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القابض الصندوق األهلي الدولي متعدد األصول  

االكتتاب  نشـــرة  
 

 سم الصندوق: ا القابض  الصندوق األهلي الدولي متعدد األصول
 :نوع الصندوق  قابض صندوق 

 نوع الطرح:  كتتاب عام ا
 ىلإمليون  5من برأس مال  متغير مال رأس ذو مفتوح، استثماري  صندوق 
 ر كويتي مليون دينا 300

 : وشكله مال الصندوق  رأس

 :مدير الصندوق  شركة أهلي كابيتال لالستثمار )ش م ك م(
 :االستثمارمدير  بالكروك إلدارة االستثمار )المملكة المتحدة(

 :أمين الحفظ )ش م ك م(الشركة الخليجية لحفظ األوراق المالية 
 :ستثمارالامراقب  الشركة الخليجية لحفظ األوراق المالية ) ش م ك م(

 فترة االكتتاب: ---إلى تاريخ  ---من تاريخ 
 

 من رةأخذ المشو  يرجى شك أي حالة وفي وفهمها النشرة هذه بقراءة المستثمرين ننصح النشرة هذه محتويات حول
 .وق الصند في باالشتراك االستثمار قرار اتخاذ حول المشورة تقديم في ومتخصص للقانون  طبقا   له مرخص شخص
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 وحدات استثمار في طرحعن  راعلن شركة أهلي كابيتال لالستثمت 

 القابض متعدد األصولوق األهلي الدولي الصند

 

 ولية:ؤ إخالء المس

 نشرة محتويات عن مسؤولية أية الهيئة تتحمل وال وحداته. وطرح الصندوق  تأسيس على المال أسواق هيئة وافقت
 أية عن كانت امهم مسؤولية أي من صراحة نفسها وتخلي اكتمالها، أو بدقتها يتعلق تأكيد أي تعطي وال هذه، االكتتاب

 توصية أي لمالا أسواق هيئة تعطي وال .منها جزء أي على االعتماد عن أو هذه االكتتاب نشرة في ورد عما تنتج خسارة
 عدمه. من الصندوق  في االستثمار جدوى  بشأن

 

 :مسؤولية مدير الصندوق 

 علوماتالم ودقة صحة عن المسؤولية كامل الصندوق  مدير ويتحمل الصندوق  مدير قبل من االكتتاب نشرة إعداد تم
 أي تجعل أخرى  لحقائق إغفال أي أو ُمضللة أو صحيحة غير بيانات أي توجد ال بأنه ويؤكد .االكتتاب نشرة في الواردة

 .ُمضلال   أو زائفا   االكتتاب نشرة في بيان
 

 ××/××/××××. ب هذه من قبل هيئة أسواق المال فيتمت الموافقة على نشرة اإلكتتا
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 قائمــة المحتــــويات

 صفحة البيان 
 التمهيد      -1
 تعــاريفال     -2

4 
4 

 7  صندوق ال بيانات -3
 مقدمي الخدمات  بيانات -4

 مدير الصندوق بيانات   4.1
12 
12 

 16 االستثمارمدير  بيانات  4.2 
 17 بيانات أمين الحفظ  4.3 
 18 بيانات مراقب االستثمار  4.4 
 19 الخارجيمراقب الحسابات يانات ب 4.5 
 21 االكتتاب  -5
 24 التخصيص  -6
 24 االشتراك -7
 26 سترداداال -8
9- 

10- 
11-
12-   

 ريسعتيم والوالتق
 سجل حملة الوحدات 

  اسة توزيع األرباحيس
                                                    الرسوم و المصاريف واألتعاب

28 
29 
29 
30 

 32 المحاسبة والتقارير -13
 33 جمعية حملة الوحدات أحكام -14
 37 المصالح تعارض -15
 37 إلغاء الترخيص -16
 37 صندوق التصفية  -17

 41 القانون واالختصاص القضائي -18
 42 إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب -19
 43 إجراءات رفع الشكاوى  -20
21- 
22- 

 المراسالت
 تفاصيل االتصال

44 
45 
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 تمهيـــد:ال .1

لمال وتعديالته بشأن إنشاء هيئة أسواق ا 2010( لسنة 7تم تأسيس هذا الصندوق استنادا إلى شروط وأحكام القانون رقم )
لمال استنادا إلى وموافقة هيئة أسواق ا ،وتعديالتهما 2015 نوفمبر 9وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية الصادرة في 

إلنشاء هذا  الذي صدر لمدير الصندوق متضمنا ترخيص الهيئة بتاريخ (   رقم )قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال 
 الصندوق.

طريق تنمية رأس المال عن إلى يعتبر هذا الصندوق صندوقا لالستثمار الجماعي بعملة الدينار الكويتي.  وهو يهدف 
ية ة الرسمالصناديق االستثمارية األخرى المرخصة والتي تخضع لمراقبة الجهات الرقابي الوحدات فينيابة عن حملة  الستثمارا

لى ضافة إفي دولة المنشأ.  يخضع هذا الصندوق إلشراف هيئة أسواق المال بدولة الكويت، وله كيان فردي مستقل قانونيا باإل
لصندوق بكافة الحقوق فيما عدا ما يمكن أن يكون متأصال في الشخص الطبيعي، وهو الحق في التقاضي.  ويتمتع هذا ا

 التنفيذية والئحته 2010( لسنة 7القانون رقم )و مستقل ماليا وُيقرأ وُيفسر ضمن الحدود التي يضعها النظام األساسي للصندوق 
 .وتعديالتهما

 

 تعــاريف:ال .2

 قرين كل منها على النحو التالي:يكون للمصطلحات التالية المعاني الموضحة 

 .القابض الصندوق األهلي الدولي متعدد األصول الصندوق:

 شكل الصندوق:
وحدات استثمارية  بإصدارمال متغير يزيد رأس ماله  سأمفتوح، ذو ر  ي استثمار صندوق 

 جديدة أو ينخفض باسترداد بعض وحداته خالل الفترة المحددة في نظامه األساسي.

 تطرح الوحدات لالكتتاب العام الوحداتنوع طرح 

 صندوق قابض  نوع الصندوق 
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 :مدير الصندوق 
شركة أهلي  كابيتال لالستثمار ش.م.ك.م. شخص مرخص له من هيئة اسواق المال  

 .بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي

 :االستثماراتفاقية إدارة 
مدير ( و .م .ك .م .ش كابيتال لالستثماروق )شركة أهلي العقد المبرم بين مدير الصند

جيات بالكروك إلدارة االستثمار "المملكة المتحدة"(، يوضح الشروط واالستراتي) االستثمار 
 .مدير االستثمارواإلرشادات الخاصة باالستثمار التي يجب اتباعها من جانب 

 العمالء أموال لحفظ الحفظ، أمين نشاط لمزاولة الهيئة من له مرخـــص اعتباري  شخص  :الحفظ أمين
 ئحةوالال القانون  ألحكام وفقا الجماعي االستثمار ألنظمة المكونة تلك ذلك في بما وأصولهم
  .التنفيذية

 االستثمار أنظمة على واإلشراف المراقبة نشاط بمزاولة الهيئة من له مرخص اعتباري  شخص   :االستثمار مراقب
  .الجماعي

 مراقب الحسابات
 الخارجي:

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

 .هيئة أسواق المال لدى المعتمدة الدولية المحاسبة

 :(البيعاالكتتاب )وكيل 
أو يبيع أوراقًا مالية لصالح مصدرها أو حليفه، أو يحصل على أوراق الشخص الذي يعرض 

 مالية من المدير أو حليفه بغرض إعادة تسويق أو إدارة عملية اصدار األوراق المالية.

 .في دولة الكويت هيئة أسواق المال :الهيئة  /الجهة الرقابية

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

 شاطن وتنظيم المال أسواق هيئة إنشاء بشأن 2010 لسنة( 7) رقم للقانون  التنفيذية الالئحة :الالئحة التنفيذية
 .وتعديالتها المالية األوراق

 ××/××/××××تاريخ موافقة هيئة أسواق المال على طرح الصندوق لالكتتاب العام بتاريخ  تاريخ الموافقة:
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قيـد الصـندوق فـي سـجل الصـناديق لـدى الهيئـة، وهـو التـاريخ المـذكور فـي شـهادة  هو تاريخ :اإلنشاء/تاريخ التأسيس
 .بدولة الكويتالترخيص من قبل هيئة اسواق المال 

 األساسي للصندوق وأي تعديالت تطرأ عليه من حين آلخر.النظام  النظام األساسي:

 الدينار الكويتي  عملة الصندوق 

  .لألوراق المالية شركة بورصة الكويت :البورصة/السوق 

 .يجيمجلس التعاون الخلدول األسواق العالمية واإلقليمية، بما في ذلك أسواق  جميع األسواق األخرى:

( دك )خمسة ماليين دينار كويتي 5,000,000/- من و تبلغ حدوده مال متغير رأس رأس المال:
 .(دك )ثالثمائة مليون دينار كويتي 300,000,000/- إلى 

 السنة المالية 
ل كتبدأ السنة المالية للصندوق من أول يناير من كل عام و تنتهي في نهاية ديسمبر من 

 واإلنشاء /التأسيستاريخ عام بإستثناء السنة المالية األولى للصندوق التي تبدأ من 
 تنتهي في نهاية ديسمبر من العام التالي.

 بدولة الكويتهو يوم العمل الرسمي للبنوك و شركات االستثمار  يوم العمل:

هي عملية تسيل للوحدات المملوكة لطالب االسترداد في الصندوق وفقا لسعر  االسترداد:
 التقويم.

وحدة / وحدات 
 :الصندوق 

 وتخول الصندوق  أصول في تمثل حصة للتجزئة قابلة غير مالية ورقة هي االستثمار وحدة
ذا .عنها الناشئة كامل الحقوق  مباشرة حاملها  أن ليهمع تعينه الواحدة  الوحدة مالكو تعدد وا 
ي ف االكتتاب الكويتيين لغير ويجوز .الصندوق  يمثلهم تجاه واحدا شخصا بينهم من يختاروا
 .تملكها أو ستثماراال وحدات

 .فقط( دك )عشرة دينار كويتي 10/-ية للوحدة هي القيمة اإلسم :القيمة اإلسمية للوحدة
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 اعتباري يكون اسمه مسجالً  في السجل الخاص بحملة الوحدات. أي شخص طبيعي أو حامل الوحدات

 :التقويم يوم
( في آخر يوم من كل شهر، وان صادف NAVيتم تقويم القيمة الصافية ألصول الصندوق )

صدار التقويم في أول يوم  آخر يوم من الشهر إجازة رسمية في دولة الكويت فيتم عمل وا 
 أن التقويم الفعلي عن آخر يوم من الشهر. عمل بعد هذه االجازة على اعتبار

 .شهر كل نهاية من يوم آخر في الصندوق  صولأل الصافية القيمة تقويم يجرى  :يموالتق فترة

القيمة الصافية ألصول 
 (:NAVالصندوق )

ة هي القيمة الصافية اإلجمالية ألصول الصندوق مطروحا منها جميع االلتزامات المستحق
 االستثمار.على الصندوق وذلك حسبما يحددها مدير الصندوق مع موافقة مراقب 

 :التقويمسعر 

ايير هو سعر تقويم الوحدة التي يتم تحديدها بمعرفة مراقب االستثمار وفقا للنظم والمع
ساب الدولية المعتمدة من الهيئة عن كل فترة تقويم والذي يتم على أساسها حالمحاسبية 

القيمة الصافية ألصول الصندوق مضافا إليها األصول األخرى بما في ذلك النقد 
واألرصدة المدينة وغيرها مقسوما على عدد الوحدات بعد خصم جميع المصروفات 

ة ريخ ذاته على أن يتم احتساب القيموالتزامات الصندوق تجاه الغير والخصوم في التا
 الصافية للوحدة بثالثة نقاط عشرية.

هي فترة االكتتاب في وحدات الصندوق لكل من يرغب باالكتتاب ويقوم بتحديدها مدير  فترة االكتتاب:
 الصندوق بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.

 طلب االكتتاب:
بغرض شراء عدد  (البيعاالكتتاب )لوكيل  المستثمر هو الطلب الذي يجب أن يقدمه 

الذي أعده مدير الصندوق لهذا معين من الوحدات المعروضة لالكتتاب وفقا للنموذج 
 الغرض.

