقات الصندوق 
 

 والعشرون  (الرابعة ) الـمـادة 
 

 : الوحداتحقوق حملة 
 

قتسام إالصندوق ويكون لحاملها الحق في  حقوقا  متساوية تجاه تتبينللمك االستثمارتخول حصص أو وحدات  -1
بتحمل الخسارة كل في حدود ما يملكه من وحدات ويكون لكل منهم الحق في  لتزامواإلاألرباح القابلة للتوزيع 

 . الحصول على نسبة من صافي موجودات الصندوق عند تصفيته بقدر ما يملكه من حصص أو وحدات
 

وما  األدنى،يقل نصيب كل وارث عن الحد  أالفي حالة وفاة مالك الوحدات تؤول تلك الوحدات للورثة ويتعين  -2
لم يتفق الورثة فيما بينهم على نقل ملكية الوحدات بحيث يكون ضمن الحد األدنى للملكية جاز للمدير شراؤها 

 . معلن عنه تقويمبآخر سعر 
 

في حالة إفالس مالك الوحدات أو توقيع حجز قضائي على الوحدات المملوكة له جاز للمدير أن يشتريها وفقا   -3
 . سليم المبلغ للجهة المختصةآلخر سعر معلن عنه ويتم ت

 

 . يجب أن ُتطبق على جميع حملة الوحدات من الفئة نفسها في الصندوق الشروط واألحكام ذاتها -4
 

 

 

 

 والعشرون  ( ةخامسال ) الـمـادة 
 : مدير الصندوق 
 

يتولى إدارة الصندوق هيئة إدارية تتشكل من موظفين اثنين أو أكثر من موظفي مدير الصندوق المسجلين لدى  -1
جماعي ، على أن يكون أحدهم من كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق  استثمارالهيئة كممثلي نشاط مدير نظام 

مدير الصندوق في  ، ويمثلون  الهيئة من األشخاص المسجلين لدى أعضاء الهيئة اإلداريةيجب أن يكون ، و 
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المسؤوليات والصالحيات ، ويعتبر توقيعهم أو من يفوضونه منهم بمثابة توقيع مدير الصندوق ، ويكونون 
 مسؤولين بالتضامن مع مدير الصندوق عن أي أخطاء أو إهمال أو غش في إدارة الصندوق .

يتولى مدير الصندوق إخطار الهيئة بذلك خالل  ، ندوق للصفي حال شغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإلدارية  -2
 نتهاءإيوم عمل من تاريخ  15وتقديم طلب لشغل المنصب الشاغر خالل مدة أقصاها  عمل،أيام  5مدة أقصاها 

 . البندفي هذا  مدة اإلخطار المشار إليها
 

أيام عمل من تاريخ شغور أو شغل منصب  5على مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات خالل مدة أقصاها  -3
 . اإلداريةعضو الهيئة 

 

 ( والعشرونالسادسة ) الـمـادة     
 : أحكام جمعية حملة الوحدات

 

 . السنةمرة واحدة على األقل في  للصندوق الوحدات تعقد جمعية حملة  -1
 

 . الوحدات هي السلطة العليا للصندوق وتتألف من جميع حملة الوحداتجمعية حملة  -2
 

جتماع جمعية حملة الوحدات إحق لكل من حملة الوحدات المقيدين بالسجل الخاص بالصندوق حق حضور ي -3
ط ويشتر  ، ية واحدة يمتلكهااستثمار ويكون لكل من حملة الوحدات صوت واحد مقابل كل وحدة  باألصالة أو الوكالة

جتماع إ، ويجوز أن يكون التوكيل لحضور  لصحة الوكالة أن تكون بموجب توكيل خاص أو تفويض معد لذلك
جتماع معين صالحا  لحضور إجتماعات جمعية حملة الوحدات ويكون التوكيل الصادر لحضور إواحد أو أكثر من 

  . كتمال النصابإجتماع الذي يؤجل إليه لعدم اإل
 

 -وهي :  ختصاصهاإللنظر في المسائل التي تدخل في تنعقد جمعية حملة الوحدات  -4

 . الماليتقرير مدير الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه  -    
 . للصندوق تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية السنوية المدققة  -    
 . للصندوق البيانات المالية السنوية المدققة  -    
 . االستثمارتقرير مراقب  -    
 . الوحداتتعديالت النظام األساسي التي تمس الحقوق المكتسبة لحملة  -    
 . لهعزل مدير الصندوق أو تعيين مدير بديل  -    
 . أعمالهمصفي الصندوق ومراقبة  ختيارإ -    

 

ختصاصاتها، إتنعقد جمعية حملة الوحدات بناء على دعوة من مدير الصندوق للنظر في المسائل التي تدخل في  -5
جتماع بناء على طلب مسبب مقدم من حملة الوحدات الذين يمثلون نسبة ال ويتوجب عليه أن يوجه الدعوة لإل

 أو مراقب الحسابات االستثمار % من رأس مال الصندوق المصدر، أو بناء على طلب من مراقب 10تقل عن 
   . جتماعوتعد جدول األعمال الجهة التي تدعو إلى اإل ،
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أو إذا في األحوال التي يتوجب فيها ذلك ،  نعقادلإلإذا تخلف مدير الصندوق عن دعوة جمعية حملة الوحدات  -6
أو مراقب  االستثماريجوز للهيئة أن تكلف مراقب تعذر دعوتها من مدير الصندوق ألي سبب من األسباب ، 

 . نعقادلإلالحسابات دعوة هذه الجمعية 
 

جتماع نعقاد اإلإجتماع جمعية حملة الوحدات متضمنة جدول األعمال وزمان ومكان إتوجه الدعوة إلى حضور  -7
 : بأحد الطرق التالية

 

 . جتماع بعشرة أيام عمل على األقلنعقاد اإلإاإلعالن في صحيفتين يوميتين محليتين والبورصة قبل   -أ    

 ل.ــجتماع بعشرة أيام عمل على األقنعقاد اإلخطابات مسجلة ترسل إلى حملة الوحدات قبل الموعد المحدد إل -ب    

