النظـام األسـاسي للصنـدوق األهلـي الخليـجي
بموجب أحكام المرسوم بالقانون رقم  31لسنة  1990في شأن تنظيم تداول
األوراق المالية وإنشاا ناناق ا اتساارمار وقارار وا ار الاواارن وال انا ة رقام
 113لسنة  1992بإندار الالئحة الانفيذ ة للمرساوم بالقاانون المشاار إليا أ اال،
وبعااد اوافقااة واارن الاوااارن وال اانا ة وبنااك الكو ااا المريااقد فقااد تاام إنشااا
الصندوق األهلي الخليجي ان االكي وحدات اتسارمار المباين أحكااااا وفاا اذا
النظام .و كون لل ندوق شخ ية ا ابار ة وذاة االية اساقلة ن حملة الوحادات
أو الواة القائمة لى إقارت .
لاى النظاام األساساي لل اندوق ببقاا للمرساوم بقاانون رقام ( )7لسانة
تم الاعاد
 2010وتئحا ا الانفيذ ااة بشااأن إنشااا يئااة أسااواق المااال وتنظاايم نشاااب األوراق
الماليااة والقاارارات والاعليمااات الالحقااة ذات العالقااة وال اااقرن ااان يئااة أسااواق
المال.

المـــادة األولــــى

عابر الامايد السابا جق ت اوقأ ان ذا النظام واكمالً ألحكاا .

المـــادة الثانــية
تـــعـريفـــات:
كون للم طلحات الاالية المعنى المبين قر ن ي اناا- :
ال ندوق األ لي الخليوي.
الصنــــــــــــدوق:
نوع الصنــــــدوق:

نندوق اسارمار في أوراق االية.

شكل الصندوق:

نندوق اسارمارد افاوح ذو رأسامال ااييار ق اد رأ
االاااا بإناااادار وحاااادات اسااااارمار ة جد اااادن أو اااانخف
باساارقاق بعا وحداتا ااالل الفاارن المحاادقن فاي نظااا
األساسي.

عملـــــة الصندوق:

الد نار الكو اي.
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نوووووع ووووور و وووودات تطرح وحدات ال ندوق لالياااب العام.
الصندوق:
النظـــــــــــــــــام :

ذا النظام أو أ ة تعد الت قد تطرأ لي اساقبالً.

جهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووـة
اإلشـــراف/الهيئة :

يئة أسواق المال.

مدير الصندوق:

و الواة الاي تقوم بدور اد ر ال اندوق وتااولى شارية
أ لي يابياال لالسارمار القيام بذلك.

أمين الحفظ :

شااخا ا ابااارد ارا ا ا لا ااان الايئااة لمقاولااة حفا
أاوال العمال وأنولام بما في ذلك تلاك المكوناة ألنظماة
اتسارمار الوما ي وفقا ألحكام القانون والالئحة الانفيذ ة.

مراقب االستثمار :

شخا ا ابارد اراا ل بمقاولة نشاب المراقبة
واإلشراف لى أنظمة اتسارمار الوما ي.

المالــــــــــــــــك :

ااو االااك الوحاادات ااان الشااريات والمااوابنين الكااو ايين
وااااااوابني قول اولاااااع الاعااااااون الخليواااااي والعااااارب
واألجانب المقيمين وغير المقيمين في قولة الكو اا الاذ ن
واااوا لاااا م اتشااااراي فاااي ال اااندوق وفقاااا ً ألحكاااام اااذا
النظام.

وكيــووووووووـل االكتتووووووووا الشاااخا الطبيعاااي أو ات اباااارد الاااذد عااار أو بيااا
أوراقا االياة ل االم ا ادر ا أو حليفا أو ح ا لاى
(البيـــــــع) :
أوراق االية ان الم ادر أو حليفا بيار إ ااقن تساو ا
أو إقارن ملية اندار األوراق المالية.
مراقوووووووب الح وووووووا ات الشخا الطبيعاي المساو لادل الايئاة فاي ساو اراقباي
الحسابات الذد بدد الرأد الفني المحا اد والمسااق حاول
الخارجي:
ااادل دالااة وواااوح القااوائم الماليااة للشاارية المعاادن وفقااا
لمعا ير المحاسبة الدولية المعامدن لدل الايئة.
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و دات االستثـــــمار :وحدن اتسارمار ي ورقاة االياة غيار قابلاة للاوقئاة تمرا
ح ة في أنول ال ندوق وتخاول حاالااا اباشارن يااا
الحقااوق الناشاائة ناااا .وإذا تعاادق اااالكو الوحاادن الواحاادن
تعنااي لاايام أن خااااروا ااان بياانام شخ ااا واحاادا ماارلام
تواااا ،ال اااندوق .و واااوا لييااار الكاااو ايين اتيااااااب فاااي
وحدات اتسارمار أو تملكاا.
سعر و دة االستثـــمار :ااو السااعر الااذد ااام تحد ااد ،بنااا لااى تقااو م اوجااوقات
ال ااندوق وفقااا لمعااا ير المحاساابة الدوليااة المعاماادن ااان
الايئة اقسواا لى دق وحدات اتسارمار.
يوم التقويم:

واارل تقااو م القيمااة ال ااافية ألنااول ال ااندوق فااي ااار
وم ان ناا ة ي شار.

يوم التعامــــــــــل :

ااو تااار ر أااار ااوم لقبااول بلبااات اتشاااراي واتسااارقاق
وذلااك بحااد أق ااى السااا ة الرانيااة رااارا ً ااان ااوم العم ا
السابا ليوم الاقو م.

أيام العمل:

جميا أ ااام األساابوث باسااارنا طلااة ناا ااة األساابوث وأ ااام
العطالت الرسمية بدولة الكو ا ولمد ر ال ندوق.

ال ــــــــــــــــوق :

األسواق المالية لدول اولع الاعاون الخليوي.

البورصة:

سوق الكو ا لألوراق المالية.

القانـــــــــــــــون :

القانون رقم ( )7لسنة  2010وتئحا الانفيذ ة بشأن إنشا
يئاااااة أساااااواق الماااااال وتنظااااايم نشااااااب األوراق المالياااااة
وتعد الت .

الالئحــة التنفيذيـة :

اااي الالئحاااة الانفيذ اااة للمرساااوم بقاااانون رقااام ( )7لسااانة
 2010بشاااأن إنشاااا يئاااة ساااوق الماااال وتنظااايم نشااااب
األوراق الماليااة وأد تعااد الت لياااا والاعااد الت الالحقااة
لياا.
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المـــــــادة الثالثــــة

إسم الصندوق:
طلا لى ذا ال ندوق اسم الصندوق األهلي الخليجي.
المـــــــادة الرا عــــــة

مدير الصندوق:
تقوم شرية أ لي يابياال لالسارمار بإقارن ال ندوق ببقا ً ألحكام النظام
األساسي لاذا ال ندوق.

عنوان مدير الصندوق:

اقر اد ر ال اندوق:

الجا ر-الصفاة

نايوة البنوك األهلوي الكوويتي -الفورع الرئي وي شوارع ا مود

ب

:

العنااااوان البر ااااادد
الكو ا
تليف ون 965- 1899899 965- 22400900 :

 1387ال ااااافان 13014

965- 22424557 :
فاكــــــس
www.ahli-capital.com :
الموقع االلكتروني
acic_assetmgt@abkuwait.com:
البريد االلكتروني

المــــــــادة الخام ة
مـدة الصندوق:
ادن ذا ال ندوق شر سنوات تبدأ ا ابارا ً ان تار ر قرار الموافقة لى تأسيسا
و ودق تلقائيا ً ي شر سنوات وذلك بعد الح ول لى اوافقة جاة اتشراف.