 المبلغ بالدينار الكويتي الذي يدفعه المستثمرون مقابل وحداتهم التي يكتتبون فيها. مبلغ االكتتاب:

 :طلب االسترداد
بغرض اإلسترداد وفقا  (البيعاالكتتاب ) المستثمر لوكيلهو الطلب الذي يجب أن يقدمه 

  للنموذج الذي أعده مدير الصندوق لهذا الغرض.
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 :التعامل يوم
 رعش الثانية الساعة أقصى بحد واالسترداد وذلك االشتراك طلبات لقبول يوم أخر تاريخ هو

 .التقويم ليوم العمل السابق يوم من ظهرا
 

 

 صندوق بيانات ال  .3

 القابض الصندوق األهلي الدولي متعدد األصول اسم الصندوق:
وحدات استثمارية  بإصدارمال متغير يزيد رأس ماله  سأمفتوح، ذو ر  ي استثمار صندوق  شكل الصندوق:

 جديدة أو ينخفض باسترداد بعض وحداته خالل الفترة المحددة في نظامه األساسي.
 قابض صندوق  نوع الصندوق:

 اكتتاب عام :طرح وحدات الصندوق  نوع
 دينار كويتي عملة الصندوق:

 ونظام الصندوق  مالرأس 
 :سداده

( كحد دك )خمسة ماليين دينار كويتي 5,000,000/-رأسمال الصندوق متغير ما بين 
دك )ثالثمائة مليون دينارا كويتيا( كحد أقصى مقسم إلى  300,000,000/-أدنى و
متساوية القيمة.  ومسئولية المستثمر تجاه الصندوق مقصورة على عدد الوحدات وحدات 

 ويتم دفع قيمة الوحدات عند االكتتاب. التي يكتتب فيها.
يهدف الصندوق إلى السعي لتحقيق عائد على األموال المستثمرة وذلك من خالل تجميع  هدف الصندوق:

عنهم في صناديق استثمار أخرى مرخصة  األموال من المستثمرين بغرض استثمارها نيابة
ر ستثماياسات وقيود االومراقبة من قبل الجهة الرقابية الرسمية في بلد المنشأ وذلك طبقا لس

 واألنظمة والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.  األساسي النظام وأحكام
االستراتيجيات الرئيسية 

 والحدود ولوائح االستثمار:
 في تستثمر والتي بدورها مرخصة صناديق في العالمي الصعيد على الصندوق  يستثمر
 الثابتة العوائد ذوالمالية  االوراق األسهم، ذلك في بما األصول فئات من متنوعة مجموعة
 ضمن فيها، االستثمار يتم الذي والمدى األصول فئات تختلف قد. المال أسواق وأدوات
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. أخرى  وعوامل السوق  لظروف تبعاً  األساسي، النظام في عليها المنصوص الحدود
 ضد المستثمر وحماية األجل، طويلة عوائد عن البحث في تكمن الصندوق  استراتيجية
 على تؤثر أن يمكن التي المخاطر من متنوعة مجموعة عبر التنويع طريق عن المخاطر

 هو" الدين عالء منصة".  "الدين عالء منصة" ستكون  االستثمار عملية أساس. االستثمارات
 والتكنولوجيا األشخاص المعلومات، إليصال يسعى الذي االستثمارات لمديري  التشغيل نظام

 متطور تحليل بين يجمع" الدين"عالء  منهج. الحقيقي الوقت في األصول إلدارة الالزمة
 اتخاذ ليدعم واحدة منصة على والعمليات التداول وأدوات شاملة، محفظة إدارة مع للمخاطر
" الدين عالء منصة. "الكفاءة ذات والعمليات للمخاطر الفعالة واالدارة المستنيرة القرارات
 للتواصل الصندوق  مدير لمساعدة أدوات تقدم انها حيث تكنولوجيا، مجرد من أكثر تعتبر
 عملية من خطوة كل في مستنيرة قرارات واتخاذ بسرعة، المشاكل معالجة فعال، بشكل

 .االستثمار

مخاطر مجاالت و قيود و 
 :االستثمار

 مجاالت االستثمار:
سوف يستثمر مدير االستثمار رأسمال الصندوق وفقا للسياسات والحدود المنصوص عليها 

 فيما يلي:
 االستثمار في الصناديق المحلية والدولية. .1
يجب أال يحتفظ مدير الصندوق بأموال نقدية أو ما يعادلها إال إذا كان ذلك  .2

 لضرورة تستدعيها أحد األمور التالية: 

 تلبية طلبات استرداد الوحدات.  -
حسن إدارة الصندوق وفقا ألهداف الصندوق االستثمارية واألغراض  -

 المكملة لتلك األهداف. 
ولى من صدور الترخيص النهائي للصندوق. خالل السنة األ الفقرةوال يسري حكم هذه   

 القيود المفروضة على االستثمار:
الحصول على تمويل برهن أو بدون رهن أو الدخول في  للصندوق ال يجوز  .1
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عمليات يترتب عليها التزامات، ويستثنى من ذلك الحصول على تمويل لتغطية 

    % من صافي قيمة أصوله. 10طلبات االسترداد وبحد أقصى 

 يقل أن يجوز وال األقل، على صناديق ثالثة في يستثمر أن القابض الصندوق  على .2
 أصول قيمة صافي من % 5 عن الصناديق تلك من صندوق  كل االستثمار في

 .القابض الصندوق 
 .واحد مصدر من % 25 عن تزيد نسبة القابض الصندوق  تملك عدم .3
 % 40 نسبة آخر استثمار صندوق  في القابض الصندوق  استثمارات تجاوز عدم .4

 .القابض الصندوق  أصول صافي قيمة من
 .آخر قابض صندوق  في االستثمار القابض الصندوق  على يحظر .5
  إعطاء الضمانات والكفاالت.  للصندوق ال يجوز  .6

 التعامل بالسلع.  للصندوق ال يجوز  .7

 مدير قبل من تدار أخرى  صناديق في االستثمار القابض الصندوق  على يحظر .8
 .الصندوق القابض

 لإلكتتاب طرحها يتم التي الصناديق على القابض الصندوق  استثمارات تقتصر .9
 .العام

أن يتبع سياسة استثمارية حصيفة تهدف  مدير الصندوق وفي جميع األحوال، يجب على 

إلى تحقيق عائد مناسب على االستثمار، وأن يراعي فيها توزيع نسب االستثمار بشكل 

 متوازن تحسبًا للمخاطر ومراعاة لحقوق حملة الوحدات وحمايتها. 

 مخاطر االستثمار:
جة الصندوق نتي الصندوق عرضه لتقلبات اداء األسواق، وقد ترتفع او تهبط قيمة وحدات هذا

 لتلك التقلبات، مما قد يؤدي لفقدان جزء او كل استثمار المشترك عند االسترداد. 

 بعض المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق تتضمن: 
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و لية هاالستثمار باألسواق الما مخاطر األوراق المالية وتقلبات اسواق األسهم: -

 استثمار عالي 

ات عالية ويتأثر بعديد من العوامل االقتصادية المخاطر حيث أنه معرض لتذبذب

 والصناعية وعوامل اخرى.

وبناءًا على ذلك فإن استثمارات الصندوق معرضة لالنخفاض، فقد تتغير أسعار 

 بعض األوراق المالية في حين نشرها في التقارير الشهرية وسعرها الحالي نتيجة

  التقارير.اختالف أوقات اغالق األسواق العالمية ووقت صدور 

ات بتقلب تتأثر االسواق الماليةالمخاطر االقتصادية على مستوى الدولة والمنطقة:  -

ية أسعار النفط وباألوضاع االقتصادية العالمية بشكل عام. حيث أن األسواق المال

 عادة تنخفض في أوقات االنكماش أو االنحسار االقتصادي. 

السياسية في الدولة التي  هي مخاطر التغيير في األوضاعمخاطر سياسية:  -

  يهدف الصندوق الى االستثمار بها والتي قد تؤثر على أداء الصندوق سلبيا.

ر استثمارات الصندوق ستكون اساسًا بالدوالمخاطر العملة ومعدالت الفائدة:  -

االمريكي وقد تتواجد بين حين واخر استثمارات في عمالت عالمية اخرى. تظهر 

 مخاطر العملة في حال تم الدفع لشراء الوحدات بعملة بخالف العملة المحددة من

الحالة، إلى قبل الصندوق، ويمكن أن تؤدي االختالفات في سعر الصرف، حسب 

دة أو انخفاض في قيمة الوحدات. باإلضافة الى ذلك فإن تذبذب معدالت الفائ زيادة

 قد يكون له تأثير سلبي على االستثمار.
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المقصود بالسيولة هو سرعة وسهولة بيع االصل وتحويله إلى مخاطر السيولة:  -

نقد، حيث أن بعض األصول قد تصبح أقل سيولة من غيرها مما يعني أنه ال 

عة وسهولة، كما أن بيع بعض االصول قد يكون صعب بسبب يمكن بيعها بسر 

  ها.قيود قانونية أو طبيعة االستثمار أو عدم وجود المشترين الذين لهم اهتمام في

تتأثر بعض القطاعات في أسواق المال دون غيرها من  مخاطر القطاعات: -

جم القطاعات سلبًا أو إيجابًا، وهذا قد يؤثر على أداء الصندوق قياسًا بح

 االستثمارات في هذا القطاع. 

 وهي مخاطر التغيير في األوضاع المالية للشركةالمخاطر المتعلقة بالمصدر:  -

دمات الُمصدرة ألي ورقه ماليه نتيجة لتغيرات في الهيكل اإلداري أو المنتجات والخ

  مما قد يؤدي إلى انخفاض قيمتها لدى الصندوق.

 الصافية للصندوق قد تتأثر سلبا او ايجابا  القيمة  مخاطر تغيير سعر الخصم: -

نتيجة لتغيير سعر الخصم لدى البنوك المركزية مما قد يؤثر على األوضاع 

االقتصادية بشكل عام والتي من شأنها أن تؤثر على القيمة الصافية ألصول 

  الصناديق المستثمر بها.

بما في القانوني( ي أو لتغييرات في اإلطار التنظيمالمخاطر القانونية/التنظيمية: ا -

هذا  )قد تؤثر على الربحية المحتملة أو حتى شرعية لالستثمار( ذلك الضرائب

وغالبا حقوقك ضد الطرف المقابل المتعثر  الخطر أكبر في األسواق الناشئة.

تقتصر على وسائل االنتصاف التعاقدية ضد الطرف المقابل وفقا لشروط األوراق 
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وق قد يواجه صعوبات في متابعة سبل االنتصاف المالية ذات الصلة؛ الصند

نفاذ األحكام ضد هذا الطرف، وخاصة إذا تم رفع  القانونية أو في الحصول على وا 

الدعوى أمام المحاكم في الخارج أو إذا كان يقع الطرف في الخارج. في جميع 

نية الحاالت قد تحتوي نشرة االكتتاب والنظام األساسي على الشروط واألحكام قانو 

  للمنتج التي يمكن أن تعمل ضد المصالح الخاصة بك.

إن االستثمارات في الصندوق من قبل المشترك ال تمثل مسؤوليات مضمونة من قبل مدير 

الصندوق أو أي من الشركات التابعة أو المنتسبة إليه، بل تخضع لمخاطر االستثمار 

نت لن يتحمل مدير الصندوق المسؤولية عن أية مطالبة أو مطالب أيًا كا المذكورة أعاله. 

ل عن أية فرصة ضائعة أو خسارة فعلية أو متكبدة من قبل المشترك باستثناء حاالت اإلهما

 الجسيم أو التقصير المتعمد من جانب مدير الصندوق. 

  أي بنك محلي. ىلد إن استثمار المشترك في الصندوق ليس وديعة وال ُيُفسر كونه وديعة

يجب أن يكون المستثمرون على علم بالمخاطر التي ينطوي عليها االستثمار في الصندوق، 

ذا ما ساورتهم أية شكوك بشأن مدى مالءمة الصندوق، فعليهم بطلب مشورة مستشار مالي  وا 

 مستقل. 

 .(كويتير ينادك )عشرة د 10/-ية للوحدة هي القيمة اإلسم القيمة اإلسمية للوحدة:

خرى أوتجدد تلقائيا لمدة/مدد  تاريخ اإلنشاءعشر سنوات ميالدية تبدأ من  الصندوق مدة  مدة الصندوق:

 االشراف. موافقة جهة مماثلة بعد اخذ 

 لالشتراك واألقصى األدنى الحد
 مدير قبل من واالسترداد

الحد األدنى لالشتراك في الصندوق للمشترك الواحد هو خمسمائة دينار كويتي  .1
 د.ك(.   50د.ك( ويسمح باالشتراك بمضاعفات الخمسون دينار كويتي ) 500)
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المشترك بها من قبل المشترك الواحد وشركاته  الوحداتال يجوز أن تزيد عدد  .2 :الوحدات وحملة الصندوق 
 الصندوق  وحداتي عدد من إجمال( %80التابعة والحليفة عن ثمانون بالمائة )

  المصدرة.
 250,000)عن ال تقل قيمتها  الوحداتباالشتراك بعدد من  الصندوق  مديريلتزم  .3

التصرف في  الصندوق  لمديروال يجوز  د.ك( مائتان وخمسون ألف دينار كويتي
إدارته طوال مدة أو يستردها التي تمثل الحد األدنى المذكور  الوحداتهذه 

بعدم  الصندوق  مدير، ويخصص الحد األدنى المذكور لضمان التزام صندوق لل
ما أنه ، كجهة اإلشرافأو قرارات  األساسي النظامأو  القانون أو الالئحة مخالفة

% من إجمالي عدد وحدات الصندوق 80الحد األعلى الشتراك مدير الصندوق هو 
 المصدرة. 