 . أيام عمل على األقل جتماع بسبعةنعقاد اإلإالبريد اإللكتروني أو الفاكس قبل  -ج    

جتماع بثالثة أيام عمل على تسليم الدعوة باليد إلى حملة الوحدات أو من ينوب عنهم قانونا  قبل موعد اإل -د     
 . ستالم، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد اإل األقل

 

يكون المشترك قد زود  المادة أن( من هذه د( و )جو ) (بيشترط لصحة اإلعالن بالوسائل المشار إليها في البنود )
، ووافق على إعالنه من  مدير الصندوق ببيانات عن موطنه أو عنوان بريده اإللكتروني أو رقم الفاكس الخاص به

وال  . خالل هذه الوسائل وأن يكون منصوصا  في النظام األساسي للصندوق على اإلعالن عن طريق تلك الوسائل
رك ألي من البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة ما لم يكن قد أخطر مدير الصندوق يعتد بأي تغيير من قبل المشت

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

يجب على مدير الصندوق توجيه إخطارات بجدول األعمال وميعاد ومكان اإلجتماع قبل سبعة أيام على األقل  -8
ومراقب  ، الوحداتة ــــــوالجهة التي تحتفظ بسجل حمل االستثمارإلى كل من الهيئة ومراقب  االجتماع نعقادإمن 

حملة الوحدات ، والبورصة لإلعالن عن جدول  الحسابات إذا كان من المقرر عرض البيانات المالية على جمعية
 الجمعية .  جتماعإاألعمال وميعاد ومكان 

 

ويبطل هذا  ، جتماع جمعية حملة الوحداتإبطالن  -بعد إخطارها  -ال يترتب على عدم حضور ممثل الهيئة  -9
ومراقب  ، الوحداتوالجهة التي تحتفظ بسجل حملة  االستثمارمراقب من جتماع في حالة عدم حضور أيٍّّ اإل

جتماع في حالة كما يبطل اإل ، الحسابات إذا كان من المقرر عرض البيانات المالية على جمعية حملة الوحدات
 . جتماع موجهة من جهة أخرى بخالف المديرعدم حضور مدير الصندوق ما لم تكن الدعوة لإل

 

  . إليهتعد جدول األعمال الجهة التي دعت  -10
 

  . جتماعاإلجمعية حملة الوحدات الجهة التي قامت بالدعوة إلى هذا  جتماعإيترأس  -11
 

إال إذا كانت من  جدول أعمال الجمعيةمناقشة موضوعات غير مدرجة على ال يجوز لجمعية حملة الوحدات  -12
أو مراقب  و إذا طلبت ذلك الهيئةجتماع ، أاإلاألمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت أثناء 

ذا تبين أثناء  5الحسابات أو حملة وحدات يملكون  عدم كفاية المناقشة % من رأس مال الصندوق المصدر ، وا 
المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة تعين تأجيل اإلجتماع لمدة ال تزيد على عشرة أيام عمل إذا 
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الصندوق المصدر ، وينعقد اإلجتماع المؤجل  الــــ% من رأس م 25دات الذين يملكون حطلب ذلك حملة الو 
 .دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة 

 

من رأس مال  50%من وحدات الذين يمثلون أكثر  حملة هحضر إذا إال يكون إنعقاد الجمعية صحيحا  ال  -13
لم يتوافر هذا النصاب وجب دعوة الجمعية إلى إجتماع ثان لذات جدول األعمال  ، فإذا المصدرالصندوق 

ويكون اإلجتماع الثاني صحيحا  أيا  كانت  ، األوليعقد خالل مدة ال تزيد عن ثالثين يوما  من تاريخ اإلجتماع 
د تاريخه في الدعوة ويجوز أال توجه دعوة جدية لإلجتماع الثاني إذا كان قد حد ، المالنسبة الحضور من رأس 

 . األولإلى اإلجتماع 
 

تصدر القرارات باألغلبية المطلقة للوحدات الممثلة في اإلجتماع بإستثناء القرارات المتعلقة بتعديل النظام  -14
أو في حالة التصفية بناء على طلب مدير  ، الوحداتاألساسي للصندوق والتي تمس الحقوق المكتسبة لحملة 

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

 

موافاة الهيئة بنسخة من  - حسب األحوال -جتماع على مدير الصندوق أو الجهة التي دعت إلى عقد اإل -15
، وذلك  جتماع، ومقدمي الخدمات الحاضرين اإل جتماعالجمعية بعد توقيعه ممن ترأس اإل جتماعإمحضر 

  . ، على أن يكون مرفقا  بالمحضر نسخة من توكيالت الحضور نعقادهاإخالل أسبوعين من تاريخ 
 

 . الهيئةال تنفذ قرارات جمعية حملة الوحدات إال بعد موافقة  -16
 

 (والعشرون  ةلسابعالمادة ا) 
 : تعارض المصالح

 

 ( من الكتاب الثامن ) تعارض المصالح الفصل الثالث )لتزامات مدير الصندوق بأحكام إمع عدم اإلخالل ب -1
 استثمارغير المسجلين كممثلي مدير نظام  منصندوق ال لموظفي مديريجوز  ، الالئحة( من  أخالقيات العمل

يديره  استثمارأوراقها المالية جزءا  من أصول أي صندوق  تشكلشركة في عضوية مجلس إدارة  شغلجماعي 
جماعي شغل  استثمارمدير الصندوق من المسجلين كممثلي مدير نظام  لموظفييجوز وال  ، صندوق المدير 

 الصندوق.ر ــــيديره مدي استثمارصندوق أي أوراقها المالية جزءا  من أصول  تشكلشركة عضوية مجلس إدارة في 
 

عليهم الحظر الوارد ممن ينطبق جماعي  استثمارفي حال توظيف مدير الصندوق لشخص كممثل لمدير نظام  -2
فيجب على هذا الشخص أن يستقيل من عضوية مجلس إدارة الشركة التي تشكل أوراقها المالية  ، البند أعاله في

 . جزءا  من أصول صندوق يديره مدير الصندوق 
 

 والعشرون ( الثامنة) الـمـادة 
 : الوحداتالتقارير الدورية لحملة  

 