Page 4 of 32
CMA: 2/05/2018
CMA Data Classification: Public

ال ندوق ات لي الخليوي  -النظام األساسي

المـــــــادة ال ادسة

الهدف من إنشاء الصندوق:
تنميااة رأ المااال ااان ا ا الل اتسااارمار فااي األوراق الماليااة للشااريات المدرجااة ف اي
أسواق المال لدول اولع الاعاون الخليوي وب اناق ا اساارمار ة فاي األساواق المالياة
لادول اولااع الاعااون الخليوااي وذلااك لاحقياا وائااد نقد ااة ورأسامالية ااميااقن تاوااوا
اعدتت األسواق امن قرجة اقبولة ان المخابر اتسارمار ة.
وسيقوم ال ندوق أ ضا ً باوريا الفاائ الماالي الماااح فاي الوقائا وشاااقات اإل اداث
ق يرن وااوسطة األج
يما سيقوم ال ندوق أ ضا ً باوري الفائ المالي المااح فاي أد أقان االياة اام تاداولاا
في األسواق الخليوية وذلك بعد أاذ اوافقة الايئة.

المـــــــادة ال ا عة

رأس مال الصندوق وآلية دفعه:
رأ اال ال ندوق ااييار وتبلاح حادوق ،باين امساة الياون ق ناار ياو اي واائاة الياون
ق نار يو اي .قسم رأ اال ال اندوق إلاى وحادات ااسااو ة القيماة وتقا ار اسائولية
حملااة الوحاادات فااي ال ااندوق لااى قيمااة اشااارياام فااي رأ المااال و ااام تسااد د قيمااة
الوحدات نقادا ً ناد اتيااااب أو اتشااراي فيااا .وت واوا أن قا رأ ااال ال اندوق
ن امسة اال ين ق نار أو اا عاقلاا بالعمالت األارل .وفي حالة انخفاا رأ ااال
ال ندوق ن الحد األقنى قوم ااد ر ال اندوق بإاطاار الايئاة ااالل امساة أ اام ما
ان تار ر انخفا رأ المال وللايئة ً اتخاذ اا ترا ،اناسبا -فاي يا حالاة -بماا حقاا
ا لحة حملة الوحدات.

المـــــــادة الثامنة

عملة الصندوق:
الدينـــار الكويـــتي.
(كما يتم تقويم موجودات الصندوق من العمالت الخليجية الدينار
الكويتي)
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المـــــــادة التاسعة

عدد و دات االستثمار والقيمة االسمية لكل منها:
وحدن اتسارمار ي ورقاة االياة غيار قابلاة للاوقئاة تمرا ح اة فاي أناول ال اندوق
وتخااول حاالاااا اباشاارن ياا ا الحقااوق الناشاائة ناااا .وإذا تعاادق اااالكو الوحاادن الواحاادن
تعني لايام أن خاااروا اان بيانام شخ اا واحادا مارلام تواا ،ال اندوق .و واوا لييار
الكااو ايين اتياااااب فااي وحاادات اتسااارمار أو تملكاااا ووحاادات اتسااارمار لل ااندوق

اسمية وقيمة ي اناا ق نار يو اي و دق ا ان امسة اال ين وحادن اساارمار إلاى
اائة اليون وحدن اسارمار.
ائااد (وحاادات نااندوق اتسااارمار) و ااو الفاارق بااين قيمااااا فااي ااار تقااو م وبااين
قيمااا في الاقو م السابا ل .
المـــــادة العاشرة

الحوود األدنووى والحوود األعلووى لالشووترا واالسووترداد موون قبوول موودير الصووندوق
و ملة الو دات:
ت ووا اتشاراي في ال ندوق بأق ان أل وحدن اسارمار يماا أنا ت واوا أن
اعدل دق الوحدات المشاري باا ان ( %50امساون فاي المائاة) اان الوحادات
المطروحة لالياااب.
وب أت تق اشارية اد ر ال ندوق في وحادات ال اندوق ان ابلاح 250,000
ق نااار يااو اي وت تق ااد ا ن (%50امسااون بالمائااة) ااان الوحاادات المطروحااة
لالياااب العام .وت ووا أن ا رف في الحد األقنى لالاك الوحادات أو ساارق ا
بااوال ااادن إقارت ا لل ااندوق وذلااك لضاامان الاقاا ا بالقااانون وتئحا ا الانفيذ ااة
وبالقرارات الاي ت در ا جاة اإلشراف.

المـــــــادة الحادية عشر
وريقة االشترا واسترداد و دات الصندوق ونقل ملكيتها:
.1

ت ووا اتشاراي في ال ندوق بح ا ينية أ ا يان نو اا.
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قا اار اتشاااراي فااي ال ااندوق لااى المااوابنين الكااو ايين واااوابني قول
.2
اولااع الاعاااون الخليوااي والعاارب واألجانااب المقيمااين وغياار المقيمااين والشااريات
والمؤسسات الكو اي ة والخليوية واألجنبية.
قوم اد ر ال ندوق باوجي الد ون لالياااب في ال ندوق ن بر ا اإل الن
.3
في ناحيفاين اواياين أو فاي الور ادن الرسامية وذلاك بعاد اوافق ا ة واارن الاواارن
وال نا ة أو الواات المخا ة ل ى البيان ات الا ي تاضمناا نشرن اتياااب.
ااام اتشاااراي اان بر ااا شاارية أ لااي يابياااال لالسااارمار فق ا بحي ا ساالم
.4
المشاري إلى ويي اتياااب (البي ) نموذج اتشاراي المعد لذلك ارفقا ً با المسااندات
المطلوبة وقيمة الوحدات باإلاافة إلى مولة بي تمر ( )2%اثنان بالمائة ان قيمة
اتشاراي وبحد أقنى شر ن ق نار يو اي وتوقث األاوال الاي ام تلقياا في حسااب
فااام باساام ال ااندوق وتساالم ااذ ،األاااوال إلااى أاااين الحفاا بعااد اساااكمال
اااا
إجرا ات إنشا ال ندوق.
سااالم المشاااريين ااان وييااا اتياااااب (البياا ) إ ااااتً اوقعااا ً اضاامن اسااام
.5
المشاري وجنسيا و نوان وتار ر اتشاراي و دق الوحدات المشاري باا وقيمااا.
ظ باب اتشاراي افاوحاا ً باوال المادن المحادقن بالاد ون وت واوا قفا بااب
.6
اتشاراي إت بعد انااا ذ ،المدن وإذا قاربا فارن اتياااب لى اتنااا قون تيطية
جمي الوحدات ووا لماد ر ال اندوق أن طلاب ااد ا لفاارن اماثلاة للمادن المحادقن
بالد ون اا لم قم و بايطية قيمة الوحدات الاي لام اام اتشااراي بااا وإذا اناااا
ذ ،الفارن قون أن ام تيطية جمي الوحدات ووا لمد ر ال اندوق أن انقا رأ
اال ال ندوق إلى الحد الاذد اام تيطياا بحيا ت قا ان  %50اان إجماالي قيماة
الوحاادات المطروحاااة لاليااااااب وذلاااك بعااد اوافقاااة واارن الاواااارن وال ااانا ة أو
الواات المخا ة  .يما ووا ل العدول ن إنشا ال ندوق وفي ذ ،الحالة رق إلى
المشاااريين المبااالح الاااي قفعو ااا واااا حقق ا ااان وائااد وذلااك اااالل فااارن ت تاواااوا
عشرة أيام ان تار ر اساالا بلبا ً بذلك.
 .7ت ووا ألاين الحف أو اراقاب اتساارمار أو اراقاب الحساابات الخاارجي أن
شاري لحساب الخ ا بوحدات ال ن دوق.
اعااين لااى اااد ر ال ااندوق وويي ا اتياااااب (البي ا ) اادم قبااول المشاااريات
.8
النقد ة في ال ندوق.
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واب تااوفير نساخة اطبو ااة ااان النظاام األساسااي لكا اشاااري أو أد شااخا
.9
لد ا رغباة فاي اتشااراي فاي ال اندوق و عاد توقيا المشااري  -بعاد اتباالث لااى
النظام األساسي لل ندوق  -لى بلب اتشاراي بمرابة اوافقة لى ذا النظام.
المـادة الثانية عشر