خمسون دينار كويتي، ويسمح  دينار كويتي( 50) الحد األدنى لالسترداد هو .4
دينار كويتي(. يجوز للمستثمر  50باالسترداد بمضاعفات الخمسين دينار كويتي )

 استرداد جزء من استثماره في الصندوق وفقا للحدود المبينة سابقا. 
 

  بيانات مقدمي الخدمات. 4

 مدير الصندوق: بيانات .1.4

 (م ك م أهلي كابيتال لالستثمار )ش شركة اسم مدير الصندوق:
رقم الترخيص الصادر عن 

  :الهيئة
 (AP/2015/0035ترخيص رقم )

 عنوان الصندوق:

ش هلي كابيتال لالستثمار )يقع المقر الرئيسي للصندوق في مقر مدير الصندوق وهو شركة أ 
وهو المقر القانوني للصندوق.  ويجوز لمدير الصندوق أن يغير المقر الرئيسي  م ك م(

 .هيئة أسواق المال بعد إخطارللصندوق داخل دولة الكويت وذلك 
 شارع أحمد الجابر  ن:العنوا

 الكويت – 13014الصفاة  – 1387ص ب: 
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 + 965 1832832هاتف: 
 acic_assetmgt@abkuwait.comالبريد اإللكتروني: 

 capital.com-www.ahli الموقع اإللكتروني :   
ابيتال لالستثمار )ش م ك م(، وهي شركة مرخص لها إدارة مدير الصندوق هو شركة أهلي ك مدير الصندوق: نبذة عن

باستثمارات الصندوق لحسابه ولحساب الغير.   وذلك للقيامالجماعي  االستثمارأنظمة 
وسوف تتولى شركة أهلي كابيتال لالستثمار إدارة الصندوق وفقا لشروط النظام األساسي 

ة أهلي كابيتال لالستثمار كشركة والقانون المطبق والئحته التنفيذية. وقد تأسست شرك
 15 مساهمة كويتية مقفلة في دولة الكويت وفقا ألحكام وشروط قانون الشركات التجارية رقم

كما أنها  114608.  والشركة مسجلة في السجل التجاري بدولة الكويت برقم/1960لسنة 
م رخيص رقتمسجلة أيضا في سجل الشركات االستثمارية لهيئة أسواق المال، 

(AP/2015/0035.)  ويشملأنشطة أوراق مالية  بممارسة للقيام لها والشركة مرخص ، 
 .  كما تمارس الشركة أنشطتها في دولة الكويت.إدارة أنظمة استثمار جماعي ذلك 

من خالل ممثليه الذين لديهم الصالحية ويتولى مدير الصندوق إدارة استثمار الصندوق 
ن لفنييوالتأهيل الفني للقيام بهذا الدور.  ويجوز أن يستعين مدير الصندوق بآراء الخبراء ا

فة كا لمعرفةوالقانونيين المفوضين من قبل الهيئة )والذين يتحمل أتعابهم مدير الصندوق( 
 الظروف المحيطة باستثمارات الصندوق.

mailto:acic_assetmgt@abkuwait.com
http://www.ahli-capital.com/
http://www.ahli-capital.com/
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 :اإلداريةأعضاء الهيئة 

 
 نبذه عن سيرته الذاتية سماال

 لالستثمار  ر التنفيذي لشركة أهلي كابيتالالمدي محسن محمد الحربي
دارية بالصندوق األهلي الكويتي عضو الهيئة اإلو 
ولديه خبرة أكثر من الصندوق األهلي الخليجي و 

 في مجال االستثمار عام 20
لشركة أهلي كابيتال لالستثمار مدير إدارة األصول  راجيش جورج 

 عام في إدارة األصول 20ولديه خبرة أكثر من 
وعضو الهيئة اإلدارية بالصندوق األهلي الكويتي 

  والصندوق األهلي الخليجي
كٍل من الصندوق األهلي عضو الهيئة اإلدارية في  خالد عادل الدعيج

 الصندوق األهلي الخليجيالكويتي و 
سنوات في مجال  10و لديه خبرة أكثر من 

   االستثمار

د.ك(  250,000)عن ال تقل قيمتها  الوحداتباالشتراك بعدد من  الصندوق  مديريلتزم  مبلغ اشتراك مدير الصندوق:
 الوحداتالتصرف في هذه  الصندوق  لمديروال يجوز  مائتان وخمسون ألف دينار كويتي
، ويخصص الحد صندوق للإدارته طوال مدة أو يستردها التي تمثل الحد األدنى المذكور 

 امالنظذا أو ه القانون أو الالئحة بعدم مخالفة الصندوق  مديراألدنى المذكور لضمان التزام 
% من 80، كما أنه الحد األعلى الشتراك مدير الصندوق هو جهة اإلشرافأو قرارات 

 .إجمالي عدد وحدات الصندوق المصدرة
% من أسهم شركة أهلي كابيتال لالستثمار )ش م ك 99.776البنك األهلي الكويتي يملك  المعلومات المالية:

 (دك )ثمانية عشر مليون دينار كويتي 18,000,000مال الشركة المدفوع  م(.  ويبلغ رأس
  قدرهاو  31/12/2017و قد حققت الشركة أرباحًا عن السنة المالية المنتهية في 
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 .خمسون ألف دينار كويتي فقط ال غير(د.ك ) خمسمائة و خمسة و   555,000
 
 

 أسماء أعضاء مجلس إدارة
 الصندوق: مدير

 
 
 
 

  
 رئيس مجلس اإلدارة فوزي ثنيان علي الثنيان

 نائب رئيس مجلس اإلدارة ميشال العقاد
 عضو مجلس اإلدارة توم لند

 عضو مجلس اإلدارة ياسمين مروان سالمة
 مستقلعضو مجلس إدارة  خالد حسين الشطي

صالحيات والتزامات مدير 
 الصندوق:

مدير الصندوق هو الممثل القانوني للصندوق في عالقته مع الغير وله حق التوقيع  -1
ليه وما قـد يصدر إ والنظام األساسيعنه بما ال يتعارض مع أحكام القانون والالئحة 

 من تعليمات من جهة اإلشراف.        
 يلتزم مدير الصندوق بما يأتي:  -2
 ي.  إدارة أصول الصندوق بما يحقق أهدافه االستثمارية المحددة في نظامه األساس -أ
دوق اتخاذ جميع القرارات االستثمارية وغيرها من القرارات بما يحقق مصلحة الصن -ب

 وحملة الوحدات ويضمن معاملة حملة الوحدات بإنصاف. 
جراءات مناسبة لمنع أو الحد من الممارسات الخاطئة التي من -ت  تطبيق سياسات وا 

 المتوقع أن تؤثر على استقرار السوق ونزاهته.  
يم عادلة وصحيحة لكل صندوق و التأكد من استخدام نماذج تسعير وأنظمة تق -ث

 يديره. 
 اتخاذ التدابير المناسبة لحماية وحفظ أصول الصندوق.  -ج
شراء والبيع التي تتم لصالح الصندوق بشكل دقيق ووفقا تسجيل عمليات ال -ح

  وتوقيتها.لتسلسلها الزمني 
 تمثيل الصندوق في عالقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه.  -خ
 توفير نظام محاسبي لقيد التعامالت المالية للصندوق.  -د
ا بالنظام المحاسبي التأكد من وجود نظام مالئم لتسوية التعامالت التي تم إدخاله -ذ
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 مع الحسابات النقدية واألوراق المالية المفتوحة باسم الصندوق لدى أمين الحفظ. 
 توفير السيولة الكافية للصندوق للوفاء بأية التزامات قد تترتب عليه.  -ر
عدم تعريض الصندوق ألية مخاطر استثمارية غير ضرورية وفق أغراض  -ز

 الصندوق وسياسته االستثمارية.   
فير جميع المعلومات الالزمة عن الصندوق إلى مراقب االستثمار في الحدود تو  -س

 التي تمكنه من القيام بواجباته بكفاءة وفاعلية. 
وقوع أحداث جوهرية تؤدي لتعرض مصالح حملة الوحدات  الهيئة فورإخطار  -ش

 للخطر. 
ال يجوز لمدير الصندوق االشتراك في التصويت على قرارات جمعية حملة  -ص

دات المتعلقة بمنفعة خاصة له أو في حالة تعارض مصالحه مع مصالح الوح
 الصندوق. 

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

اته لتزاموز للهيئة استبدال مدير الصندوق إذا رأت أنه قد أخل إخالاَل جوهريَا بإيج -ط
 الالئحة التنفيذية. المنصوص عليها في

 ةاألموال ومكافح بغسل الخاصة والتعليمات القواعد بتطبيق الصندوق  مدير يلتزم -ظ
 .الرقابية الجهات من الصادرة اإلرهاب

يجوز لمدير الصندوق أن يعين مدراء خارج دولة الكويت على أن يكون المدير  -3
 زءويوكل إليهم كل أو جمرخصا له وخاضعًا إلشراف الجهة الرقابية في بلد المنشأ، 

لشراء  وذلك للقيام بجميع العمليات الالزمةاألساسي النظام من مسئولياته المذكورة في 
وبيع االوراق المالية والصناديق التي يكون موطنها خارج دولة الكويت بما يحقق 

يظل مدير الصندوق هو الممثل القانوني مصلحة للصندوق وحملة الوحدات و 
 قته مع الغير. للصندوق في عال

 :االستثمار مدير بيانات  .2.4

 (المملكة المتحدةإلدارة االستثمار )روك  بالك :االستثمار  ديرماسم 
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BlackRock Investment Management 
)المملكة المتحدة( وهي أكبر مدير أصول على مستوى  إلدارة االستثمارروك  شركة بالك :االستثمارر مدينبذة عن 

 ن عامالربع الرابع متريليون دوالر أمريكي كما في  6.3العالم وتبلغ قيمة أصولها المدارة 
 30 فريق استثماري في 135ما يقارب  .  وتعمل بالكروك على مستوى العالم ولديها2017
 .دولة

األصول في األسواق األخرى نظرا لخبرته في إدارة  إلدارةستثمار مدير إوقد تم تعيين 
 االستثمارات على المستوى الدولي.

م الحق في تقاضي أتعاب سنوية مقابل أداء واجباته الموضحة في النظا لهاالستثمار  ديرم
دير سطة ماألساسي واتفاقية إدارة االستثمار المبرمة بين الطرفين.  ويتم دفع تلك األتعاب بوا

وال عن أي مصاريف يتم تكبدها بالشكل ؤ مس مدير االستثمار ق.  كما يعتبر الصندو 
 الصحيح وفقا التفاقية إدارة االستثمار المبرمة بين الطرفين.

 بالمملكة المتحدة. Financial Conduct Authority (FCA)هي  الجهة الرقابية:
 

 بيانات أمين الحفظ:  .3.4

 لحفظ األوراق المالية )ش م ك م( الشركة الخليجية اسم أمين الحفظ:
رقم الترخيص عن هيئة أسواق 

 المال:
 2018( لسنة 12رقم ) هيئة أسواق المال قرار

 مسالطابق الثالث والخا  – مبنى زيد الكاظمي  – مبارك الكبيرشارع   – الشرق   – الكويت عنوان أمين الحفظ:
 والسادس
 الكويت – 13072الصفاة  – 21109ص ب: 
 + 965 22416289فاكس رقم:            + 965 22250600رقم: هاتف 
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في دولة  2001تأسست الشركة الخليجية لحفظ األوراق المالية )ش م ك م( في فبراير  نبذة عن أمين الحفظ:
الكويت بواسطة بعض البنوك وشركات االستثمار الكويتية.  وتعتبر الشركة واحدة من 

 حفظ األوراق المالية ومهامالشركات الرائدة في دولة الكويت والخليج وهي تقدم خدمات 
يئة هالشركة لرقابة وتخضع ومراقبة االستثمار للصناديق االستثمارية بأنواعها المختلفة.  