 -:  التاليةكحد أقصى تتضمن المعلومات ل ثالثة أشهر لحملة الوحدات كرير ايعد مدير الصندوق تق -1
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 . صافي قيمة أصول وحدات الصندوق  -أ
 . عدد وحدات الصندوق التي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها -ب    
تم  سجال  بحركة حساب كل حامل وحدات على حدة بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة الحقة آلخر تقرير -ج    

 . تقديمه لحملة الوحدات
 . الخدماتبيانا  عن أتعاب مدير الصندوق ومقدمي  -د     

 

 (7)يجب على مدير الصندوق نشر معلومات شهرية عن الصندوق للجمهور من خالل البورصة وذلك خالل  -2
 .  أيام عمل من نهاية كل شهر وفقا  للنموذج الذي تحدده الهيئة

 
 
 

 والعشرون ( التاسعة) الـمـادة 
 : الصندوقمدير  لتزاماتإ
 

 . المحددة في نظامه األساسي ةاالستثماريصندوق بما يحقق أهدافه الإدارة أصول  -1
 

ويضمن معاملة  وغيرها من القرارات بما يحقق مصلحة الصندوق وحملة الوحدات ةاالستثماريجميع القرارات  تخاذإ -2
 . بإنصافحملة الوحدات 

 

 . عمليات الشراء والبيع التي تتم لصالح الصندوق بشكل دقيق ووفقُا لتسلسلها الزمني وتوقيتهاتسجيل  -3
 

 . كما له حق التوقيع عنه ، القضاءتمثيل الصندوق في عالقته بالغير وأمام  -4
 

 . التعامالت المالية للصندوق  محاسبي لقيدتوفير نظام  -5
 

التأكد من وجود نظام كاف لتسوية التعامالت التي تم إدخالها بالنظام المحاسبي مع الحسابات النقدية واألوراق  -6
 .  صندوق لدى أمين الحفظالالمالية المفتوحة بإسم 

 

 . قد تترتب عليه لتزاماتإللوفاء بأية للصندوق كافية في السيولة التوفير  -7
 

 ة.االستثماريأغراض الصندوق وسياسته وفق غير ضرورية  يةاستثمار ر عدم تعريض الصندوق ألية مخاط -8
 

 القيام بواجباتهمن  في الحدود التي تمكنه االستثمارمراقب  الصندوق إلىتوفير جميع المعلومات الالزمة عن  -9
 . وفاعلية بكفاءة

 نماذج تسعير وأنظمة تقييم عادلة وصحيحة وشفافة لكل صندوق يديره . ستخدامإالتأكد من  -10
 

جراءات مناسبة لمنع أو الحد من الممارسات الخاطئة التي من المتوقع أن تؤثر على  -11  ستقرارإتطبيق سياسات وا 
 . ونزاهتهالسوق 

  . الصندوق التدابير المناسبة لحماية وحفظ أصول  تخاذإ -12
 

 .للخطرمصالح حملة الوحدات وقوع أحداث جوهرية تؤدي لتعرض  فور الهيئةإخطار  -13
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شتراك في التصويت على قرارات جمعية حملة الوحدات المتعلقة بمنفعة خاصة له ال يجوز لمدير الصندوق اإل -14
 . أو في حالة تعارض مصالحه مع مصالح الصندوق 

 . عليه أن يفصل بين العمليات المرتبطة بهذه الصناديق، يجب  في حال إدارة المدير ألكثر من صندوق  -15

 الالئحة. المنصوص عليها في لتزاماتهإبستبدال مدير الصندوق إذا رأت أنه قد أخل إخالالَ جوهرياَ إيجوز للهيئة  -16
 

 

 ( الثالثون) الـمـادة 

 : االستثمارأساليب وسياسات مخاطر 
 

تمتع تو القدرة والكفاءة للقيام بهذا الدور  لديها هيئة إداريةيتولى مدير الصندوق إدارة أموال الصندوق من خالل  -1
يكون لمدير الصندوق كافة الصالحيات و ، الصندوق  اتاستثمار في إدارة  ستقالليةاإلبأكبر قدر من  الهيئة ههذ

 . بما ال يتعارض مع أحكام القانون والئحته والنظام األساسي اتهاستثمار الالزمة إلدارة الصندوق وتوجيه 
 

، ويلتزم مدير الصندوق  االستثمارمتوازنة تهدف إلى تحقيق عائد مناسب على  يةاستثمار يتبع الصندوق سياسة  -2
 الصندوق وتحقيق أفضل عوائد ممكنة لصالح المستثمرين بالصندوق ، إال اتاستثمار ببذل قصارى جهده إلدارة 

أنه ال يضمن أية أرباح أو عوائد رأسمالية محددة نتيجة إدارته ألموال الصندوق ، وال يكون مدير الصندوق أو 
أي من موظفيه أو مستخدميه أو وكالئه مسؤوال  بأي شكل من األشكال عن أية خسائر أو أضرار تلحق بمالكي 

الفة ألحكام القانون أو الئحته أو نتيجة الخطأ بالصندوق إال إذا كانت ناشئة عن مخ هماستثمار الوحدات نتيجة 
 . المتعمد أو اإلهمال الجسيم من مدير الصندوق أو أي من تابعيه المذكورين أعاله في إدارة أموال الصندوق 

 

 يجب أال يحتفظ مدير الصندوق بأموال نقدية أو ما يعادلها إال إذا كان ذلك لضرورة تستدعيها أحد األمور التالية: -3
 

 . سترداد الوحداتإتلبية طلبات  -أ    

 . ة واألغراض المكملة لتلك األهدافاالستثماريألهداف الصندوق  حسن إدارة الصندوق وفقا   -ب    
 

  . وال يسري حكم هذه المادة خالل السنة األولى من صدور الترخيص النهائي للصندوق 
 

 -:  التاليةبالقواعد  لتزاماإليجب على الصندوق  -4
 

 . % من األوراق المالية لمصدر واحد10عدم تملك نسبة تزيد عن  -أ    
 

من صافي قيمة أصول % 15الصندوق في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد نسبة  اتاستثمار عدم تجاوز  -ب   
 . الصندوق 

 

من صافي قيمة  %10بأكثر من عند التعاقد  لتزاماتإأو الدخول في عمليات يترتب عليها  قتراضاإلعدم  -ج   
 . أصول الصندوق 