التخصيص:
 .1قااوم اااد ر ال ااندوق بفاارا بلبااات اتشاااراي وإجاارا مليااة الاخ اايا
االل امسة شر واا ً لى األيرر ان تار ر انااا فارن اتياااب.
 .2ترق إلى المشاري المبالح القائدن ن قيمة اا ام تخ ي ل اان الوحادات
االل ثالثين واا ً ان تار ر انااا إجارا ات الاخ ايا وت سااحا نااا
أ ة فوائد.
المــادة الثالثة عشر

سجل ملة الو دات:
 .1حف سو حملة وحدات ال ندوق لادل ويالاة اقاناة و واوا حفا اذا
السو لدل أاين حف إذا ياان ال اندوق غيار اادرج وذلاك وفقاا لألحكاام
الوارقن في الكاااب الرابا (بورناات األوراق المالياة وويااتت المقاناة)
ان الالئحة الانفيذ اة وتادف أتعااب الوااة الااي تحااف بالساو اان أااوال
ال ندوق.
 .2لى ويالة المقانة أو أاين الحف اتحافار ببيان وام رنايد الوحادات
المابقية والوحدات الاي تم إندار ا أو اسارقاق ا أو اساحداثاا أو إلياؤ ا
وتقو د اراقب اتسارمار بنسخة ان البيان.
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المادة الرا عة عشر
التزامات عامة:
وب لى يافة اقداي اداات ال ندوق اتلاقام بما لي:
 -1أن كون اقدم الخداة ان األشاخا الماراا لاام أو المساولين لادل الايئاة
فااي تقااد م ااذ ،الخداااة وأن تاااوفر لد ا القاادرات واإلاكانيااات البشاار ة والاقنيااة
والمالية بالقدر الذد كفي لانفيذ الاقااات .
 -2إباارام قااد ا ا اقاادم الخداااة اضاامن بيااان حقااوق والاقااااات أبراف ا و لااى
األاااا أتعاااب اقاادم الخداااة وأسااع احاساااباا واوا يااد سااداق ا واإلجاارا ات
الواجاب اتبا اااا نااد إناااا أو فساار العقاد والااادابير واإلجاارا ات المارتبااة لااى
إناا العالقة ا اقدم الخداة.
 -3باااذل نا اااة الشاااخا الحااار ا فاااي القياااام بالمااااام المنوباااة بمقااادم الخدااااة
ي شخا لحقا اارر
والاعاون ا باقي اقداي الخداات لل ندوق وتعو
نايوة أد اطأ رتكب اقدم الخداة.
 -4أت اعاااا اقاادم الخداااة سااوا ل ااالح أو نيابااة اان غياار ،لااى وحاادات
ال ندوق فيما دا اد ر ال ندوق.
المـــــــادة الخام ة عشر

وريقة وأسس توزيع األر ا :
قوم اد ر ال ندوق بعاد اناااا السانة المالياة باوا ا ااا ت قا ان  %50اان ناافي
أرباح السنة المالية لى االكي وحدات اتسارمار وذلك بعد ا م ا اار ال اندوق
المسااحقة فااي ناا اة الساانة المالياة لل ااندوق و لااى أن اام اإل ااالن ان ايعاااق الاوا ا
و ائااد اتسااارمار (األرباااح) فااي الموق ا اإللكارونااي لمااد ر ال ااندوق .وبشاارب توا ا
العوائااد لااى اااالكي الوحاادات اااالل  60واااا ااان تااار ر اإل ااالن .و وااوا للمااد ر أن
واث جق ان وائد اتسارمار في شك نقدد أو في شك وحدات (انحاة) اوانياة فاي
ال ندوق أو بكلياما ا ااطار جاة اإلشراف بذلك
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المـــــــادة ال ادسة عشر

آلية احتساب صافي قيمة الوحدة:
-1
-2
-3
-4

-5
-6
-7
-8

وب تقو م أنول ال ندوق في ي وم تعاا وبما ت اواوا ادن وم بعد
المو د الناائي لاقد م الطلبات الخانة بعمليات اتشاراي واتسارقاق.
ورل تقو م القيمة ال افية ألنول ال ندوق في ار وم ان ناا ة ي شار.
سعر الاقو م و سعر الوحدن الاي ام تحد د ا في اار اوم اان ناا اة يا شاار
ووفقا لمعا ير المحاسبة الدولية المعامدن ان الايئة.
القيمة ال افية ألنول ال ندوق تامر في قيمة اسارمارات ال ندوق في ناا اة
الفااارن المالياااة اقواااة ببقاااا ألحكااام نظاااام ال ااندوق األساساااي وفقااا لمعاااا ير
المحاسبة الدولية المعامدن ان الايئة اضافا إلياا بناوق الموجاوقات األاارل اان
نقد ة وأرندن اد نة وأارل اطروحا انااا الاقاااات ال اندوق قبا الييار فاي
ذات الااااار ر (قون األااااذ فاااي ات اباااار الاوا عاااات النقد اااة المقارحاااة لاااى
اسا مين ال ندوق إن وجدت).
ااام تقااو م األوراق الماليااة اليياار ادرجااة لااى أسااا القيمااة العاقلااة والا اي ااام
الاونا إلياااا بطاارق تقااو م اناساابة لااى أن ااام تقو ماااا ااارن فااي الساانة لاى
األق .
ووا تأاير تقو م أنول ال ندوق لمدن ت تاواوا واي م ان اوم الاعااا
في حالة دم إاكانية تقو م جق يبير ان أناول ال اندوق لاى أن قادم ااد ر
ال ندوق للايئة أسباب وابررات ذا الاأاير.
فااي حااال تقااو م أنا ااان أنااول ال ااندوق بشااك غياار نااحيم أو الخطااأ فااي
حسااااب ساااعر الوحااادن واااب لاااى اااان تسااابب فاااي ذلاااك بخطئااا أن عاااو
المضرور ان ذا الخطأ.
وب لى اد ر ال ندوق أن رفاا اا البياناات المالياة المرحلياة المراجعاة أو
البيانات المالية السانو ة المدققاة تقر ارا ً باين يا أاطاا الاقاو م والاساعير الااي
تما االل تلك الفارن.