أسواق المال في دولة الكويت.  ونظرا لتوسع أعمال الشركة ولتسهيل التواصل مع مدراء 
ي فت تابعة الصناديق االستثمارية فيما يتعلق بأعمال الشركة برزت الحاجة إلى تأسيس شركا

.  وتقدم الشركة لعمالئها 2010وفي سلطنة عمان في عام  2003مملكة البحرين في عام 
أفضل الخدمات بفضل كفاءة موظفيها واستخدام أحدث األنظمة في هذا المجال.  وفضال 

 الوحدات في صناديق االستثمار. حملةعن ذلك، تقدم الشركة خدمات حفظ سجالت 

يجب حفظ أصول الصندوق لدى أمين حفظ مرخص له يعين من قبل مدير الصندوق بعد  وليات أمين الحفظ:ؤ مس
الحصول على موافقة الهيئة، ويجوز له تعيين أمين حفظ فرعي يكون مرخصاً  له أو 
مسجالً  لدى جهة رقابية أجنبية، وذلك لحفظ األصول خارج دولة الكويت. وال يؤدي 

  مسؤولياته. من األصليمين الحفظ أالتعاقد مع أمين حفظ فرعي إلى إعفاء 
 يجب على أمين الحفظ االلتزام على األخص بما يلي: 

ذية، مع مراعاة أحكام الكتاب السابع )أموال العمالء وأصولهم( من الالئحة التنفي .1
يلتزم أمين الحفظ باالحتفاظ بأصول الصندوق في حسابات منفصلة يقوم بفتحها 
دارتها على أن تكون مستقلة عن حساباته أو حسابات الغير، وأن يبذل في ذلك  وا 

 عناية الشخص الحريص. 
يدا  .2 ع األرباح النقدية وأية توزيعات أخرى ناشئة عن نشاط استالم وحفظ وا 

 الصندوق. 
رسال أي  .3 إخطار مدير الصندوق بأية التزامات مترتبة على أصول الصندوق وا 

 إخطارات يتسلمها وفي المدة المقررة لذلك. 
 تنفيذ تعليمات مدير الصندوق الخاصة بنطاق عمل أمين الحفظ.   .4
 لم يحفظ لدى وكالة مقاصة.  إعداد وحفظ سجل حملة الوحدات ما .5

يجب الحصول على موافقة كتابية من مدير الصندوق على جميع العقود المبرمة بين أمين 
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الحفظ األصلي وأمين الحفظ الفرعي ويجب أن تتضمن جميع العقود المبرمة سواء مع أمين 
 الحفظ األصلي أو الفرعي تنظيم المسائل التالية: 

 وق من ممارسة الحقوق المتعلقة باألصول التي يحتفظالمتطلبات التي تمكن الصند .1
 بها مع أمين الحفظ. 

 المتطلبات الخاصة بمكان حفظ أصول الصندوق.  .2
 الطريقة المستخدمة في حفظ وحماية أصول الصندوق.  .3
 .  والهالكمستوى العناية المهنية الواجبة والمسؤولية عن التلف  .4
 األتعاب وطريقة حسابها.  .5

 
 

 بيانات مراقب االستثمار:  . 4.4

 الشركة الخليجية لحفظ األوراق المالية )ش م ك م( اسم مراقب االستثمار:

رقم الترخيص الصادر عن 
 :الهيئة

AP/2017/0011 

الثالث والخامس  الطابق –مبنى زيد الكاظمي  –شارع مبارك الكبير  –الشرق  –الكويت  : االستثمارمراقب  عنوان 
 والسادس
 الكويت – 13072الصفاة  – 21109ص ب: 

 + 965 22416289فاكس رقم:                     + 965 22250600هاتف رقم: 
في دولة  2001تأسست الشركة الخليجية لحفظ األوراق المالية )ش م ك م( في فبراير  نبذة عن مراقب االستثمار:

الكويت بواسطة بعض البنوك الكويتية وشركات االستثمار الكويتية.  وتعتبر الشركة واحدة 
من الشركات الرائدة في دولة الكويت والخليج وهي تقدم خدمات حفظ األوراق المالية ومراقبة 

ناديق االستثمارية بأنواعها المختلفة.  والشركة تخضع لرقابة هيئة أسواق المال االستثمار للص
في دولة الكويت.  ونظرا لتوسع أعمال الشركة ولتسهيل التواصل مع مدراء الصناديق 
االستثمارية فيما يتعلق بأعمال الشركة برزت الحاجة إلى تأسيس شركات تابعة في مملكة 
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.  وتقدم الشركة لعمالئها أفضل 2010لطنة عمان في عام وفي س 2003البحرين في عام 
الخدمات بفضل كفاءة موظفيها واستخدام أحدث األنظمة في هذا المجال.  وفضال عن ذلك، 

 الوحدات في صناديق االستثمار. حملةتقدم الشركة خدمات حفظ سجالت 

وليات الرئيسية األدوار والمسؤ 
 لمراقب االستثمار:

 والتزامات مراقب االستثمار:صالحيات 
يكون للصندوق مراقب استثمار يعين من قبل مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة 

 الهيئة على أن يلتزم مراقب االستثمار على األخص بما يلي: 
يمات التأكد من التزام مدير الصندوق بالقانون والالئحة التنفيذية وقرارات وتعل (1

نشرة االكتتاب وأية وثائق أخرى يصدرها مدير الهيئة والنظام األساسي و 
 الصندوق. 

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

ا التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة حملة الوحدات وفق (3
لنظام وأحكام الالئحة التنفيذية، وأن أمواله تستثمر في حدود األساليب ل

  .األساسي النظاموالسياسات المحددة في 
 إقرار أية تعامالت تنطوي على تعارض مصالح.  (4
ام االجتماع مرتين سنويا على األقل مع الهيئة اإلدارية للصندوق لمراجعة التز  (5

ساسي وقرارات وتعليمات الهيئة والنظام األالصندوق بالقانون والالئحة التنفيذية 
 ونشرة االكتتاب وأية وثائق أخرى يصدرها مدير الصندوق. 

 إخطار الهيئة بأية مخالفات تقع من مدير الصندوق.  (6
 

 

 الخارجي:مراقب الحسابات بيانات  .5.4

 مراقب الحساباتاسم 
 الخارجي:

 (وشركاه الوزان) وتوش ديلويت مكتب - المزيني علي يوسف طالل
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الصادر عن  تسجيلرقم ال
 :الهيئة

EA/2013/0015 

مراقب الحسابات  عنوان 
 الخارجي:

 شارع أحمد الجابر، مجمع دار العوضي، الدور السابع
 الكويت – 13062، الصفاة 20174ص ب: 
 + 965 22408844هاتف: 
 + 965 22408855فاكس: 

مراقب الحسابات وليات مسؤ 
 الخارجي:

  يجب على مدير الصندوق تعيين مراقب حسابات خارجي مسجل لدى الهيئة، وذلك

 عتمدةليقوم بأعمال مراجعة وتدقيق حسابات الصندوق وفقا لمعايير المحاسبة الدولية الم

يد مراقب الحسابات الخارجي للصندوق لسنة مالية واحدة قابلة للتجد الهيئة. يعينمن 

ات ال لذنوات مالية متتالية، ويجوز له القيام بهذه األعمال تتجاوز أربع س سنويا، ولمدة

يجوز أن يكون مراقب  متتاليتين. الالصندوق بعد فترة انقطاع ال تقل عن سنتين 

 الحسابات الخارجي للصندوق هو نفسه مراقب الحسابات لمدير الصندوق. 

 يكون مراقب الحسابات مسؤول عن أي تقصير أو إهمال مهني أو غش يقع منه 

 أثناء تأديته لعمله. 

  والدفاتر والوثائقلمراقب الحسابات حق اإلطالع في أي وقت على السجالت 

ظ أموال الصندوق سواء التي بحوزته أو أمين حف واستثمارواألوراق المتعلقة بإدارة 

يق التدق وفقًا للقواعد التي تنظم هذه المهنة ووفقًا لمبادئ االستثمارالصندوق أو مراقب 

يقوم مراقب الحسابات بإخطار جهة اإلشراف بأية مخالفات ألحكام  رف عليها.المتعا

لصندوق تقع من مدير الصندوق أو أمين حفظ الصندوق األساسي لنظام الالقانون أو 

 . االستثمارأو مراقب 
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 :كتتاباال . 5

 (.م .ك .م .شركة أهلي كابيتال لالستثمار )ش :(البيعاالكتتاب )اسم وكيل 

االكتتاب عنوان وكيل 
 :(البيع)

 10بلوك  –شارع أحمد الجابر  –منطقة القبلة 
 المبنى الرئيسي للبنك األهلي الكويتي 

 الكويت - 13014الصفاة:  – 1387ص ب: 
 المستهدفة الفئةالتعامل: 

 الصندوق  وحدات طرح من
 الجغرافي والنطاق

 مجلس التعاون  دول ومواطني الكويتيين المواطنين على الصندوق  االشتراك في يقتصر
 يجيةوالخل الكويتية والمؤسسات والشركات المقيمين وغير المقيمين واألجانب والعرب الخليجي
 داخل وخارج دولة الكويت. واألجنبية

 بالدعوة المحددة المدة طوال مفتوحاً  االشتراك باب يظل****  في وتنتهي****  في تبدأ فترة االكتتاب األولية:
 رأسل األدنى الحد استكمال يتم حالما أو المدة انتهاء بعد إال االشتراك باب قفل يجوز وال
ذا أقرب أيهما الصندوق  مال  ديرلم جاز األدنى الحد تغطية يتم أن دون  الفترة هذه انتهت وا 

 عشرة خالل فيه وتبت الطلب تدرس أن وللهيئة مماثلة، مهلة الهيئة من يطلب أن الصندوق 
 الغالمب المشتركين إلى يرد الحالة هذه وفي الصندوق  إنشاء عن العدول يجوز كما. عمل أيام
 ترةف انتهاء من عمل أيام عشرة تتجاوز ال فترة خالل وذلك عوائد من حققته وما دفعوها التي

 .االكتتاب
 

شروط االكتتاب األولي في 
 الصندوق:

 طلبات من جانباليتم االكتتاب في الصندوق خالل فترة االكتتاب عن طريق تقديم  (1
لمعد االتاريخ في النموذج و بيانات الأولئك الذين يرغبون في االكتتاب بعد استكمال 

ويتضمن نموذج طلب االكتتاب اسم الصندوق ورأسماله واسم مدير  لهذا الغرض.
 الصندوق واسم أمين الحفظ واسم وعنوان وجنسية المكتتب وقيمة الوحدات المطلوب

 االكتتاب فيها.
 يجوز لألفراد الطبيعيين والشخصيات االعتبارية االشتراك في الصندوق.   (2
 تتاب.% من مبلغ االك1يتم تحصيل رسوم اكتتاب بنسبة  (3
يجوز لمدير الصندوق أن يطرح وحدات الصندوق لالكتتاب العام أو من خالل  (4
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دعوة خاصة.  وفي حالة رغبة مدير الصندوق توجيه دعوة لالكتتاب العام في 
صحيفتين محليتين تصدران  عالن فياإلفيجب أن يتم ذلك من خالل الصندوق، 

ل على موافقة الهيئة بعد الحصو يوميا، ويتحمل مدير الصندوق تكاليف ذلك، 
مع  االكتتاباستنادا إلى شروط النظام األساسي والمعلومات الموضحة في نشرة 

األخذ في االعتبار أحكام وشروط القانون والئحته التنفيذية وقرارات الجهة الرقابية 
 في هذا الشأن.

طلب )البيع( يجب على كل شخص يرغب في االكتتاب أن يقدم لوكيل االكتتاب  (5
 اكتتاب مرفقا به المستندات التالية:

 .ادبالنسبة للمكتتبين من األفر صورة من البطاقة المدنية أو جواز سفر المكتتب  (1)
صورة من السجل التجاري والترخيص التجاري الصادر من وزارة التجارة  (2)

 والصناعة بالنسبة للمكتتبين من الشخصيات االعتبارية مثل الشركات، مع صورة
صادر من وزارة التجارة والصناعة للكيانات الفردية وصورة من الترخيص ال

البطاقة المدنية لصاحب الكيان الفردي، مع المستندات المؤيدة المعتمدة من 
 الجهات ذات العالقة في الدولة التي تأسست فيها تلك الشركات والمؤسسات.  

 يجب إيداع مبلغ االكتتاب في حساب خاص يتم فتحه باسم الصندوق. (3)
 وذج طلب االكتتاب كامل البيانات وموقع.نم  (4)

يوضح اسم )البيع( يجب على المكتتب أن يستلم إيصاال موقعا من وكيل االكتتاب  (6
 المكتتب وتاريخ االكتتاب.