 

كحد أقصى من صافي قيمة أصوله في أي صكوك أو سندات  15%يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته  -د    
 . االستثمارفي وقت  أو بضمانتها حكومة دولة الكويت صادرة عن 
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كحد أقصى من صافي قيمة  15%يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته  أعاله،( 1دون اإلخالل بالبند ) -ه    
من الهيئة أو مرخص لها من أي جهة رقابية  المالية المرخصةفي األوراق  االستثمارق يداأصوله في صن

بشرط أن ال يكون أي من  الهيئة،أجنبية وفق معايير وشروط تنظيمية مماثلة على األقل لتلك التي تطبقها 
 الصندوق.دير تلك الصناديق المستثمر فيها يتم إدارته من قبل م

 

من صافي قيمة أصوله في أسهم أي شركة مدرجة على أال  % 15من يجوز للصندوق أن يستثمر أكثر  -و     
 . يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للشركة إلى إجمالي القيمة السوقية للسوق ككل

 

 . مدرجةشركات غير  أسهمفي من صافي قيمة أصوله  10%أكثر من  استثمارال يجوز للصندوق  -ي    
 

 
 ( والثالثون ةحادي) الـمـادة ال

 : االستثمارقيــود 
 

 -:  الصندوق التالية لحساب  ال يجوز لمدير الصندوق القيام بأي من المعامالت
 

 . عمليات التسليف واإلقراض -1
 . إصدار الضمانات والكفاالت -2
 . ضمـان اإلصدارات المالية -3
 . والكمبياالتخصم الشيكات  -4
 . البيـع علـى المكشـوف -5
 . رهن موجودات الصندوق  -6
 . التعامل بالسلع والعـقـار -7
 . ستعمال األسهم في التصويت في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات والبنوك المحليةإ -8
 . التعامل في أسهم الشركة المديرة -9

 . ئتماناإلمنح  -10
الحصول على  بعدإال شراء أي ورقة مالية صادرة عن الشركة المديرة للصندوق أو أي من شركاتها التابعة لها  -11

وعلى أال يتجاوز إجمالي األوراق المالية التي يستثمرها الصندوق وجميع  ، الشراءقبل  االستثمارموافقة مراقب 
من إجمالي قيمة األوراق المالية المصدرة من  % 10الصناديق األخرى التي يديرها مدير الصندوق ما نسبته 

 . الشركة مديرة الصندوق أو أي من شركاتها التابعة
 أثناءلها  ( البيع ) كتتاباإل أو وكيل كتتاباإلشراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير الصندوق هو مدير  -12

كتتاب العام أو الخاص حالة تعهد مدير الصندوق أو أي من شركاته التابعة بتغطية اإل يوف قيامه بهذه المهمة
 . ، فال يجوز شراء هذه الورقة لصالح الصندوق  لورقة مالية

 

ستخدامها في أنشطته إأو غيرها من العقود التي تنطوي على تقديم أموال للغير من أجل  االستثماروتعتبر وكاالت 
، وذلك فيما عدا اإليداعات لدى البنوك أو  الجماعي االستثمارئتمان محظور القيام به من أنظمة إ، بمثابة  التجارية

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



 

 

CMA Data Classification: Public 

 

 
االستثماريصندوق الساحل   

CMA:24-10-2018 
 

18 

 
 

 ( والثالثون ثانية) الـمـادة ال 
 :  السنة المالية للصندوق

 

من ذلك  ستثناءاو تبدأ السنة المالية للصندوق في األول من شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة 
 . تبدأ السنة المالية األولى للصندوق من تاريخ إنشائه وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من السنة المالية التالية

 

 

 ( والثالثونثالثة ال) الـمـادة  
 : والميزانياتالتقارير 

 

أيام  7نشر معلومات شهرية عن الصندوق للجمهور من خالل البورصة وذلك خالل يجب على مدير الصندوق  -1
 . شهرعمل من نهاية كل 

 

 -: يليأشهر يتضمن ما  3يجب على مدير الصندوق تقديم تقرير دوري لكل حامل وحدة كل  -2
 . صافي قيمة أصول الوحدات -     
 . ملكها حامل الوحدات وصافي قيمتهاوحدات الصندوق التي يعدد  -     
تقرير تم تقديمه  سجال  بحركة حساب كل حامل وحدات على حدة بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة بعد آخر -     

 . لحامل الوحدات
 . عاب مدير الصندوق ومقدمي الخدماتبيانا  عن أت -     

 

للصندوق بشكل ربع سنوي على األقل وذلك البيانات المالية المرحلية المراجعة يجب على مدير الصندوق إعداد  -3
 15وأن يقدم نسخة منها للهيئة والبورصة خالل مدة أقصاها  الهيئةالمعتمدة من الدولية وفقا  للمعايير المحاسبية 

 . المعد عنها التقريرمن نهاية الفترة  عمل يوم
 

وأن يقدم نسخة منها للهيئة والبورصة  ، للصندوق المالية السنوية المدققة  البيانات إعداديجب على مدير الصندوق  -4
  . للصندوق ن نهاية السنة المالية م ا  يوم 45أقصاها خالل مدة 

 
 

 

 

 ( الرابعة والثالثون) الـمـادة 
 :  مقدمي خدمات الصندوق

 

 : لتزام بما يليعلى كافة مقدمي خدمات الصندوق اإليجب 
 

، وأن تتوفر  يكون مقدم الخدمة من األشخاص المرخص لهم أو المسجلين لدى الهيئة في تقديم هذه الخدمةأن  -1
 . لتزاماتهإلديه القدرات واإلمكانيات البشرية والتقنية والمالية بالقدر الذي يكفي لتنفيذ 
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لتزامات أطرافه وعلى األخص أتعاب مقدم الخدمة وأسس ا  إبرام عقد مع مقدم الخدمة يتضمن بيان حقوق و  -2
، والتدابير واإلجراءات المترتبة  تباعها عند إنهاء أو فسخ العقدإ، واإلجراءات الواجب  حتسابها ومواعيد سدادهاإ