المـــــــادة ال ا عة عشر

الفترات الزمنية لالشترا واالستـــــرداد:
 -1كااون باااب اتشاااراي افاوحااا شااار ا لااى أن ااام إاطااار اااد ر ال ااندوق بطلااب
اتشاراي وذلك بحد أق ى السا ة الرانية رارا ً ان وم العم السابا ليوم الاقو م.
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 -2حا لحملة الوحادات بلاب اساارقاق وحاداتام ااالل الشاار و بادأ العما فاي قباول
بلبات اتسارقاق بعد اضي  6شاور ان باد ال اندوق نشااب وذلاك ان بر اا
تقد مام بلب بذلك إلى اد ر ال ندوق وفقا لسعر الاقو م المعلن باار خا لاى أن
ام إاطار اد ر ال ندوق بطلاب اتساارقاق بحاد أق اى الساا ة الرانياة راارا ً اان
وم العم السابا ليوم الاقو م.
 -3لااى اااد ر ال ااندوق أن اادف لحااا الوحاادات قيمااة اتسااارقاق اااالل أربعااة أ ااام
م الاالية ليوم الاقو م الاي تم فياا تحد د سعر الوحدن.
 -4ااام تقااو م وحاادات اتسااارمار بعااد انااااا الفااارن المحاادقن لالشاااراي ولالسااارقاق
ة أارل خاار ا ااد ر ال اندوق
بواسطة اراقب اتسارمار أو أ ة جاة ااخ
وتوافااا لياااا جاااة اإلشااراف وذلااك فااي الموا يااد وبالطر قااة الاااي اانا لياااا
النظاااام األساساااي لل اااندوق (وت واااوا أن قاااوم ااااد ر ال اااندوق باااإجرا اااذا
الاقو م).
 -5ووا لمد ر ال ندوق تأجي تلبية أد بلب اسارقاق حااى اوم الاعااا الااالي وفقاا
لما نا لي النظام األساسي لل ندوق وذلك في أد ان الحالاين اآلتياين- :
أ -إذا بلح إجمالي نسبة جمي بلبات اتسارقاق لحملة الوحدات والمطلاوب تلبياااا
فااي أد ااوم تعاا ا  % 10أو أيراار ااان نااافي قيمااة أنااول ال ااندوق وذلااك
بشرب أن لاقم المد ر في ذ ،الحالة بالبياة بلباات اتساارقاق الااي تقا ان 10
 %ان ناافي قيماة أناول ال اندوق و لاى أن تؤااذ جميا بلباات اتساارقاق
بات ابار لى أسا النسبة والاناسب و ام تأجيا النسابة اان بلباات اتساارقاق
الاي ااقت ن نسبة  % 10ان نافي قيمة أنول ال ندوق حااى اوم الاعااا
الاالي
ب -إذا تم وق الاداول فاي البورناة أو األساواق المالياة المنظماة الااي اام فيااا
الاعااا فااي األوراق الماليااة أو األنااول األااارل الاااي ملكاااا ال ااندوق أو
وق تداول أوراق االية تمر قيمة اؤثرن في أنول .
 -6للايئااة إذا تبااين لاااا اادم الاااقام اااد ر أو اراقااب اتسااارمار أو أاااين الحفا لنظااام
اسااارمار جمااا ي بأحكااام القااانون أو الالئحااة الانفيذ ااة أن ت اادر تعليماتا اا لمااد ر
النظام بالاوق لفارن اؤقاة ن ملياة اتساارقاق أو اتشااراي – أو يال ماا – فاي
وحدات نظام اتسارمار الوما ي في الاار ر المحدق بالك الاعليمات.
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 -7وب لى اد ر ال ندوق تنفيذ بلبات اتشاراي أو اتسارقاق بسعر الاقاو م الااالي
لطلب اتشاراي أو اتسارقاق .و ووا أن تشم أسعار اتشااراي أو اتساارقاق أ اة
موتت أارل بشرب أن كون ان ونا ً لياا في النظام األساسي لل ندوق.

المـــــــادة الثامنة عشر

أتعا مدير الصندوق:
اقااى اد ر ال ندوق نظير قياا بإقارن واسارمار أاوال ال ندوق أتعابا سنو ة
بواق ( %1.25واحد ورب بالمائة) ان القيمة ال افية ألنول ال ندوق تحاسب
شار ا بشك توميعي وتسدق بشك رب سنود بوال ادن ال ندوق.
لى ان إذا تحقا أرباح تق د ن  %10ان القيمة ال افية ألنول ال ندوق فاي
ااد ر ال اندوق لاى أتعااب تعااقل  %10اان ناافي
ناا ة ي سنة االية ح
أرباح ال ندوق في ناا ة ي سنة االياة وتسادق بعاد إ االن البياناات المالياة .لاى
ان ت واوا أن ق اد الحاد األق اى لألتعااب الااي اقاااا ا ااد ر ال اندوق ان
 %5سنو ا ان القيمة ال افية ألنول ال ندوق.
المـــــــادة التاسعة عشر

م تشار االستثمار:
ووا لمد ر ال ندوق اتساعانة بواحد أو أيرار اان األشاخا أو الايئاات ذات الخبارن
والممارسة فاي اواال األوراق المالياة يمساشاار اتساارمار لل اندوق وتكاون ارا اة
ان قب يئة أسواق المال و عم اساشار اتسارمار وفقا للوائم واإلجارا ات المنظماة
ال اقرن ان الايئة و اكفا ااد ر ال اندوق بم اار اساشاار اتساارمار اان أتعابا
الخانة.
و لى ي شخا عم اساشارا لل ندوق اتلاقام باألاور اآلتية- :
 -1أن كون ارا ا ل ان قب الايئة للعم يمساشار اسارمار أو اندوب ل .
 -2أن عم ا ببقااا للااوائم واإلجاارا ات المنظمااة ألنظمااة اتسااارمار الومااا ي وبم اا
ادف إلى تحقيا ا الم حملة الوحدات.
 -3أن بذل نا ة الشاخا الحار ا لاى أاوالا الخاناة ناد تقاد م اتساشاارات
اتسارمار ة.
Page 12 of 32
CMA: 2/05/2018
CMA Data Classification: Public

ال ندوق ات لي الخليوي  -النظام األساسي

 -4أن حاااف باادفاتر وسااوالت اناظمااة وفقااا للاانظم المحاساابية وذلااك فيمااا اعلااا
بأنظمااة اتسااارمار الومااا ي وأن قاادم للايئااة تقااار ر قور ااة وذلااك بحسااب ا اا
تطلب ان وذلك للوائم ال اقرن ناا.