في حالة الطلبات المكررة، فإن طلب االكتتاب الذي يتضمن أكبر عدد من  (7
 الوحدات هو الذي سيتم أخذه بعين االعتبار.

بأي تعديالت أو )البيع( يجب على المكتتب إبالغ المدير أو وكيل االكتتاب  (8
 تغييرات على البيانات المدونة في طلب االكتتاب.

الواحد هو خمسمائة دينار كويتي  مكتتبفي الصندوق لل كتتابالحد األدنى لال (9
 50بمضاعفات الخمسون دينار كويتي ) كتتاباالزيادة د.ك( ويسمح ب 500)
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  د.ك(. 
دك )مائتان وخمسين ألف دينار  250,000يتعين أن يكتتب مدير الصندوق بمبلغ  (10

 المطلوبة بموجب النظم واللوائح المطبقة.  وال يجوز لمدير الصندوق أن (كويتي
على أال  يتصرف في هذه الوحدات التي تمثل الحد األدنى طوال مدة الصندوق 

 العام.تاب % من الوحدات المطروحة لإلكت80تزيد نسبته عن 
يظل االكتتاب مفتوحا طوال فترة االكتتاب المنصوص عليها في دعوة االكتتاب  (11

 والتي يجب أال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ االفتتاح. 
من تاريخ عمل أيام عشرة يتم تخصيص الوحدات للمكتتبين الراغبين فيها خالل  (12

 .االكتتابإغالق باب 
في االكتتاب ومراقب الحسابات الخارجي مراقب االستثمار و ال يجوز ألمين الحفظ  (13

 أي عدد من الوحدات لحسابهم.
أي اكتتاب نقدي )البيع( أن يقبل مدير الصندوق ووكيل االكتتاب يجوز ال  (14

 بالصندوق.
 االكتتاب في الصندوق بحصص عينية من أي نوع.ب ال يسمح  (15

 

 :التخصيص  .6

 من رأس المال المكتتب به.  مدير الصندوق تستبعد قبل التخصيص حصة  (1 إجراءات التخصيص:
فترة بفرز طلبات االكتتاب ويجري التخصيص في تاريخ انتهاء  الصندوق  مديريقوم  (2

 ، ويراعى كذلك توزيع الحد األدنى لالشتراك.  االكتتاب
على  الوحداتيتم توزيع  الصندوق في حالة تجاوز حجم االكتتاب عن رأس مال  (3

لمشتركين كل بنسبة ما أشترك به بعد توزيع الحد األدنى لالكتتاب على جميع ا
 المكتتبين. 

من تاريخ انتهاء  أيام عمل 10يتم تخصيص وحدات االستثمار على المشتركين خالل  (4
بتسليم كل مشترك سند تخصيص بعدد الوحدات  مدير الصندوق فترة االكتتاب ويلتزم 
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 المخصصة له. 
خ من تاري أيام عمل 10يتم رد المبالغ الزائدة عن قيمة ما تم تخصيصه للمكتتب خالل  (5

 انتهاء إجراءات التخصيص وال يستحق عنها أية فوائد. 
 

 

 :االشتراك. 7

مدير ما لم يقرر  -في كل شهر األساسي النظاميتم االشتراك على النحو الوارد في  :االشتراكفترة 
وفقا لحاالت معينة، منها على سبيل المثال ال الحصر زيادة طلبات االشتراك  الصندوق 

طريق  ويتم االشتراك عن  -المقدمة بمبالغ كبيرة ال تتناسب مع الفرص االستثمارية المتاحة 
 ع(وكيل االكتتاب )البياو  الصندوق  مديرالمعد لذلك وتقديمه إلى  طلب االشتراكملء 

 عمل يوم منالثانية عشر ظهرًا  الساعة أقصى بحد وذلكطلوبة مصحوبًا بالمستندات الم
في نهاية كل شهر وشريطة سداد قيمة االشتراك فعليا في حساب  التقويم يومل السابق

 .األساسي النظاماألدنى المنصوص عليه في  الصندوق، مع مراعاة الحد
االشتراك الصندوق خالل مدة الصندوق وعند تقديم طلب  االشتراك فيأن يتم يجب  (1 :االشتراكشروط 

على  وبعد اإلطالع األفراد الذين يرغبون في االشتراك بعد استكمال بياناتهم بواسطة
االكتتاب ويجب تقديم الطلب لمدير الصندوق أو وكيل   للصندوق.النظام األساسي 

في نهاية كل شهر بشرط أن يتم دفع مبلغ  عملبيوم قبل تاريخ التقييم  (البيع)
 لحساب الصندوق.االشتراك 

في الصندوق وفقا لما هو منصوص عليه في النظام األساسي االشتراك يجب  (2
للصندوق في كل شهر إال إذا تم تقرير خالف ذلك من جانب مدير الصندوق وفقا 

الكبيرة التي  للحاالت الخاصة والتي تتضمن على سبيل المثال ال الحصر المبالغ
من خالل باالشتراك ال تعتبر مناسبة للفرص االستثمارية المتوفرة.  ويجب القيام 

كامل البيانات يتم إعداده لهذا الغرض إلى مدير الصندوق أو  اشتراكتقديم طلب 
االشتراك مرفقا به المستندات المطلوبة.  ويجب دفع مبلغ  (البيعاالكتتاب )وكيل 
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المنصوص عليه  لالشتراك األخذ في االعتبار الحد األدنى إلى مدير الصندوق مع
 في النظام األساسي.

وكيل لاشتراك في الصندوق، أن يقدم طلب االشتراك من يرغب في كل يجب على  (3
 مرفقا به المستندات التالية: (البيعاالكتتاب )

 د.األفراللمشتركين بالنسبة المشترك صورة من البطاقة المدنية أو جواز سفر  (1)
صورة عن السجل التجاري والترخيص الصادر عن وزارة التجارة والصناعة  (2)

ة بالنسبة لكافة الجهات االعتبارية من الشركات، والترخيص الصادر من وزار 
والبطاقة المدنية لصاحب المؤسسة،  التجارة والصناعة للمؤسسات الفردية

بالنسبة  وكذلك األوراق الثبوتية المعتمدة من الجهات المختصة بالدولة
 الدول األخرى.إحدى للمؤسسات والشركات المؤسسة في 

 .الصندوق قيمة االشتراك وتودع في حساب خاص يفتح باسم  (3)
البيانات وموقع.  وبناء على عرض مدير الصندوق،  االشتراك كاملنموذج  (4)

بعد الحصول االشتراك يجوز تعديل الحد األدنى والحد األقصى من مبالغ 
 على موافقة الهيئة.  

دك )خمسمائة  500هو  في الصندوق ألي مشتركاالشتراك األدنى لمبلغ الحد   (4
دك )خمسين  50اإلضافي بعد ذلك بمبلغ  شتراك(، مع إمكانية االدينارا كويتيا

 دينارا كويتيا( ومضاعفاته.
الوحدات % من صافي 80األعلى لمبلغ االشتراك في الصندوق هو الحد  (5

 المطروحة لإلكتتاب العام.
بناء على عرض مدير الصندوق، يجوز تعديل الحد األدنى والحد األقصى  (6

 .الهيئة بعد الحصول على موافقةلالشتراك 
يم معلن بالنسبة لقيمة و وتنفيذه بناء على آخر سعر تقاالشتراك يتم استكمال  (7

 األصول الصافية للصندوق في يوم التداول.
اك االشتر مراقب الحسابات الخارجي ال يجوز ألمين الحفظ وال مراقب االستثمار وال  (8

 في أي عدد من وحدات الصندوق لحسابه الخاص.
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ة نقدي اشتراك بمبالغأي  (البيعاالكتتاب )مدير الصندوق ووكيل  يقبل ال يجوز أن (9
 في الصندوق.

  .نوعها كان أيا عينية بحصص الصندوق  ك في االشتراك يجوز ال (10
 .شتراك% من مبلغ اال1في الصندوق هي  االشتراكرسوم  (11
 لديه شخص أي أو مشترك لكل األساسي النظام من مطبوعة نسخة توفير يجب (12

 النظام على االطالع بعد - المشترك توقيع ويعد الصندوق، في االشتراك في رغبة
 .األساسيالنظام  على موافقة بمثابة االشتراك طلب على - للصندوق  األساسي

 :االسترداد  .8

يقدم استرداد وحداتهم في الصندوق عن طريق تقديم طلب استرداد  حملة الوحداتيجوز ل فترة االسترداد:
لمدير الصندوق كل شهر.  ويجب أن يكون هذا الطلب نهائي وغير قابل للرجوع فيه من 

ي فيم المعلن و لسعر التقيم الوحدات ألغراض االسترداد وفقا تقو .  ويجب حامل الوحدةجانب 
 عمل على يومبيم الشهري طلبات االسترداد قبل تاريخ التقو  وقت االسترداد.  ويجب تقديم

 األقل ويتم تنفيذ الطلب في آخر يوم عمل كل شهر.
 قبول طلبات في العمل ويبدأ الشهر خالل وحداتهم استرداد طلب الوحدات لحملة يحق شروط االسترداد:

 إلى بذلك طلب تقديمهم طريق عن وذلك نشاطه الصندوق  بدء من شهور 6 بعد االسترداد
 طلبب الصندوق  مدير إخطار يتم على أن ه،بتاريخ المعلن التقويم لسعر وفقا الصندوق  مدير

د لهذا الغرض وطبقا لشروط النظام األساسي للصندوق  االسترداد  وذلك حسب النموذج المع 
 .التقويم يومل السابق عمل يوم من ظهراً الثانية عشر  الساعة أقصى بحد
 ليةالتا أيام عمل أربعة خالل االسترداد قيمة الوحدات لحامل يدفع أن الصندوق  مدير على
 .الوحدة سعر تحديد فيها تم التي التقويم ليوم
مضاعفات مبلغ (، مع دك )خمسين دينار كويتي 50االسترداد هو الحد األدنى لمبلغ  (1

 ويجوز للمستثمر أن يسترد جزء من استثماره  كويتي( بعد ذلك. دك )خمسين دينار 50
 في الصندوق استنادا إلى الحدود المشار إليها أعاله.
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أو حتى  اليالت لالتعام يوم حتى استرداد طلب أي تلبية تأجيل الصندوق  لمدير يجوز
 من أي في وذلك للصندوق، األساسي النظام عليه نص لما اوفق يوم االسترداد التالي

 :اآلتيتين الحالتين
  

 يف تلبيتها والمطلوب الوحدات لحملة االسترداد طلبات عجمي نسبة إجمالي غبل إذا (1)
 أصول قيمة صافي من أكثر أو % 10 أو موعد االسترداد تعامل يوم أي

 لتيا االسترداد طلبات بتلبية الحالة هذه في المدير يلتزم أن بشرط وذلك الصندوق،
 طلباتع جمي خذتؤ  أن وعلى الصندوق، أصول قيمة صافي من % 10 عن تقل

 طلبات من النسبة تأجيل ويتم والتناسب، النسبة أساس على باالعتبار االسترداد
 يوم حتى الصندوق  أصول قيمة صافي من % 10 نسبة عن زادت التي االسترداد
 أو موعد االسترداد القادم. التالي التعامل

 لتعاملا فيها ميت التي المنظمة المالية األسواق أو البورصة في التداول فوق تم إذا  (2)
 تداول وقف أو الصندوق، يملكها التي األخرى  األصول أو المالية األوراق في

 .أصوله في رةمثتمس قيمة تمثل مالية أوراق
 يجب على الورثة تؤول ملكية الوحدات لورثته، وحينمافي حالة وفاة مالك الوحدات   (2

ها شهادة الوفاة السترداد مبالغهم وتوزيعاسترداد مرفقًا به حصر اإلرث و ب تقديم طل
 .بينهم بحسب القسام الشرعي

 ال توجد رسوم استرداد في الصندوق. (3
 

 ر:يسعتم والالتقوي  .9 

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

 .شهر كل نهاية من يوم آخر في الصندوق  ألصول الصافية القيمة تقويم يجرى  .2
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 شهر كل نهاية من يوم آخر في تحديدها يتم التي الوحدة سعر هو التقويم سعر .3
 .الهيئة من المعتمدة الدولية المحاسبة لمعايير ووفقاً 

 بعد الصندوق  لمدير كترونيلاإل الموقع طريق عن للوحدة الصافية القيمة نشر يتم. 4
 .شهر كل نهاية في احتسابها

 الوحدات وتقويم الصندوق  ألصول الصافية القيمة باحتساب االستثمار مراقب يقوم. 5
  .تقويم فترة كل انتهاء عند
 فترة نهاية في الصندوق  استثمارات قيمة هي الصندوق  ألصول الصافية القيمة 6.