   . على إنهاء العالقة مع مقدم الخدمة
 

مة والتعاون مع باقي مقدمي الخدمات بذل عناية الشخص الحريص في القيام بالمهام المنوطة بمقدم الخد -3
 . ، وتعويض كل شخص لحقه ضرر نتيجة أي خطأ يرتكبه مقدم الخدمة للصندوق 

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

 : شغور منصب أي من مقدمي الخدمات
يتعين على مدير الصندوق إخطار الهيئة بذلك خالل مدة أقصاها  ، مقدمي الخدمات في حالة شغور منصب أي من

، كما يتعين عليه تقديم طلب لشغل المناصب الشاغرة خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من  خمسة أيام عمل
سجل الصناديق لدى ويتم تعديل بيانات الصندوق في  . نتهاء مدة اإلخطار المنصوص عليها في هذه المادةإتاريخ 

وفي جميع األحوال يجب على مدير  . أو مقدمي الخدمات الهيئة عند حدوث أي تغيير يطرأ على النظام األساسي
 . الصندوق إخطار حملة الوحدات خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل من شغور أو شغل أيٍّّ من المناصب المذكورة

 

 

 ( والثالثونالخامسة ) الـمـادة 

 
  : لصندوقل الخارجي حساباتالمراقب 

 

ليقوم بأعمال مراجعة وتدقيق الهيئة مسجل لدى لصندوق خارجي لمراقب حسابات مدير الصندوق تعيين يتولى  -1
 . ويحدد أجره مدير الصندوق ، حسابات الصندوق وفق المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئة 

 

 . نقص أو إهمال مهني أو غش يقع منه أثناء تأديته لعملهوال  عن أي ؤ يكون مراقب الحسابات مس -2
 

 استثمارو في أي وقت على السجالت والدفاتر والوثائق واألوراق المتعلقة بإدارة  طالعاإللمراقب الحسابات حق  -3
 . وفقا  للقواعد التي تنظم هذه المهنة الحفظأموال الصندوق سواء التي بحوزة مدير الصندوق أو أمين 

 

بآية مخالفات ألحكام القانون أو الالئحة التنفيذية أو نظام الصندوق تقع  الهيئةبإخطار يقوم مراقب الحسابات  -4
 . الحفظمن مدير الصندوق أو أمين 

 

 5يتعين على مدير الصندوق إخطار الهيئة بذلك خالل مدة أقصاها  ، الحساباتفي حال شغور منصب مراقب  -5
يوم عمل من تاريخ إنتهاء مدة اإلخطار  15وتقديم طلب لشغل هذا المنصب خالل مدة أقصاها  ، عملأيام 

 . الشغورأيام عمل من تاريخ  5باإلضافة إلى إخطار حملة الوحدات خالل مدة  ، إليهالمشار 
 

ى مراقب يجب على مدير الصندوق إرسال كتاب تعديل بيانات الصندوق للهيئة عند حدوث أي تغيير يطرأ عل -6
 . الحسابات
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سنوات مالية  أربعتتجاوز صندوق لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنويا  لمدة ال ليعين مراقب الحسابات الخارجي ل -7
 . ال تقل عن سنتين متتاليتين نقطاعإ، ويجوز له القيام بأعماله بعد فترة  متتالية
 

 . لصندوق هو نفسه مراقب الحسابات لمدير الصندوق لال يجوز أن يكون مراقب الحسابات الخارجي  -8
 
 
 

 ( ثالثونوالالسادسة ) الـمـادة  
 : الحفظأمين 

 

يجب حفظ أصول الصندوق لدى أمين حفظ مرخص له يعين من قبل مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة  -1
 . الهيئة

 

وله أن يطلب من مراقب الحسابات ، بأية مخالفات تقع من مدير الصندوق  الهيئةبإخطار  الحفظيلتزم أمين  -2
 . فحص حسابات الصندوق في أي وقت يشاء وتزويده بنتائج هذا الفحص

 

حتفاظ بأصول ، يلتزم أمين الحفظ باإل ( من الالئحة أموال العمالء وأصولهم مع مراعاة أحكام الكتاب السابع ) -3
دارتها على أن تكون مستقلة عن حساباته أو حسابات الغيرالصندوق في حسابات  وأن  ،  منفصلة يقوم بفتحها وا 

 . يبذل في ذلك عناية الشخص الحريص
 

يداع األرباح النقدية وأية توزيعات أخرى ناشئة عن نشاط الصندوق  ستالمإعلى أمين الحفظ  -4  . وحفظ وا 
 

بنوع ومدى  الهيئةاإلفصاح عن أية مصالح مشتركة مع مدير الصندوق وأن يخطر جهة  الحفظيجب على أمين  -5
 . هذه المصالح

 

رسال أي إخطارات يتسلمها وفي المدة  لتزاماتإإخطار مدير الصندوق بأية  -6 مترتبة على أصول الصندوق وا 
 . المقررة لذلك

 

 . الحفظتنفيذ تعليمات مدير الصندوق الخاصة بنطاق عمل أمين  -7
 

 . ات ما لم يحفظ لدى وكالة المقاصةإعداد وحفظ سجل حملة الوحد -8
 

الحصول على موافقة كتابية من مدير الصندوق على جميع العقود المبرمة بينه وبين من يقوم بتعيينه كأمين  -9
 . الكويتحفظ فرعي مرخص له ومسجل لدى جهة رقابية خارجية بذلك لحفظ أصول الصندوق خارج دولة 

 
 

 والثالثون (السابعة ) الـمـادة 
  : االستثمارمراقب 

 

 -: وال  عن اآلتيؤ ويكون مسبعد الحصول على موافقة الهيئة  االستثماريقوم مدير الصندوق بتعيين مراقب 
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ويكون مسؤوال  عن مراقبة مدير الصندوق والتأكد من قيامه بإدارة  االستثماريقوم مدير الصندوق بتعيين مراقب  -1
أموال الصندوق وفقا  ألحكام نظام الصندوق وتعليمات جهة اإلشراف وله في سبيل تحقيق ذلك حق  استثمارو 