المـــــــادة العشرون
مراقـب االستثـمار:
أوت :الاعر

بمراقب اتسارمار:

عم المراقب اتسارمار لى الاأيد ان أن اد ر ال ندوق د ر ال ندوق وفقا ألحكام
القانون والالئحة الانفيذ ة و ذا النظام وتعليمات جاة اإلشراف.
ثانيا :نالحيات والاقااات اراقب اتسارمار:
كون لل ندوق اراقب اسارمار عين ان قب اد ر ال ندوق بعد الح ول لى اوافقة
الايئة لى أن لاقم اراقب اتسارمار لى األاا بما لي:
 -1الاأيد ان الاقام اد ر ال ندوق بالقانون والالئحة الانفيذ ة وقرارات وتعليمات
الايئة والنظام األساسي ونشرن اتياااب وأ ة وثائا أارل در ا اد ر ال ندوق.
 -2أن قوم باقو م ح ا أو وحدات اتسارمار بالطر قة وفي الموا يد المحدقن
لذلك في النظام األساسي.
 -3الاأيد ان قيام اد ر ال ندوق بمسؤوليات بما حقا ا لحة حملة الوحدات وفقا
لاذا النظام وأحكام الالئحة الانفيذ ة وأن أاوال تسارمر في حدوق األساليب والسياسات
المحدقن في ذا النظام.
 -4إقرار أ ة تعااالت تنطود لى تعار ا الم.
اتجاماث ارتين سنو ا لى األق ا الايئة اإلقار ة لل ندوق لمراجعة الاقام
-5
ال ندوق بالقانون والالئحة الانفيذ ة وقرارات وتعليمات الايئة والنظام األساسي
ونشرن اتياااب وأ ة وثائا أارل در ا اد ر ال ندوق.
 -6إاطار الايئة بأ ة اخالفات تق ان اد ر ال ندوق.
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المـــــــادة الحادية والعشرون

قوق ملة الو دات:
تخااول ح ااا أو وحاادات اتسااارمار للمشاااريين حقوق اا ً ااساااو ة توااا ،ال ااندوق
و كون لحاالاا الحا في اقاساام األربااح القابلاة للاوا ا واتلااقام باحما الخساارن
ي في حدوق اا ملك ان وحدات و كون لك انام الحا فاي الح اول لاى نسابة
ااان نااافي اوجااوقات ال ااندوق نااد ت اافيا بقاادر اااا ملكاا ااان ح ااا أو
وحدات.
حا لحملة وحدات ال ندوق الح ول لى نسخة اان النظاام األساساي لل اندوق
نااد بلب ا قون اقاب ا  .و وااب أن ك اون النظااام األساسااي لل ااندوق اكاوبااا باللي اة
العربية.
ند إجرا أد إت ال أو إف اح لارو ج وحدات ناندوق اتساارمار واب ارا اان
يشاا ياا الحقااائا والمعلواااات ذات العالقااة قون اباليااة وفااي جمياا األحااوال
تخض اإل النات الارو وية أو الاسو قية للضواب الاي تقرر اا الايئاة .وت واوا
قف ا أد ابلااح ااان أنااول ال ااندوق اقاب ا أتعاااب اساشااار اتسااارمار أو الااارو ج
للوحاادات أو بيعاااا و شاام ذلااك لااى ساابي المرااال ت الح اار ا ااار نساار
وتوا اااا النظااااام األساسااااي لل ااااندوق لااااى أن احماااا اااااد ر ال ااااندوق ااااذ،
و احم ال ندوق ا ار الاأسيع.
الم ار
وب أن تُطبا لى جميا حملاة الوحادات اان الفئاة نفسااا فاي ال اندوق الشاروب
واألحكام ذاتاا.

المـادة الثانية والعشرون

أساليب ومواعيد اإلفصا عن المعلومات:
قوم اد ر ال ندوق باإلف اح لمالكي الح ا أو الوحدات ن أ ة اعلوااات
ان شأناا أن تؤثر لى قيمة ذ ،الوحدات وباإلجرا ات الااي اتخاذ ا لمواجااة
ذلك.
لى اد ر ال ندوق إ داق البيانات المالية المرحلية المراجعة لل اندوق بشاك
رب ا ساانود لااى األق ا وذلااك وفقااا للمعااا ير المحاساابية الدوليااة المعاماادن ااان
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الايئة وأن قدم نسخة اناا للبورنة والايئاة ااالل اادن أق اا ا امساة شار
وم م ان ناا ة الفارن.
لااى اااد ر ال ااندوق إ ااداق البيانااات الماليااة الساانو ة المدققااة وأن قاادم نسااخة
اناا للبورنة والايئة االل ادن أق ا ا امسة وأربعين وااا ً اان ناا اة السانة
المالية لل ندوق.

المـادة الثالثة والعشرون

يلتزم مدير الصندوق ما يأتي- :
 -1إقارن أناااول ال اااندوق بماااا حقاااا أ دافااا اتساااارمار ة المحااادقن فاااي نظااااا
األساسي.
 -2اتخاااذ جمي ا القاارارات اتسااارمار ة وغير ااا ااان القاارارات بمااا حقااا ا االحة
ال ندوق وحملة الوحدات و ضمن اعاالة حملة الوحدات بإن اف.
 -3تطبيا سياسات وإجارا ات اناسابة لمنا أو الحاد اان الممارساات الخابئاة الااي
ان الماوق أن تؤثر لى اساقرار السوق ونقا ا .
 -4الاأيااد ااان اساااخدام نماااذج تسااعير وأنظمااة تقياايم اقلااة ونااحيحة وشاافافة لك ا
نندوق د ر.،
 -5اتخاذ الادابير المناسبة لحما ة وحف أنول ال ندوق.
 -6تسااوي مليااات الشاارا والبي ا الاااي تااام ل ااالم ال ااندوق بشااك ققيااا ووفقااا
لاسلسلاا القاني وتوقيااا.
-7تمري ال ندوق في القا باليير وأاام القضا و كون ل حا الاوقي ن .
 -8توفير نظام احاسبي لقيد الاعااالت المالية لل ندوق.
 -9الاأيد ان وجوق نظام االئم لاسو ة الاعااالت الاي تم إقاالاا بالنظاام المحاسابي
ا ا الحسااابات النقد ااة واألوراق الماليااة المفاوحااة باساام ال ااندوق لاادل أاااين
الحف .
توفير السيولة الكافية لل ندوق للوفا بأ ة الاقااات قد تارتب لي .
-10
ال ااندوق أل ااة اخااابر اسااارمار ة غياار ااارور ة وفااا
اادم تعاار
-11
أغرا ال ندوق وسياسا اتسارمار ة.
توفير جمي المعلواات الالااة ن ال ندوق إلى اراقب اتساارمار فاي
-12
الحدوق الاي تمكن ان القيام بواجبات بكفا ن وفا لية.
إاطار الايئة فور وقاوث أحاداج جو ر اة تاؤقد لاعار ا االم حملاة
-13
الوحدات للخطر.
CMA Data Classification: Public
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ت ووا لمد ر ال ندوق اتشااراي فاي الا او ا لاى قارارات جمعياة
-14
حملااة الوحاادات الماعلقااة بمنفعااة اانااة لا أو فااي حالااة تعااار ا ااالح اا
ا الم ال ندوق.
فااي حااال إقارن المااد ر أليراار ااان نااندوق وااب لي ا أن ف ا بااين
-15
العمليات المرتبطة باذ ،ال ناق ا.
ووا للايئة اسابدال اد ر ال ندوق إذا رأت أن قد أا إااالت جو ر اا
-16
لياا في الالئحة الانفيذ ة.
بإلاقااات المن و
لاقم اد ر ال ندوق باطبيا القوا د والاعليمات الخانة بيسا األااوال
-17
واكافحة اإلر اب ال اقرن ان الواات الرقابية.