 قديةن من األخرى  االصول بنود إليها مضافا األساسي النظام ألحكام طبقا مقومة التقويم
 التاريخ ذات في الغير قبل من الصندوق  التزامات منها مطروحا أخرى  مدينة وأرصدة

 إن الصندوق  وحدات حملة على المقترحة النقدية التوزيعات اإلعتبار في األخذ دون )
  .(وجدت

 من ةالمعتمد الدولية المحاسبية للمعايير وفقا المدرجة المالية األوراق تقويم يتم .7
  .الهيئة

 كويتيال بالدينار المعادلة القيمة احتساب االعتبار بعين يؤخذ أن يجب التقويم، عند .8
 أسعار أساس على وذلك الكويتي، الدينار غير عمالت في مبالغ أي وجود حالة في

  .حينه في السائدة الصرف
 في بما( والطوارئ  االحتياطيات ومفردات الصندوق  خصومات كافة تخصم سوف. )9

  .الصندوق  تكبدها التي المتراكمة والمصاريف التكاليف أو رسوم أو ضرائب أية ذلك
 التعامل يوم من عمل يومي تتجاوز ال لمدة الصندوق  أصول تقويم تأخير يجوز .10
 مدير يقدم أن على الصندوق  أصول من كبير جزء تقويم إمكانية عدم حالة في

  .التأخير هذا ومبررات أسباب للهيئة الصندوق 
 حساب في الخطأ أو صحيح غير بشكل الصندوق  أصول من أصل تقويم حال في .11
 هذا من تضررالم يعوض أن بخطئه ذلك في تسبب من على يجب الوحدة، سعر
  .الخطأ
 أو المراجعة المرحلية المالية البيانات مع يرفق أن الصندوق  مدير على يجب .12

 خالل متت التي والتسعير التقويم أخطاء كل يبين تقريرا المدققة السنوية المالية البيانات
  .الفترة تلك
 لصافي حساب أول إجراء عند الوحدات استرداد أو اشتراك عملية تنعكس أن يجب .13
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 .االسترداد أو االشتراك عملية بعد الصندوق  أصول قيمة

 :سجل حملة الوحدات  .10

 

 سجلالجهة التي تحتفظ ب
  حملة الوحدات:

 الشركة الخليجية لحفظ األوراق المالية ) ش.م.ك.م.( 

يحفظ سجل حملة وحدات الصندوق لدى وكالة مقاصة، ويجوز حفظ هذا السجل  (1 سجل حملة الوحدات:
لدى أمين حفظ إذا كان الصندوق غير مدرج، وذلك وفقا لألحكام الواردة في 

ذية، الكتاب الرابع )بورصات األوراق المالية ووكاالت المقاصة( من الالئحة التنفي
 لصندوق. وتدفع أتعاب الجهة التي تحتفظ بالسجل من أموال ا

ة على وكالة المقاصة أو أمين الحفظ االحتفاظ ببيان يوضح رصيد الوحدات المتبقي (2
اقب والوحدات التي تم إصدارها أو استردادها أو استحداثها أو إلغاؤها، وتزويد مر 

 االستثمار بنسخة من البيان. 
يجب أن تطبق على جميع حملة الوحدات من الفئة نفسها في الصندوق الشروط  (3

 ألحكام ذاتها.وا
 يجب على حملة الوحدات إبالغ مدير الصندوق فور حدوث أي تغييرات في بياناتهم. (4
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 األرباح:. سياسة توزيع 11

 

 

 

 

 :والمصاريف واألتعابالرسوم  .12

يتحمل الصندوق كافة التكاليف المباشرة التي يتعرض لها الصندوق والتي تتضمن أتعاب  األتعاب:
 باإلضافة إلىمراقب الحسابات الخارجي مدير الصندوق وأمين الحفظ ومراقب االستثمار و 

ئة الهي لقانون  التنفيذيةالالئحة  فيمصاريف الدعاية واإلعالنات حسبما هو منصوص عليه 
إلى أي مصاريف أخرى تتعلق بتأسيس الصندوق وتكون مدرجة تحت بند  باإلضافة

مصاريف الصندوق.  ويتحمل مدير الصندوق مصاريف أي إعالنات أخرى غير منصوص 
 عليها في الالئحة التنفيذية.

 يتم ولن الصندوق  ألصول الصافية القيمة على ستنعكس الصندوق  يحققها مالية عوائد أية 
 . المشتركين قبل من الوحدات قيمة استرداد عند إال أرباح أي توزيع
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موضح في النظام األساسي للصندوق، يكون لمدير في مقابل أداء واجباته حسبما هو  أتعاب مدير الصندوق:
% من القيمة الصافية ألصول الصندوق.   1.35وق الحق في أتعاب سنوية بنسبةالصند

 .مدة الصندوق  طوال سنوي  ربع بشكل وتسددويتم حساب هذه األتعاب 
 . االشتراك/% من مبلغ االكتتاب1بنسبة  اشتراك/ولمدير الصندوق الحق في أتعاب اكتتاب

 ا.أو تخفيضه االشتراك/ولمدير الصندوق السلطة التقديرية في التنازل عن أتعاب االكتتاب
% 5وفي كافة الحاالت فإن إجمالي األتعاب السنوية المدفوعة لمدير الصندوق لن تتجاوز 

 ن القيمة الصافية ألصول الصندوق.م

النظام األساسي للصندوق، وبعد استكمال في مقابل أداء واجباته حسبما هو محدد في  أتعاب أمين الحفظ:
إجراءات تأسيس الصندوق وبدء أعماله يكون ألمين الحفظ الحق في أتعاب سنوية يتم 

 تحديدها بنسبة من القيمة الصافية ألصول الصندوق وذلك على النحو التالي:
 0.0625 % دينار 3,125عن صافي األصول أو كحد أدنى سنويا 

 كويتي. 
 وتسدد تجميعي بشكل شهريا تحتسب األتعاب ضمن مصروفات الصندوق ويتم حساب تلك 

 .مدة الصندوق  طوال سنوي  ربع بشكل
 

 
 أتعاب مراقب االستثمار:

 
في مقابل أداء واجباته حسبما هو محدد في النظام األساسي للصندوق، وبعد استكمال 

م أتعاب سنوية يت إجراءات تأسيس الصندوق وبدء أعماله يكون لمراقب االستثمار الحق في
 تحديدها بنسبة من القيمة الصافية ألصول الصندوق وذلك على النحو التالي:

 0.0625 % دينار 3,125عن صافي األصول أو كحد أدنى سنويا 
 كويتي. 

 تجميعي بشكل شهرياوتحتسب  ويتم حساب تلك األتعاب ضمن مصروفات الصندوق 
 مدة الصندوق. طوال سنوي  ربع بشكل وتسدد
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د.ك. )فقط ألف  1,250/- تبلغ اعن تنفيذ مهامه حفظ السجل إن األتعاب المهنية لجهة :أتعاب جهة حفظ السجل

يوما من تاريخ الترخيص  15ومائتان وخمسون دينار كويتي ال غير( سنويا تسدد خالل 
 للصندوق.

بمهام توزيع  ير الصندوق وقامت جهة حفظ السجلفي حال إقرار التوزيعات من قبل مد
% من قيمة االتفاقية عن كل 20ستحق ت فإن جهة حفظ السجل األرباح النقدية والمنحة

 توزيع.
 

 مراقب الحساباتأتعاب 
 الخارجي:

 

 الحق في تقاضي أتعاب للمراقب الحسابات الخارجيفي مقابل أدائه لكافة واجباته يكون 
ب يتم احتساب هذه األتعاو سنويا فقط(  دك )ثالثة آالف دينار كويتي 3,000بلغ سنوية بم

 .وتسدد بشكل سنوي  ضمن مصاريف الصندوق 

جدول يوضح كافة الرسوم 
 :والمصاريف واألتعاب

الرسوم والمصاريف 
 واالتعاب

 قيمة الرسوم والمصاريف واألتعاب مستحقة على

 الصندوق  أتعاب مدير الصندوق 

% سنويًا من القيمة 1.35أتعاب إدارة: 
ألصول الصندوق تحتسب الصافية 

شهريا بشكل تجميعي وتسدد كل ربع 
 .سنة طوال مدة الصندوق 

 ن قيمة االشتراك.م 1% حملة الوحدات رسوم االشتراك
 ال يوجد حملة الوحدات رسوم االسترداد

 الصندوق  أتعاب أمين الحفظ

% سنويا من القيمة الصافية 0.0625
ألصول الصندوق أو كحد أدنى 

كويتي، تحتسب شهريا دينار  3,125
بشكل تجميعي وتسدد بشكل ربع سنوي 

 طوال مدة الصندوق.
% سنويا من القيمة الصافية 0.0625 الصندوق  أتعاب مراقب االستثمار
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ألصول الصندوق أو كحد أدنى 
دينار كويتي، تحتسب شهريا  3,125

بشكل تجميعي وتسدد بشكل ربع سنوي  
 طوال مدة الصندوق.

حملة أتعاب حفظ سجل 
 الوحدات

 الصندوق 

في حال  دينار كويتي سنويا. 1,250
ير الصندوق إقرار التوزيعات من قبل مد
بمهام توزيع  وقامت جهة حفظ السجل
فإن جهة حفظ  األرباح النقدية والمنحة

% من قيمة االتفاقية 20ستحق تالسجل 
 عن كل توزيع.

الحسابات   أتعاب مراقب
 الخارجي

 الصندوق 
 كويتي سنويا.دينار  3,000

 أتعاب مدير االستثمار
مدير 

 الصندوق 

% سنويًا من القيمة الصافية 0.57
ألصول الصندوق تحتسب شهريا بشكل 
تجميعي وتسدد كل ربع سنة طوال مدة 

 .الصندوق 
 

 المحاسبة والتقارير:  .13

وذلك  الوحداتلجميع حملة  طلبها عند مجاناً  للصندوق  المدققة السنوية المالية القوائم توفر 
 .من خالل مدير الصندوق 

و البيانات المالية للصندوق على النحالتقارير و يجب على مدير الصندوق أن يقوم بإعداد 
 التالي:

 الرقابية: أوال: للجهات
 :النحو التالي مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية للصندوق علىيلتزم 
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يعد مدير الصندوق البيانات المالية المرحلية المراجعة للصندوق بشكل ربع  -أ
ة، سنوي على األقل وذلك وفقا للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئ

وأن يقدم نسخة منها للبورصة والهيئة خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل 
 من نهاية الفترة.  

 مالية السنوية المدققة، وأن يقدم نسخة منهامدير الصندوق البيانات اليعد  -ب
الية للبورصة والهيئة خالل مدة أقصاها خمسة وأربعين يومًا من نهاية السنة الم

   للصندوق.
على مدير الصندوق ومراقب االستثمار وأمين الحفظ تقديم جميع المعلومات  -ج

ة ، وللهيئوالمستندات والبيانات التي تطلبها الهيئة خالل المدة التي تحددها
، وأخذ البيانات والمعلومات صندوق الفحص ومراجعة حسابات وسجالت 

 الالزمة إلجراء عمليات التدقيق والتفتيش. 
 