 وعلى مدير الصندوق أن، أموال الصندوق  استثمارو اإلطالع على السجالت والدفاتر والوثائق المتعلقة بإدارة 
ــوبكافة التغيرات التي تطرأ على سجيزوده بنسخ من كافة المعامالت التي يجريها لحساب الصندوق   ل المكتتبين.ــ

 

بالطريقة وفي المواعيد المحددة لذلك في النظام  االستثماربتقويم حصص أو وحدات  االستثماريقوم مراقب  -2
على أن يتحمل المراقب  تقويمكثر لتقوم بهذا الويجوز له أن يختار جهة متخصصة أو أ . األساسي للصندوق 
 . مصاريف تلك الجهة

 

والئحته التنفيذية  2010لسنة  (7)أصول الصندوق تتم طبقا  ألحكام القانون رقم  استثمارو التأكد من أن إدارة  -3
وتستثمر في وأية وثائق تصدر من مدير الصندوق وقرارات ونظم وتعليمات هيئة أسواق المال المنظمة لذلك 

 للصندوق.حدود األساليب والسياسات المحددة في النظام األساسي 
 

 .الصندوق مخالفات تقع من مدير  الهيئة بأيةإخطار  -4
 

 مصالح.ي تعامالت تنطوي على تعارض إقرار أ -5
 

اإلجتماع مرتين سنويا  على األقل مع الهيئة اإلدارية للصندوق لمراجعة إلتزام الصندوق بقانون هيئة أسواق المال  -6
وأية وثائق أخرى تصدر عن مدير  كتتاباإلوالئحته التنفيذية وتعليمات وقرارات الهيئة والنظام االساسي ونشرة 

 الصندوق.
 

 والثالثون (الثامنة ) الـمـادة 
 :  نظام الصندوقتعديل 

 

وللهيئة في النظام األساسي للصندوق  تعديلقبل إجراء أي  موافقة الهيئةالحصول على مدير الصندوق  جب علىي
إذا وجدت في التعديالت المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات أن تطلب من المدير أخذ موافقة أكثر 

ال ينفذ أي تعديل على النظام األساسي للصندوق إال بعد موافقة و  .التعديالتمن رأس المال على هذه  %50من 
ويجب على مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات بأي تعديل يتم على النظام  ،تحددهالهيئة أو في الموعد الذي 

بات خطاإما من خالل  .التعديلاألساسي خالل فترة ال تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة على هذا 
البريد أو بواسطة  ،الوحداتمقيد في سجل حملة  مآخر عنوان معروف لهعلى  مسجلة ترسل إلى حملة الوحدات

 .الفاكساإللكتروني أو 

 والثالثون (التاسعة ) الـمـادة 

 : الترخيصإلغاء 
 

 :التاليةأي من األحوال  الصندوق في تلغي ترخيصللهيئة أن 
 

 .الترخيصإذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح  -1
 .الصندوق إذا كان في ذلك حماية لمصلحة حملة الوحدات في  -2
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أو قدم للهيئة  ،اللوائحأيا  من أحكام القانون أو أو أمين الحفظ  االستثمارإذا خالف مدير الصندوق أو مراقب  -3
 .مضللةمعلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو 

وللهيئة أن ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري عن أمر يتعلق  ،الترخيصإذا طلب مدير الصندوق إلغاء  -4
 المشاركين. بمصلحةبالصندوق أو 

 

 ( األربعون ) الـمـادة
 : الصندوق نقضاءإ 
 

بناء  على طلب مدير الصندوق بشرط صدور قرار بالموافقة من جمعية حملة الوحدات ممن يملكون أكثر من  -1
 . بنظامه األساسيالمحددة  نتهاء مدتهإ% من رأس مال الصندوق بحله قبل  50

 . ما لم تجدد طبقا  للقواعد الواردة بالنظام األساسيالمحددة بنظامه  ةمدال إنقضاء -2

 . أو في حالة إستحاله تحقيقه الهدف الغرض الذي تم إنشاء الصندوق من أجلهنتهاء إ -3

 . ا  مجديا  استثمار الباقي  استثماربحيث يتعذر  معظمهاالصندوق أو تلف أو هالك جميع أصول  -4

 . وتصفيته صدور حكم قضائي بحل الصندوق  -5

التي تحددها الهيئة إللغاء ترخيص  الحاالت وفق الصندوق  ترخيص بإلغاء قرار للماا أسواق هيئة أصدرت إذا -6
 . صندوق ال

 ( األربعون و  الحادية المادة) 
 : الصندوقتصفية 

 

، ويحتفظ خالل مدة التصــــــــــفية  في دور التصــــــــــفية -وفقا  ألحكام المادة الســــــــــابقة  -يدخل الصــــــــــندوق بمجرد حله 
(  تحت التصفية سم الصندوق عبارة )إ، ويجب أن يضاف إلى  عتبارية بالقدر الالزم إلتمام التصفيةبالشخصية اإل

، ويجب أن يتم شــــــــهر تصــــــــفية  مكتوبة بطريقة واضــــــــحة في المكاتبات الصــــــــادرة عن الجهة القائمة على التصــــــــفية
 . الصندوق 

 -: ويتبع في تصفية الصندوق األحكام المنصوص عليها في البنود التالية
 

خطتسقط آجال جميع الديون التي  -1 اح التصفية، ــــن بافتتـــار الدائنيــــعلى الصندوق من تاريخ شهر حل الصندوق وا 
،  قتضاء ديونهمإفتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم بإأن يخطر جميع الدائنين رسميا  ب وعلى المصفي

اإلعالن مهلة للدائنين  ، وفي جميع األحوال يجب أن يتضمن اإلخطار أو ويجوز إخطار الدائنين بطريق اإلعالن
 .  ال تقل عن خمسة عشر يوم عمل لتقديم طلباتهم

 

نقضاء الصندوق سلطة مدير الصندوق، ومع ذلك يظل المدير قائما  على إدارة الصندوق إلى حين إتنتهي عند  -2
 ، عيين مصفٍّ تعيين مصفٍّ وممارسته لسلطاته، ويعتبر المدير بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يتم ت