المـادة الرا عة والعشرون

أساليب وسياسات ومخاور االستثمار:
 .1اولى اد ر ال ندوق إقارن واسارمار أاوال ال ندوق ان االل جااا ل القدرن
والكفا ن للقيام باذا الدور و اما ذا الوااا بأيبر قدر ان اتسااقاللية فاي إقارن
لاااى أد اااان
اساااارمارات ال اااندوق ولوااااة اإلشاااراف الحاااا فاااي ات اااارا
المسئولين في ذا الوااا إذا يانا ناي أسبابا ً اعقولة لذلك.
 .2كون ااد ر ال اندوق اسائول ان إقارن واساارمار أااوال ال اندوق ساوا ياان
قاوم باااإلقارن بنفسا أو ااان ااالل اااد ر اسااارمار فااي حادوق اااا تساامم با أحكااام
القانون والالئحة الانفيذ ة ونظاام ال اندوق وأ اة تعليماات أاارل ت ادر ا جااة
اإلشراف.
 .3قوم اد ر ال ندوق أو ان فوا بانمية أاوال ال ندوق ان اا الل اتساارمار
في اوال األوراق المالية للشاريات المدرجاة فاي أساواق الماال الخليوياة وسايام
اتسااارمار بشااك اباشاار فااي اااذ ،األسااواق الماليااة أو ال ااناق ا اتساااارمار ة
المدرجة في األسواق الخليوية امن قرجة اقبولة ان المخابرن اتسارمار ة.
 .4دم تملك نسبة تق د ن  %10ان األوراق المالية لم در واحد.
 .5ووا لل ندوق الذد ادف نظاا األساسي إلى اتسارمار في أسام الشريات
المدرجة في سوق الكو ا لألوراق المالية أو أد سوق االية انظمة أارل أن
سارمر أيرر ان  %15ان نافي قيمة أنول في أسام أد شرية ادرجة لى
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أت اواوا ذلك نسبة القيمة السوقية للشرية إلى إجمالي القيمة السوقية للسوق
يك .
 .6قون اإلاالل بالبند ( )4أ ال ،ووا لل ندوق أن سارمر اا نسبا  %15يحد
أق ى ان نافي قيمة أنول في نناق ا اقوات الد ن /نناق ا قار ة
/نناق ا اتسارمار في األوراق المالية /نناق ا أسواق النقد ارا ة ان
الايئة أو اراا لاا ان قب جاة رقابية أجنبية وفا اعا ير وشروب تنظيمية
اماثلة لى األق لالك الاي تطبقاا الايئة .بشرب أت كون أد ان تلك ال ناق ا
المسارمر فياا ام إقارت ان قب نفع اد ر ال ندوق.
 .7اادم تواااوا اسااارمارات ال ااندوق فااي أوراق االيااة ناااقرن اان ا اادر واحااد
نسبة  %15ان نافي قيمة أنول ال ندوق.
 .8ووا لمد ر ال ندوق اتقارا أو الداول في مليات ارتب ليااا الاقاااات
ند الاعاقد بحد أق ى  %10ان نافي قيمة أنول ال ندوق.
 .9ان الممكن أ ضا ً لل ندوق اسارمار الفوائ المالية امن وقائ ق يرن
وااوسطة األج في البنوي المحلية والخليوية وبإذونات وسندات الخقانة
ال اقرن ن حكواات قول اولع الاعاون لدول الخليج العربية أو بضمانااا
ونناق ا أسواق النقد.
 .10يما سيقوم ال ندوق أ ضا ً باوري الفائ المالي المااح في أد أقان االية ام
تداولاا في األسواق الخليوية وذلك بعد أاذ اوافقة الايئة.
 .11ووا لل ندوق أن سارمر اا نسبا  %15يحد أق ى ان نافي قيمة أنول
في أد نكوي أو سندات ناقرن ن حكواات قول اولع الاعاون لدول الخليج
العربية أو بضمانااا في وقا اتسارمار.
 .12ت ووا لل ندوق اسارمار أيرر ان  % 10ان ناافي قيماة أناول فاي أساام
شريات غير ادرجة.
 .13ت واااوا لماااد ر ال اااندوق أو للعااااالين فيااا إبااارام أ اااة نااافقات أو قاااوق اااا
ال اااندوق ساااوا لحساااابام أو لحسااااب أقااااربام حااااى الدرجاااة الرابعاااة إت بعاااد
الح ول لى اوافقة اراقب اتسارمار أو جاة اإلشراف.

CMA Data Classification: Public
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 .14كون ااد ر ال اندوق اسائوت تواا ،ااالكي ح اا أو وحادات اتسارم ا ار
ن ة أارار تلحاا باام نايواة اخالفاة أحكاام القاانون أو الالئحاة الانفيذ اة أو
نظ ااا ام ال اااندوق أو نايواااة إساااا ن اسااااعمال ال اااالحيات المخولاااة لااا أو
نايو ة اإل مال الوسيم.
 .15ت وااوا لل ااندوق اتسااارمار فااي أسااام اااد ر ال ااندوق أو الشااريات الاابعااة
والقايلة.
 .16ت واااوا لماااد ر ال اااندوق شااارا أد ورقاااة االياااة للوااااة الااااي كاااون ااااد ر
ال ندوق و اد ر اتياااب أو ويي اتياااب (البي ) لاا.
 .17يما ت ووا لمد ر ال ندوق القيام بأد ان المعااالت الاالية:
أ -اإلقرا .
ب -البي لى المكشوف.
ت -إ طا الضمانات والكفاتت.
ج -امان اإلندارات يضاان رئيسي.
ج -الاعاا بالسل .
ح -الاعاا بالعقار أو ا م الشيكات أو اتقارا ل الم ال ندوق.
خ -انم اتئامان.
ق -وتعابر وياتت اتسارمار أو غير اا اان العقاوق الااي تنطاود لاى تقاد م
أاااوال لليياار ااان أج ا اساااخداااا فااي أنشااطا الاوار ااة بمرابااة ائامااان
احظاااور القياااام بااا اااان أنظماااة اتساااارمار الوماااا ي وذلاااك فيماااا ااادا
اإل اادا ات لاادل البنااوي أو إذا يانااا بااارن اان أقان ق اان أو أقان االيااة
اطروحة للبي في السوق األولية أو السوق الرانو ة.
 .18وب لى اد ر ال ندوق واراقب اتسارمار إاساي السوالت والدفاتر
الالااة لضب حسابات ال ندوق و وب لى اراقب اتسارمار أن حاف
بالسوالت والدفاتر الالااة للرقابة لى اد ر ال ندوق وتخض ذ،
السوالت والدفاتر لرقابة جاة اإلشراف و ووا لاا أن تاحقا ان نحة أد
بيان ادون باا.
 .19تامر اخابر اتسارمار في ال ندوق في أن األقوات اتسارمار ة المعنية
ارتبطة باألوااث اتقا اق ة والسوقية ولذلك فإن قيمة الوحدات والعائد
الناتج ناا قد تاأثر إ وابا أو سلبا بالاييرات اتقا اق ة والسوقية إت أن ذلك
اتسارمار سوف كون امن قرجة اقبولة ان المخابر اتسارمار ة.
 .20وب أت حاف اد ر ال ندوق بأاوال نقد ة أو اا عاقلاا إت إذا يان ذلك
لضرورن تساد ياا أحد األاور الاالية:
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أ -تلبية بلبات اسارقاق الوحدات.
ب -حسن إقارن ال ندوق وفقا أل داف ال ندوق اتسارمار ة واألغرا
المكملة لالك األ داف.