 :الوحداتحملة إلى ثانيا: 
يجب على مدير الصندوق تقديم تقريرًا دوريًا لكل حامل وحدات كل مدة ثالثة أشهر، 

 ويتضمن هذا التقرير على األخص المعلومات التالية: 
 صافي قيمة أصول وحدات الصندوق.  -أ
عدد وحدات الصندوق التي يملكها حامل  -ب

 الوحدات وصافي قيمتها. 
سجاًل بحركة حساب كل حامل وحدات على حدة، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة  -ج

 بعد آخر تقرير تم تقديمه لحامل الوحدات.  
 بيانًا عن أتعاب مدير الصندوق ومقدمي الخدمات. -د

 :لجمهورثالثا: إلى ا
يجب على مدير الصندوق نشر معلومات شهرية عن الصندوق للجمهور من خالل 
البورصة، وذلك خالل سبعة أيام عمل من نهاية كل شهر وفقًا للنموذج الذي تحدده 

 الهيئة. 
 :ونهايتها للصــندوق  المالية الســنة بداية البيانات المالية:

 عام كل من ديسمبر نهاية في وتنتهي عام كل من يناير أول من للصندوق  المالية السنة تبدأ
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 لدى الصناديق سجل في قيده تاريخ من تبدأ التي للصندوق  األولى المالية السنة باستثناء
 .التالي العام من ديسمبر نهاية في وتنتهي الهيئة

 

 الوحدات:حملة  جمعية أحكام  .14

 لكل ويحق السنة، في األقل على واحدة مرة تعقد الوحدات لحملة جمعية للصندوق  يكون  
 حملة من لكل ويكون  قراراتها على والتصويت الجمعية هذه اجتماعات ورضح كمشتر 

 .يمتلكها واحدة استثمارية وحدة كل مقابل واحد صوت الوحدات
 :التالية المسائل في قرار واتخاذ بالنظر الوحدات حملة جمعية تختص
 .المالي ومركزه الصندوق  نشاط عن الصندوق  مدير تقرير (1)
 .للصندوق  المدققة السنوية المالية البيانات عن الحسابات مراقب تقرير (2)
 .للصندوق  المدققة السنوية المالية البيانات (3)
 .االستثمار مراقب تقرير (4)
 .لحملة الوحدات المكتسبة الحقوق  تمس التي األساسي النظام تعديالت (5)
 .الصندوق  مدير عزل (6)
 .بديل مدير تعيين (7)
 .أعماله ومراقبة الصندوق  مصفي اختيار (8)

 .الهيئة بموافقة إال الوحدات حملة جمعية قرارات تنفذ وال
 التي المسائل في للنظر الصندوق  مدير من دعوة على بناء الوحدات حملة جمعية تنعقد
 مسبب طلب على بناء لالجتماع الدعوة يوجه أن عليه ويتوجب اختصاصاتها، في تدخل
 الصندوق  مال رأس من % 10 عن تقل ال نسبة يمثلون  الذين الوحدات حملة من مقدم

 األعمال جدول وتعد .الحسابات مراقب أو االستثمار مراقب من طلب على بناء أو المصدر،
 في الوحدات حملة جمعية بدعوة الصندوق  مدير يقم لم إذا .االجتماع إلى تدعو التي الجهة
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 من سبب ألي الصندوق  مدير من دعوتها تعذر إذا أو ذلك فيها يتوجب التي األحوال
 الجمعية هذه بدعوة الحسابات مراقب أو االستثمار مراقب توكل أن للهيئة يجوز األسباب،
 .لالنعقاد
 ومكان وزمان عمالاأل جدول منةمتض الوحدات حملة جمعية اجتماع ورحضل الدعوة توجه
 :التالية الطرق  بأحد االجتماع انعقاد
 مأيا بعشرة االجتماع انعقاد قبل والبورصة محليتين يوميتين صحيفتين في اإلعالن (1)

 .األقل على عمل
 االجتماع النعقاد المحدد الموعد قبل الوحدات حملة إلى ترسل مسجلة خطابات (2)

 .األقل على عمل أيام بعشرة
 .األقل على عمل أيام بسبعة االجتماع انعقاد قبل الفاكس أو اإللكتروني البريد (3)
 ماعاالجت موعدقبل  قانونا عنهم ينوب من أو الوحدات حملة إلى باليد الدعوة تسليم (4)

 .االستالم يفيد بما الدعوة صورة على شرويؤ  األقل، على عمل أيام بثالثة

 يكون  أن أعاله( 4( و)3( و)2) البنود في إليها المشار بالوسائل اإلعالن لصحة يشترط
 رقم أو اإللكتروني بريده عنوان أو موطنه عن ببيانات الصندوق  مدير زود قد كالمشتر 
 قبل من يرغيت بأي يعتد وال الوسائل هذه خالل من إعالنه على ووافق به،ص الخا سالفاك

 صندوق ال مدير أخطر قد يكن لم ما السابقة الفقرة في إليها المشار البيانات من ألي كالمشتر 
 على عمل أيام بخمسة إعالنه قبل ييرغالت بهذا الوحدات حملة بسجل تحتفظ التي الجهة أو

 .األقل
 جمعية اجتماع ومكان وميعاد األعمال بجدول إخطارات توجيه الصندوق  مدير على يجب
 :من كل إلى االجتماع انعقاد من األقل على عمل أيام سبعة قبل الوحدات حملة
 ة.الهيئ (1)
 .االستثمار مراقب (2)
 .)المقاصة وكالة أو ظحف أمين( تالوحدا حملة بسجل ظتحتف التي الجهة (3)
 في المالية البياناتض عر  المقرر من كان إذا األحوال حسب الحسابات مراقب (4)
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 .الوحدات حملة جمعية
 .الجمعية اجتماع ومكان وميعاد األعمال جدول عن لإلعالن البورصة (5)

 
 حملة جمعية اجتماع بطالن إخطارها بعد الهيئة ممثل ورحض عدم على يترتب ال 

 دالبنو  في إليها المشار الجهات من أي   ورضح عدم حالة في االجتماع هذا ويبطل .الوحدات
 لم ما الصندوق  مدير ورحض عدم حالة فيكما يبطل االجتماع  .أعاله (4( و)3( و)2)

 حملة جمعية اجتماع يترأس المدير، بخالف أخرى  جهة من موجهة لالجتماع الدعوة تكن
 .االجتماع هذا إلى بالدعوة قامت التي الجهة الوحدات

 
 الذين الوحدات حملة رهضح إذا إال صحيحا الوحدات حملة جمعية اجتماع انعقاد يكون  ال

 وجب النصاب؛ هذا يتوافر فإذا لم .المصدر الصندوق  مال رأس من % 50 من أكثر يمثلون 
 مايو  ثالثين عن تزيد ال مدة خالل يعقد األعمال جدول لذات ثان اجتماع إلى الجمعية دعوة
 رأس من ورضالح نسبة كان أيا صحيحا الثاني االجتماع ويكون  األول، الجتماع تاريخ من

 إلى الدعوة في تاريخه حدد قد كان إذا الثاني لالجتماع جديدة دعوة توجه أال ويجوز .المال
 ثناءباست االجتماع في الممثلة للوحدات المطلقة باألغلبية القرارات وتصدر األول االجتماع
 لحملة المكتسبة الحقوق  تمس والتي للصندوق  األساسي النظام بتعديل المتعلقة القرارات
 بموافقة تصدر أن فيجب الصندوق، مدير طلب على بناءً  التصفية حالة في أو الوحدات

 .المصدر الصندوق  مال رأس من % 50 من أكثر يملكون  الذين الوحدات حملة
 
 إذا إال األعمال جدول على مدرجة غير موضوعات مناقشة الوحدات حملة لجمعية يجوز ال

 إذا أو االجتماع، تكشفت أثناء أو الجدول إعداد بعد طرأت التي العاجلة األمور من كانت
مال  رأس من% 5 يملكون  الوحدات الذين حملة أو الحسابات مراقب أو الهيئة ذلك طلبت

ذا المصدر، الصندوق   المسائل ببعض المتعلقة المعلومات كفاية عدم المناقشة أثناء تبين وا 
 حملة ذلك طلب إذا عمل أيام عشرة على تزيد ال لمدة االجتماع تأجيل تعني المعروضة،
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 المسجل االجتماع وينعقد الُمصدر، الصندوق  مال رأس من % 25 يملكون  الذين الوحدات
 .للدعوة جديدة إجراءات إلى الحاجة دون 

 
 الهيئة موافاة - األحوال حسب االجتماع عقد إلى دعت التي الجهة أو الصندوق  مدير على

 الخدمات ومقدمي ترأس االجتماع، ممن توقيعه بعد الجمعية اجتماع رضمح من بنسخة
 مرفقا يكون  أن على انعقادها، تاريخ من أسبوعين خالل وذلك االجتماع، الحاضرين

 .ورالحض توكيالت من نسخة رضبالمح
 

 اجتماع حضور حق بالصندوق  الخاص بالسجل المقيدين الوحدات حملة من لكل يحق
 توكيل بموجب تكون  أن الوكالة لصحة ويشترط الوكالة أو باألصالة الوحدات حملة جمعية
 من أكثر أو واحد اجتماع لحضور التوكيل يكون  أن ويجوز لذلك، معد تفويض أو خاص

 صالحا معين اجتماع لحضور الصادر التوكيل ويكون  الوحدات حملة جمعية اجتماعات
 .النصاب اكتمال لعدم إليه يسجل الذي االجتماع لحضور

 

 

   تعارض المصالح: 15. 

ولي الصندوق مباشرة أي منصب في شركة أو أي كيان آخر لموظفي ومسؤ ال يجوز  (1 
أي صندوق استثماري  الصندوق أوتكون أسهمه أو أوراقه المالية جزءا من أصول هذا 

 صندوق.اليديره مدير 
دارة الصناديق األخرى في يجب على  (2 مدير الصندوق الفصل بين إدارة هذا الصندوق وا 

حالة إدارته ألكثر من صندوق، ويجب عليه فصل العمليات الخاصة بالصناديق 
 المعنية.
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 :إلغـاء الترخيص  .16

 للهيئة أن تلغي ترخيص أي صندوق في أي من األحوال التالية:  
 
 إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص.  .1
 إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في الصندوق.  .2
انون إذا خالف مدير الصندوق أو مراقب االستثمار أو أمين الحفظ أيًا من أحكام الق .3

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

 ضرورة للتحري عن أمر يتعلق بالنظام أو بمصلحة المشاركين. 
 

 :صندوق التصفية   .17

  ينقضي الصندوق في األحوال التالية:  :الصندوق  وتصفية حل حاالت
 
 نظامالواردة بال طبقا للقواعدانقضاء المدة المحددة في النظام األساسي ما لم تجدد  .1

  .األساسي
  انتهاء الغرض الذي أنشئ من أجله الصندوق أو في حالة استحالة تحقيقه الهدف. .2
تلف أو هالك جميع أصول الصندوق أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي  .3

  . استثمارا مجديا
لب مدير الصندوق بشرط صدور قرار بالموافقة من جمعية حملة على ط بناء .4

  % من رأس مال الصندوق بحله قبل انتهاء مدته. 50الوحدات ممن يملكون أكثر من 
 صدور قرار من الهيئة بإلغاء ترخيص الصندوق. .5
  صدور حكم قضائي بحل الصندوق وتصفيته. .6

 
 مدة خالل ظويحتف التصفية، دور في السابقة الفقرة ألحكام وفقا حله بمجرد الصندوق  يدخل :التصفية إجراءات
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 اسم إلى افضي أن ويجب التصفية، إلتمام الالزم بالقدر االعتبارية بالشخصية التصفية
 الجهة عن الصادرة تباتاكمال في واضحة بطريقة كتوبةم )التصفية تحت(ة عبار  الصندوق 
 الصندوق  تصفية في عويتب .الصندوق  تصفية شهر يتم أن ويجب التصفية، على القائمة
 :التالية البنود في عليهاص المنصو  األحكام

 
خطار الصندوق  حل شهر تاريخ من الصندوق  على التي الديون  عجمي جالآ ،طتسق  وا 

 عم ةالتصفيبافتتاح  رسميا الدائنين عجمي يخطر أن المصفي وعلى التصفية، حبافتتا الدائنين
 عميج وفي اإلعالن، ةبطريق الدائنين إخطار ويجوز ديونهم، اءضباقت طلباتهم لتقديم دعوتهم
 يوم عشر خمسة عن تقل ال للدائنين مهلة اإلعالن أو اإلخطار منضيت أن يجب األحوال
 .طلباتهم لتقديم عمل

 
 إدارة على قائما المدير يظل ذلك عوم الصندوق، مدير سلطة الصندوق  اءضانق عند تنتهي 

 في يرغال إلى بالنسبة المدير ويعتبر لسلطاته، وممارسته فيمص تعيين حين الى الصندوق 
 التصفية مدة خالل الصندوق  خدمات مقدمو ويستمر مصفي تعيين يتم أن إلى المصفي حكم
 ديمتق في الستمرارهم الحاجة عدم الهيئة موافقة بعد المصفي يقرر لم ما خدماتهم تقديم في
  .واحد خدمة مقدم لدى المهام بعض دمج أو يرهمغب استبدالهم أو الخدمات هذه
 

 من تعيين المصفي يجوز كما له، مصفيا للصندوق  الخدمات مقدمي أو مدير تعيين يجوز
 االستثمار محفظة إدارة أو الجماعي، االستثمار أنظمة بإدارة لهم المرخص صاألشخا بين
 عجمي وفي الهيئة، لدى المسجلين الحسابات مراقبي أو ،الحفظ أمين أو استثمار مراقب أو

 إال الهأعم مباشرة في المصفي يبدأ وال .الهيئة موافقة بعد إال المصفي تعيين يتم ال األحوال
  .تعيينه قرار شهر بعد
 
 فيها تقرر التي األحوال في إال الوحدات حملة جمعية عن يصدر بقرار المصفي تعيين يتم



 
 

CMA Data Classification: Public 
44 

 
 