بعد موافقة الهيئة  -ويستمر مقدمو خدمات الصندوق خالل مدة التصفية في تقديم خدماتهم ما لم يقرر المصفي 
ستبدالهم بغيرهم أو دمج بعض المهام لدى مقدم خدمة إستمرارهم في تقديم هذه الخدمات أو عدم الحاجة إل -

 . واحد
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ندوق مصفيا  له، كما يجوز تعيين المصفي من بين األشخاص يجوز تعيين مدير أو مقدمي الخدمات للص -3
 ن الحفظــأو أمي استثمارراقب ــــأو م االستثمار، أو إدارة محفظة  الجماعي االستثمارالمرخص لهم بإدارة أنظمة 

 ، الهيئة. وفي جميع األحوال ال يتم تعيين المصفى إال بعد موافقة  ، أو مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة
 . وال يبدأ المصفى في مباشرة أعماله إال بعد شهر قرار تعيينه

 

يتم تعيين المصفى بقرار يصدر عن جمعية حملة الوحدات إال في األحوال التي تقرر فيها الهيئة تعيين المصفي  -4
صول على الموافقة ، يتوجب الح ختيار المصفي من قبل جمعية حملة الوحداتإوفي حالة  ، وفق الالئحة التنفيذية

ختارت المصفي أتعابه ومدة إ، تحدد الجهة التي  . وفي جميع األحوال المسبقة من الهيئة على تعيين المصفي
 . ، على أن يتحمل الصندوق أتعاب المصفي التصفية

 

د حملة ، وفي جميع األحوال يجوز للهيئة بناء على طلب أح يعزل المصفي بقرار من الجهة التي قامت بتعيينه -5
وكل  ، الوحدات أو دائني الصندوق أو من تلقاء نفسها أن تصدر قرارا  بعزل المصفى إذا رأت مبررا  مقبوال  لذلك

، وال يبدأ المصفي الجديد في مباشرة أعماله إال بعد  قرار بعزل المصفي يجب أن يشمل تعيين من يحل محله
 . شهر القرار المتضمن العزل وتعيينه مصفيا  

 

 : ، وله على وجه الخصوص ما يلي يقوم المصفي بجميع األعمال التي تقتضيها تصفية الصندوق   -6
 . تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير -أ     
 . القيام ببذل عناية الشخص الحريص للمحافظة على أصول الصندوق وحقوقه -ب     
 . سداد ديون الصندوق  -ج     
عقارا  أو منقوال  بالمزاد العلني أو بالممارسة أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على بيع أصول الصندوق  -د      

 . ، ما لم ينص في قرار تعيينه على إجراء البيع بطريقة معينة أعلى سعر
 . قسمة صافي أصول الصندوق بين حملة الوحدات -ه      

 

، كما ال يجوز له بيع أصول  مة إلتمام أعمال سابقةوال يجوز للمصفي أن يبدأ أعماال  جديدة إال إذا كانت الز  -7
الصندوق جملة واحدة أو أن يتصالح على حقوقه أو يقبل التحكيم في المنازعات المتعلقة بأعمال التصفية أو 

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

مواجهة الصندوق أو حملة الوحدات أو الغير إذا كانت مما تقتضيه تسري األعمال التي يجريها المصفي في  -8
تخذ القرار إفإذا تعدد المصفون فال تكون تصرفاتهم ملزمة للصندوق إال إذا  ، أعمال التصفية وفي حدود سلطته

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

، كما يلتزم مقدمو  ندوق وتسليم دفاتره ومستنداته وأصوله إلى المصفيعلى مدير الصندوق تقديم حسابات الص -9
خالل ثالثة أشهر من  -، ويقوم المصفي  الخدمات بتزويد المصفى بأي بيانات أو معلومات تخص الصندوق 

 ، وله أن يستعين في لتزاماتها  مركزه المالي بما يتضمن حقوقه و  بجرد أصول الصندوق وتحديد -مباشرته لعمله 
، مع إخطار الهيئة بتقرير المركز المالي  ، ويمسك المصفي الدفاتر الالزمة لقيد التصفية ذلك بمقدمي الخدمات

 . للصندوق 
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، فإذا لم تحدد المدة تولت الهيئة  نتهاء من أعمال التصفية في المدة المحددة في قرار تعيينهعلى المصفي اإل -10
ختارت المصفي بعد إز مد المدة بقرار يصدر من الجهة التي ويجو  ، تحديدها بناء على طلب ذوي الشأن

، ولكل ذي شأن  طالع على تقريره الذي يتضمن األسباب التي حالت دون إتمام التصفية في المدة المحددةاإل
 . أن يطلب من الهيئة تقصير هذه المدة

نتهاء السنة إجتماع خالل ثالثة أشهر من على مصفي الصندوق أن يقوم بدعوة جمعية حملة الوحدات لإل -11
، وذلك لمناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي عن أعمال  المالية

 . قتضت ذلك أعمال التصفيةإجتماع في أي وقت إذا ، وله دعوة الجمعية لإل التصفية والمصادقة
يداع المبالغ يتعين على المصفي أن يست -12 وفي ما يكون للصندوق من حقوق لدى الغير أو لدى مدير الصندوق وا 

وعلى المصفي سداد ديون الصندوق  . التي يحصلها في أحد البنوك لحساب الصندوق في دور التصفية
 : يــلتالب اــــا  للترتيـــوتجنيب المبالغ الالزمة لسداد الديون المتنازع عليها ويتم سداد ديون الصندوق وفق

 . لتزامات المالية الناتجة عن عمليات التصفيةاإل -أ       
 . جميع المبالغ المستحقة لمقدمي الخدمات -ب       
 . متيازهاإالديون الممتازة حسب ترتيب  -ج       
 . ، وذلك في حدود ناتج الشيء الضامن للدين الديون المضمونة بتأمينات عينية -د        

، فإن لم يكف المتبقي من ناتج التصفية  من مال بعد سداد الديون السابق بيانها يؤدي للدائنين العاديينوما يتبقى 
 . لسداد كل هذه الديون يتم قسمة المال عليهم قسمة الغرماء

، ويحصل كل مشترك  يقوم المصفي بقسمة ما تبقى من أصول الصندوق بعد سداد ديونه بين حملة الوحدات -13
 . يتناسب مع عدد وحداته في رأس مال الصندوق  على نصيب