المـادة الخام ة والعشرون

الهيئة اإلدارية:
اولى إقارن ال ندوق يئة إقار ة تاشك ان ااورفين اثناين أو أيرار اان ااورفي ااد ر
ال ندوق امن تاوافر فيام شاروب امرلاي نشااب ااد ر نظاام اساارمار جماا ي لاى أن
كون أحد م ان يبار الانفيذ ين لدل اد ر ال ندوق.
وب أن كون أ ضا الايئة اإلقار ة لل اندوق اان األشاخا المساولين لادل الايئاة
لياااا فااي لااوائم
و مرلااون اااد ر ال ااندوق فااي المسااؤوليات وال ااالحيات المن ااو
وقوانين الايئة و عابر توقي أ ضا الايئة اإلقار ة أو ان فواون انام بمرابة توقيا
اد ر ال ندوق و كون ؤت األ ضا اسؤولين بالاضاان ا المد ر ان أد أاطاا
أو إ مال أو غش في إقارن ال ندوق.

شوورور منصووب أ وود أعهوواء الهيئووة اإلداريووة للصووندوق أو أ موون مقوودمي
الخدمات:
فااي حالااة شاايور ان ااب أحااد أ ضااا الايئااة اإلقار ااة لل ااندوق أو أد ااان اقااداي
الخداات؛ اعين لى اد ر ال ندوق إاطار الايئة بذلك االل اادن أق اا ا امساة أ اام
م يما اعين لي تقاد م بلاب لشاي المناناب الشااغرن ااالل اادن أق اا ا امساة
ليااا فاي اذ ،المااقن .و اام
شر وم م ان تاار ر اناااا اادن اإلاطاار المن او
تعد بيانات ال ندوق في سو ال ناق ا لدل الايئة ند حدوج أد تييير طارأ لاى
النظام األساسي أو اقاداي الخاداات .وفاي جميا اتحاوال واب لاى ااد ر ال اندوق
إاطار حملة الوحدات االل اادن أق اا ا امساة أ اام ما اان شايور أو شاي أد اان
المنانب المذيورن.

قيود المناصب:
ا دم اإلاالل بالاقااات اد ر ال اندوق بأحكاام الف ا الرالا (تعاار الم االم)
ااان الكااااب الرااااان (أاالقيااات العمااا ) ااان الالئحاااة الانفيذ ااة واااوا لمااورفي ااااد ر
CMA Data Classification: Public
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ال ندوق ان غير المسولين يممرلي اد ر نظام اسارمار جماا ي شاي ضاو ة اولاع
إقارن في شرية تشك أوراقاا المالية جق ا ان أنول نندوق اد ر ،ااد ر ال اندوق.
وت ووا لمورفي اد ر ال ندوق اان المساولين يممرلاي ااد ر نظاام اساارمار جماا ي
شي ضو ة اولع إقارن الشريات المشار إلياا فاي الفقارن الساابقة .فاي حاال توريا
اد ر ال ندوق لشخا يممر لمد ر نظام اسارمار جماا ي امان نطباا لايام الحظار
الوارق ا اال ،فيواب لاى اذا الشاخا أن سااقي اان ضاو ة اولاع إقارن الشارية
الاي تشك أوراقاا المالية جق ا ان أنول نندوق د ر ،اد ر ال ندوق.

المـادة ال ادسة والعشرون

أ كام جمعية ملة الو دات:
كون لل ندوق جمعية لحملة الوحدات تعقد ارن واحدن  -لى األق -في السنة
و حا لك اشاري حضور اجاما ات ذ ،الومعية والا و ا لى قراراتاا
و كون لك ان حملة الوحدات نوت واحد اقاب ي وحدن اسارمار ة واحدن
مالكاا.
تخاا جمعية حملة الوحدات بالنظر واتخاذ قرار في المسائ الاالية:
.1

تقر ر اد ر ال ندوق ن نشاب ال ندوق واريق ،المالي.

.2

تقر ر اراقب الحسابات ن البيانات المالية السنو ة المدققة لل ندوق.

.3

البيانات المالية السنو ة المدققة لل ندوق.

.4

تقر ر اراقب اتسارمار.

.5

تعد الت النظام األساسي الاي تمع الحقوق المكاسبة لحملة الوحدات.

.6

قل اد ر ال ندوق.

.7

تعيين اد ر بد .

.8

ااايار ا في ال ندوق واراقبة أ مال .

.9

وت تنفذ قرارات جمعية حملة الوحدات إت بموافقة الايئة.

تنعقد جمعية حملة الوحدات بنا لى ق ون ان اد ر ال ندوق للنظر في
المسائ الاي تدا في ااا اناتاا و اوجب لي أن وج الد ون لالجاماث
بنا لى بلب اسبب اقدم ان حملة الوحدات الذ ن مرلون نسبة ت تق ن
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 % 10ان رأ اال ال ندوق الم در أو بنا لى بلب ان اراقب
اتسارمار أو اراقب الحسابات .وتعد جدول األ مال الواة الاي تد و إلى
اتجاماث .إذا لم قم اد ر ال ندوق بد ون جمعية حملة الوحدات في األحوال
الاي اوجب فياا ذلك أو إذا تعذر ق وتاا ان اد ر ال ندوق ألد سبب ان
األسباب ووا للايئة أن تكل اراقب اتسارمار أو اراقب الحسابات بد ون
ذ ،الومعية لالنعقاق.
توج ال د ون إل ى حضور اجاماث جمعية حملة ال وح دات ااضمنة ج دول
األ مال وااان واكان انعقاق اتجاماث بأحد الطرق الاالية:
 -1اإل الن في نحيفاين واياين احلياين والبورنة قب انعقاق اتجاماث
بعشرن أ ام م لى األق .
 -2اطابات اسولة ترس إلى حملة الوحدات قب المو د المحدق تنعقاق
اتجاماث بعشرن أ ام م لى األق .
 -3البر د اإللكاروني أو الفايع أو الرسائ الن ية بر أجاقن الاات
النقال قب انعقاق اتجاماث بسبعة أ ام م لى األق .
 -4تسليم ال د ون باليد إل ى حملة ال وح دات أو ا ن نوب نام
ق ان ون ا ً قب او د اتجاماث برالثة أ ام م لى األق و ؤشر لى نورن
الد ون بما فيد اتساالم.
شارب ل حة اإل الن بالوسائ الم ش ار إلياا ف ي البنوق ( )2و ( )3و ()4
ان الفقرن السابقة أن كون المشاري ق د اوق اد ر ال ندوق ببيانات ن
اوبن أو ن وان بر د ،اإللكاروني أو رقم الفايع الخا ب ووافا لى
إ الن ان االل ذ ،الوسائ وت عاد بأد تييير ان قب المشاري ألد ان
البيانات المشار إلياا في الفقرن السابقة اا لم كن قد أاطر اد ر ال ندوق أو
الواة الاي تحاف بسو حملة الوحدات باذا الاييير قب إ الن بخمسة أ ام
م لى األق .
وب لى اد ر ال ندوق توجي إاطارات بودول األ مال وايعاق واكان
لى األق ان انعقاق
اجاماث جمعية حملة الوحدات قب سبعة أ ام م
اتجاماث إلى ي ان:
-1

الايئة.

-2

اراقب اتسارمار.