 حملة جمعية قبل من المصفي اختيار حالة وفي .التنفيذية الالئحة وفق المصفي تعيين الهيئة
ع جمي وفي المصفي، تعيين على الهيئة من المسبقة الموافقة على الحصول يتوجب الوحدات،
 الصندوق  يتحمل أن على التصفية، ومدة أتعابه المصفي اختارت التي الجهة تحدد األحوال،
 االحوال عجمي وفي بتعيينه، قامت التي الجهة من بقرار المصفي يعزل المصفي، أتعاب
 أن نفسها تلقاء من أو الصندوق  دائني أو الوحدات حملة أحد طلب على بناء للهيئة يجوز
 أن يجب المصفي بعزل قرار وكل لذلك، مقبوال مبررا رأت إذا المصفي بعزل قرارا تصدر
 القرار شهر بعد إال أعماله مباشرة في الجديد المصفي يبدأ وال محله، يحل من تعيين يشمل
 .مصفيا وتعيينه العزل منضالمت
 

 ما صالخصو  وجه على وله الصندوق، تصفية يهاضتقت التي االعمال عبجمي المصفي يقوم
 :يلي

 .يرغوال اءضالق أمام الصندوق  تمثيل  (1)
 .وحقوقه أصول الصندوق  على للمحافظة الحريص الشخص عناية ببذل القيام (2)
 .الصندوق  ديون  سداد (3)
 قةطري بأي أو بالممارسة أو العلني بالمزاد منقوالً  أو عقاراً  الصندوق  أصول عبي (4)

 إجراء على تعيينه قرار في ينص لم ما سعر، أعلى على الحصول تكفل أخرى 
 .معينة بطريقة عالبي

 .الوحدات حملة بين الصندوق  أصول صافي سمةق (5)
 
 
 ال يجوز كما سابقة، أعمال إلتمام الزمة كانت إذا إال جديدة أعمال يبدأ أن للمصفي يجوز ال
في  التحكيم يقبل أو حقوقه على يتصالح أن أو واحدة جملة الصندوق  أصول عبي له

 إال بموافقة الصلة، ذات أطراف عم تعامالت إجراء أو التصفية بأعمال المتعلقة المنازعات
 حملة أو الصندوق  مواجهة في المصفي يجريها التي االعمال تسري  الوحدات، حملة جمعية
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 .حدود سلطته وفي التصفية أعمال يهضتقت مما كانت إذا يرغال أو الوحدات
 

 القرار باألغلبية اتخذ إذا إال للصندوق  ملزمة تصرفاتهم تكون  فال المصفون  تعدد فإذا
 تقديم حسابات الصندوق  مدير على ذلك، خالف على تعيينهم قرار ينص لم ما المطلقة،
 دبتزوي مقدمو الخدمات يلتزم كما المصفي، إلى وأصوله ومستنداته هدفاتر  وتسليم الصندوق 
 من أشهر ثالثة خالل المصفي ويقوم الصندوق، تخص معلومات أو بيانات بأي المصفي
 لهو  والتزاماته، حقوقه منضيت بما المالي مركزه وتحديد الصندوق  أصول بجرد لعمله مباشرته

 عم التصفية، لقيد الالزمة المصفي الدفاتر ويمسك الخدمات، بمقدمي ذلك في يستعين أن
  للصندوق  المالي المركز بتقرير الهيئة إخطار
دد تح لم فإذا تعيينه، قرار في المحددة المدة في التصفية أعمال من االنتهاء لمصفياعلى 
  .الشأن ذوي  طلب على بناء تحديدها الهيئة تولت المدة

 
 تقريره على االطالع بعد المصفي اختارت التي من الجهة يصدر بقرار المدة تمديد ويجوز
 أن شأن ذي ولكل المحددة، المدة في التصفية إتمام حالت دون  التي األسباب منضيت الذي
 .هذه المدة تقصير الهيئة من يطلب

 
 أشهر من ثالثة خالل لالجتماع الوحدات حملة جمعية بدعوة يقوم أن الصندوق  مصفي على
قب مرا وتقرير المنتهية السنة عن المالية البيانات لمناقشة وذلك المالية، السنة انتهاء

 يلالجتماع ف الجمعية دعوة وله والمصادقة، التصفية أعمال عن السنوي  والتقرير الحسابات
يكون  ما يستوفي أن المصفي على يتعين التصفية، أعمال ذلك تضاقت إذا وقت أي

يداع الصندوق  مدير لدى أو يرغال لدى حقوق  من للصندوق   في أحد يحصلها التيالمبالغ  وا 
وتجنيب  الصندوق  ديون  سداد المصفي وعلى .التصفية دور في الصندوق  لحساب كالبنو 

 :التالي للترتيب وفقا الصندوق  ديون  سداد ويتم عليها، المتنازع الديون  لسداد الالزمة المبالغ
 .التصفية عمليات عن الناتجة المالية االلتزامات .1
 .الخدمات لمقدمي المستحقةالمبالغ  عجمي .2
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 .امتيازها ترتيب حسب الممتازة الديون  .3
 .للدين امنضال الشيء ناتج حدود في وذلك عينية، بتأمينات مونةضالم الديون  .4

 
 فيك لم فإن العاديين، للدائنين ديؤ ي بيانها السابق الديون  سداد بعد مال من يتبقى وما

  .رماءغال قسمة عليهم المال قسمة يتم الديون  هذه كل لسداد التصفيةناتج  من المتبقي
 

الوحدات،  حملة بين ديونه سداد بعد الصندوق  أصول من تبقى ما بقسمة المصفي يقوم
 .الصندوق  مال رأس في وحداته عدد عم يتناسب نصيب على ي مشتر  كل ويحصل

 
أصوله،  وقسمة الصندوق  تصفية عن ختاميا حسابا الوحدات حملة جمعية إلى يقدم المصفي

المصفي  وعلى .الجمعية تلك من الختامي الحساب على بالتصديق التصفية أعمال وتنتهي
  .التصفية انتهاء بعد الهيئة لدى الصناديق سجل من الصندوق  قيد اءغإل يطلب أن
 

 ختاري من إال التصفية بانتهاء يرغال على يحتج وال التصفية، انتهاء بشهر المصفي ويقوم
 اليةللسنة الم وفقا التصفية أعمال عن للهيئة سنوي  عرب تقرير بتقديم المصفي يلتزم .الشهر

 نم مراجعا التقرير يكون  أن على الفترة، نهاية من يوما ثالثون  أقصاها مدة خالل للصندوق 
 مت التي والدفعات التصفية إجراءات في إليه التوصل تم ما مناضومت الحسابات، مراقب قبل

 عدم وسبب تسييلها يتم لم الصندوق  لدى موجودة أصول وأي الوحدات حاملي على توزيعها
 أو معلومات بأي تزويدها المصفي من تطلب أن للهيئة يجوز كما تسييلها، من االنتهاء
 لمدة الصندوق  بتصفية المتعلقة والمستندات الدفاتر ظتحف .لذلك ضرورة رأت كلما تقارير
 الجهة تحدده الذي المكان في الهيئة سجل من الصندوق  قيد اءغإل تاريخ من سنوات سخم
 .المصفي عينت التي
 

 بسبب يرغال أو الوحدات حملة أو الصندوق  تلحق التي األضرار تعويض عن المصفي يسأل
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 المصفين تعدد حالة وفي عمله، أداء في يرتكبها التي األخطاء نتيجة أو سلطته حدود تجاوزه
 .امنضالت وجه على مسئولين يكونون  فإنهم

 

 :القانون واالختصاص القضائي. 18

 ةبكاف الكويتي القضاء ويختص الكويتي القانون  ألحكام وفقاً  ويفسراألساسي  النظام يخضع 
 حتهوالئ وتعديالته 2010 لسنة 7 رقم القانون  ويسري  عنه ينشأ أو به تتعلق التي المنازعات
 لقراراتوا وتعديالتهما المالية األوراق نشاط وتنظيم المال أسواق هيئة إنشاء بشأن التنفيذية
 يرد لم التي بالصندوق  المتعلقة األمور كافة على الرقابية الجهات من المنظمة والشروط
 .األساسي النظامفي  خاص نص بشأنها

 

 :إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب .19

 يجب على مدير الصندوق االلتزام بقرارات وتعليمات هيئة أسواق المال وقوانين دولة 

ا الكويت بشأن غسل األموال وتمويل اإلرهاب وقرارات الشرعية الدولية الصادرة في هذ

  اإلرهاب.الشأن، وأية قرارات وتعليمات الحقة تصدر بشأن غسل األموال وتمويل 

 

وسعيًا لاللتزام بقوانين وتعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، قد يطلب مدير 

الصندوق تقديم مستندات اضافية من طالبي االشتراك كدليل للتحقق من بياناتهم 

وهوياتهم أو هوية المستفيدين األصليين من األموال المشاركة في الصندوق، ويحتفظ 

علومات إضافية إذا اعتبر ذلك ضروريًا للتحقق من مدير الصندوق بالحق في طلب م
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هوية أو مصادر أموال طالبي االشتراك بالصندوق، ويجوز لمدير الصندوق أن يرفض 

قبول أي طلب اشتراك في الصندوق إذا تأخر المشترك أو تعذر عليه تقديم أي معلومة 

 أو مستند كان قد طلبها مدير الصندوق. 

 

 

 :ى الشكاو رفع إجراءات   .20

معد لحملة الوحدات أو من يمثلهم قانونا حق تقديم شكوى إلى مدير الصندوق على النموذج ال 

قديم رط لتبهذا الشأن، يتم تعبئة بيانات النموذج وتوقيعه، وترفق به المستندات الثبوتية. ويشت

الشكوى أال يكون موضوعها منظور أمام القضاء، وفي حالة تقديم موضوع الشكوى للقضاء 

 مدير الصندوق عن التحقيق في الشكوى. يتوقف 

 

( يوما من ورود الشكوى إلى وحدة 30ويتم بحث الشكوى ومعالجتها والرد عليها خالل )

الشكاوى في مقر مدير الصندوق، ويتم تقديم الشكوى في مقر مدير الصندوق أو بأحد 

 -الطرق التالية: 

 باليــــد 

 سبالبريد العادي أو البريد المسجل أو الفاك 

  البريد االلكتروني acic.complaints@abkuwait.com 

  :صفحة مدير الصندوق على االنترنتwww.ahli-capital.com  
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 :المراســالت  .21

كافة المراسالت من جانب أي مكتتب في الصندوق إلى مدير الصندوق على آخر يتم توجيه  
 عنوان مسجل في سجالت الصندوق على النحو التالي:

 (.م .ك .م .أهلي كابيتال لالستثمار )ششركة 
 10قبلة، شارع احمد الجابر، بلوك منطقة ال

 المبنى الرئيسي للبنك االهلي الكويتي
 دولة الكويت – 13014الصفاة  – 1387ص ب: 
 www.ahli-capital.com   موقع مدير الصندوق: -
 acic_assetmgt@abkuwait.comالبريد اإللكتروني:  -
 +(965) 1832832رقم الهاتف:  -
 +(965) 22466187رقم الفاكس:  -

 
تفاصيل االتصال: .22  

 مدير الصندوق:

 شركة أهلي كابيتال لالستثمار )ش م ك م(
 10بلوك  –شارع أحمد الجابر  –منطقة القبلة 

 المبنى الرئيسي للبنك األهلي الكويتي 
  13014الصفاة  – 1387ص ب: 

 دولة الكويت
 

mailto:acic_assetmgtT@abkuwait.com
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 :مدير االستثمار 

 )المملكة المتحدة( المحدودة إلدارة االستثماربالك روك 
 ثروجمورتون أفنيو 12
 EC2N 2DLلندن

 المملكة المتحدة

BlackRock Investment Management (UK) Limited 
12 Throgmorton Avenue 
London EC2N 2DL 
United Kingdom 

 :أمين حفظ ومراقب االستثمار

 )مقفلة( .ك .م .الشركة الخليجية لحفظ األوراق المالية ش
 شارع مبارك الكبير  –الشرق  –الكويت 

 الدور الثالث والخامس والسادس –مبنى زيد الكاظمي 
 دولة الكويت – 13072الصفاة:  – 21109ص ب: 

 

 الحسابات الخارجي:مراقب 

 (وشركاه الوزان) وتوش ديلويت مكتب - المزيني علي يوسف طالل
 شارع أحمد الجابر، مجمع دار العوضي، الدور السابع

 الكويت – 13062الصفاة  – 20174ص ب: 
 (+ 965) 22408844هاتف: 
 (+965) 22408855فاكس: 

 
 :(البيعاالكتتاب )وكيل 

 (.م .ك .م .لالستثمار )ششركة أهلي كابيتال 
 10بلوك  –شارع أحمد الجابر  –منطقة القبلة 

 المبنى الرئيسي للبنك األهلي الكويتي 
 , دولة الكويت13014الصفاة  – 1387ص ب: 