، وتنتهي أعمال  يقدم المصفي إلى جمعية حملة الوحدات حسابا  ختاميا  عن تصفية الصندوق وقسمة أصوله -14
. وعلى المصفي أن يطلب إلغاء قيد الصندوق من  التصفية بالتصديق على الحساب الختامي من تلك الجمعية

، وال يحتج على الغير  نتهاء التصفيةإ. ويقوم المصفي بشهر  ئة بعد انتهاء التصفيةسجل الصناديق لدى الهي
 نتهاء التصفية إال من تاريخ الشهر.إب

يلتزم المصفي بتقديم تقرير ربع سنوي للهيئة عن أعمال التصفية وفقا  للسنة المالية للصندوق خالل مدة أقصاها  -15
، ومتضمنا  ما تم التوصل  أن يكون التقرير مراجعا  من قبل مراقب الحسابات، على  ثالثون يوما  من نهاية الفترة

إليه في إجراءات التصفية والدفعات التي تم توزيعها على حاملي الوحدات وأي أصول موجودة لدى الصندوق 
معلومات  كما يجوز للهيئة أن تطلب من المصفي تزويدها بأي ، نتهاء من تسييلهالم يتم تسييلها وسبب عدم اإل

 . أو تقارير كلما رأت ضرورة لذلك
 

تحفظ الدفاتر والمستندات المتعلقة بتصفية الصندوق لمدة خمس سنوات من تاريخ إلغاء قيد الصندوق من سجل  -16
 . الهيئة في المكان الذي تحدده الجهة التي عينت المصفي

لوحدات أو الغير بسبب تجاوزه حدود يسأل المصفي عن تعويض األضرار التي تلحق الصندوق أو حملة ا -17
ولين على ؤ ، وفي حالة تعدد المصفين فإنهم يكونون مس سلطته أو نتيجة األخطاء التي يرتكبها في أداء عمله

 . وجه التضامن
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 ( األربعونالثانية و) الـمـادة 
 :  المراسالت

 

 -: المراسالتيتم توجيه كافة 
 

 . له مقيد في سجل حملة الوحداتألي مالك وحدة على آخر عنوان معروف  -1

 : إلى مدير الصندوق على العنوان التالي -2
 مبنى الساحل  -خلف مبنى الصوابر  -شارع الشهداء -الشرق  –االستثمارشركة الساحل للتنمية و 

 cidco@coast.com.kwاإللكتروني :  البريد -3
  

 ( األربعونو الثالثة) الـمـادة  
 : الشكاويإجراءات 

 

بأحد  االستثماريتم تعبئة النموذج المعد لذلك والتوقيع عليه ويتم تسليمة إلى وحدة الشكاوي بشركة الساحل للتنمية و 
 -: الطرق التالية

 

 :  وعنوانها االستثمارشركة الساحل للتنمية و  –يسلم باليد إلى وحدة الشكاوي  -1

 مبنى الساحل -خلف مبنى الصوابر  -شارع الشهداء  -الشرق 
 .22230570 فاكس: – 22230555تلفون: 

 

 .support@coast.com.kw:  لكتروني التالييتم إرسالة بواسطة البريد اإل -2
 

 .  الكويت 13128الرمز البريدى  –الصفاة  26755 : يتم إرسالة بواسطة البريد: ص.ب -3
 

) ش.م.ك.ع  االستثمارة و ـــــل للتنميـــــة الساحــــــلكترونية لشركوللحصول على النموذج يرجى الدخول إلى الصفحة اإل
 . وحدة الشكاوي  www.coast.com.kwمدير الصندوق ( 

 

 ( واألربعونالرابعة ) الـمـادة 
  : غسل األموال

يجب على مدير الصندوق اإللتزام بقرارات وتعليمات هيئة أسواق المال وقوانين دولة الكويت بشأن غسل األموال 
، وأية قرارات وتعليمات الحقة تصدر بشأن غسل  وتمويل اإلرهاب وقرارات الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن

 . األموال وتمويل اإلرهاب

 

 

 

 

 ( الخامسة واألربعون) الـمـادة 
 : المحاكموالقانون 

 

التي  بكافة المنازعاتبالنظر ألحكام القانون الكويتي ويختص القضاء الكويتي وحده  ويفسر وفقا   نظاميخضع هذا ال
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط بشأن  2010لسنة  7، وتطبق أحكام المرسوم بقانون رقم  تتعلق به أو تنشأ عنه

mailto:cidco@coast.com.kw
mailto:support@coast.com.kw
http://www.coast.com.kw/
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 والقرارات والشروط المنظمة من الهيئة مالم ماهوأية تعديالت قد تطرأ عليوتعديالتهما التنفيذية الئحته و  األوراق المالية
  . النظام هذا فينص  بهيرد 
 

 ( السادسة واألربعون) الـمـادة 
 : جدول الرسوم

، سواء كانت مستحقة على حملة الوحدات أو من أصول  تعابوالمصاريف واأليوضح الجدول أدناه كافة الرسوم 
 . الصندوق أو التي تدفع من مدير الصندوق 

 

 قيمة الرسوم والمصاريف واألتعاب الجهة التي تدفع األتعاب تعابالرسوم والمصاريف واأل 

 أتعاب مدير الصندوق 
 

 الصندوق 
 إدارة:أتعاب  
الصـــــــــــــــافية من القيمـة  ســــــــــــــنويا  %  1.5 

 .ألصول الصندوق 
 % 2 حملة الوحدات شتراكرسوم اإل
 % 2 حملة الوحدات ستردادرسوم اإل
 % 3 حملة الوحدات سترداد المبكر رسوم اإل

% سنويا   0.0625 الصندوق  أتعاب أمين الحفظ  
% سنويا   0.0625 الصندوق  االستثمارأتعاب مراقب   

دينار كويتي سنويا   2000 الصندوق  الحسابات الخارجي أتعاب مراقب  

 ال يوجد مدير الصندوق  االستثمارأتعاب مستشار 
 ال يوجد الصندوق  أتعاب المستشار القانوني
 ال يوجد الصندوق  رسوم جهة حفظ السجل 

 