-3

الواة الاي تحاف بسو حملة الوحدات (أاين حف أو ويالة المقانة).
CMA Data Classification: Public
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اراقب الحسابات -حسب األحوال -إذا يان ان المقرر ر
-4
المالية لى جمعية حملة الوحدات.
-5

البيانات

البورنة لإل الن ن جدول األ مال وايعاق واكان اجاماث الومعية.

ت ارتب لى دم حضور امر الايئة -بعد إاطار ا -بطالن اجاماث جمعية
حملة الوحدات .و بط ذا اتجاماث في حالة دم حضور أد ان الواات
المشار إلياا في البنوق ( )2و ( )3و ( )4ان الفقرن السابقة .يما بط اتجاماث
في حالة دم حضور اد ر ال ندوق اا لم تكن الد ون لالجاماث اوجاة ان
جاة أارل بخالف المد ر ارأ اجاماث جمعية حملة الوحدات الواة الاي
قااا بالد ون إلى ذا اتجاماث.
ت ك ون ان ع ق اق اج ا م اث ج م ع ي ة ح م ل ة ال وح دات
ن ح ي ح ا ً إت إذا ح ض ر ،حملة ال وح دات ال ذ ن م ر ل ون
در .ف إذا
ن دوق الم
أي ر ر ا ن  % 50ا ن رأ ا ال ال
ون الو م ع ي ة إل ى
اب؛ وج ب ق
ذا ال ن
ل م ا واف ر
م ال ع ق د ا الل
اج ا م اث ث ان ل ذات ج دول األ
وا ا ً ا ن ت ار ر
ن ث الث ين
ا دن ت ت ق د
اتج ا م اث األول و ك ون اتج ا م اث ال ر ان ي ن ح ي ح ا ً أ ا
ي ان ن س ب ة الح ض ور ا ن رأ الم ال .و ووا أت توج ق ون جد دن
لالجاماث الراني إذا يان قد حدق تار خ في الد ون إلى اتجاماث األول وت در
القرارات باألغلبية المطلقة للوحدات الممرلة في اتجاماث باسارنا القرارات
الماعلقة باعد النظام األس اس ي لل ندوق وال ا ي تم ع الح ق وق
المكاسبة لحملة الوحدات أو في حالة الا فية بنا ً لى بلب اد ر ال ندوق
فيوب أن ت در بموافقة حملة الوحدات الذ ن ملكون أيرر ان  % 50ان رأ
اال ال ندوق الم در.
ت ووا لومعية حملة الوحدات اناقشة اواو ات غير ادرجة لى جدول
األ مال إت إذا يانا ان األاور العاجلة الاي برأت بعد إ داق الودول أو
تكشفا أثنا اتجاماث أو إذا بلبا ذلك الايئة أو اراقب الحسابات أو حملة
الوحدات الذ ن ملكون %5ان رأ اال ال ندوق الم در وإذا تبين أثنا
المناقشة دم يفا ة المعلواات الماعلقة ببع المسائ المعرواة تعني تأجي
اتجاماث لمدن ت تق د لى شرن أ ام م إذا بلب ذلك حملة الوحدات الذ ن
ملكون  % 25ان رأ اال ال ندوق ال ُم در و نعقد اتجاماث المؤج قون
الحاجة إلى إجرا ات جد دن للد ون.
حا لك ان حملة الوحدات المقيد ن بالسو الخا بال ندوق حا حضور
اجاماث جمعية حملة الوحدات باألنالة أو الويالة و شارب ل حة الويالة أن
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اعد لذلك و ووا أن كون الاويي
تكون بموجب تويي اا أو تفو
لحضور اجاماث واحد أو أيرر ان اجاما ات جمعية حملة الوحدات و كون
الاويي ال اقر لحضور اجاماث اعين نالحا ً لحضور اتجاماث الذد ؤج
إلي لعدم ايامال الن اب.
لى اد ر ال ندوق أو الواة الاي ق ا إلى قد اتجاماث –حسب األحوال-
اوافان الايئة بنسخة ان احضر اجاماث الومعية بعد توقيع امن ترأ
اتجاماث واقداي الخداات الحاار ن اتجاماث وذلك االل أسبو ين ان
تار ر انعقاق ا لى أن كون ارفقا ً بالمحضر نسخة ان توييالت الحضور.

المـــــــادة ال ا عة والعشرون

داية ال نة المالية للصندوق ونهايتها:
تبدأ السنة المالية لل ندوق في األول ان شار نا ر وتنااي في ناا ة شار ق سمبر ان
ي سنة واسارنا ا ً ان ذلك السنة المالية األولى لل ندوق فابدأ ان تار ر اتنااا ان
إجرا ات إنشا ال ندوق وتنااي في الاار ر المحدق لناا ة السنة المالية الاالية.

المـــــــادة الثامنة والعشرون

القوائم المالية والتقارير:
قوم اد ر ال ندوق باعيين اراقب حسابات اارجي لل اندوق كاون اعاماد وااراا
ان قب يئة أسواق المال.
قوم اد ر ال ندوق باقد م تقر را ً قور ا ً لك حاا وحدات ي ثالثة أشار يحاد أق اى
وتاضمن ناافي قيماة أناول وحادات ال اندوق و ادق وحادات ال اندوق الااي ملكااا
حاا الوحدات وناافي قيماااا وياذلك ساوال بحرياة حسااب يا حااا وحادات لاى
حدن بما في ذلاك أد توا عاات ادفو اة تحقاة ألاار تقر ار تام تقد ما لحملاة الوحادات
وبيانا ً ن أتعاب اد ر ال ندوق واقداي الخداات.
يما قوم اد ر ال ندوق بإ داق القوائم المالية السنو ة في ناا ة ي سنة تاضمن راا
لنشاب ال ندوق االل الفارن المنااية.
ت اادر البيانااات الماليااة الرب ا الساانود اااالل ( )15ااوم م ا ااان انااااا تلااك الفااارن
ااضمنة البيانات المالية بعد اراجعااا ان قب اراقب الحسابات الخارجي أاا البياناات
CMA Data Classification: Public
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المالياااة السااانو ة فا ااادر ااااالل اااادن امساااة وأربعاااين وااااا ً اااان ناا اااة السااانة المالياااة
لل ندوق بعد أن قوم اراقب الحسابات الخارجي بفح اا وإبادا رأ ا وفقاا لمعاا ير
المراجعة الدولية المعامدن ان الايئة.

لاااى ااااد ر ال اااندوق نشااار اعلوااااات شاااار ة ااان ال اااندوق للومااااور اااان ااااالل
البورنة وذلك ااالل سابعة أ اام ما اان ناا اة يا شاار وفقاا للنماوذج الاذد تحادق،
الايئة.

المـــــــادة التاسعة والعشرون

مراقب

ا ات الصندوق الخارجي:

وب لى اد ر ال ندوق تعيين اراقب حسابات اارجي اسو لدل الايئة وذلك
ليقوم بأ مال اراجعة وتدقيا حسابات ال ندوق وفقا لمعا ير المحاسبة الدولية
المعامدن ان الايئة.
عي ن اراقب الحسابات الخارجي لل ندوق لسنة االية واحدن قابلة للاود د سنو ا
ولمدن ت تاواوا أرب سنوات االية اااالية و ووا ل القيام باذ ،األ مال لذات
ال ندوق بعد فارن انقطاث ت تق ن سناين اااالياين .ت ووا أن كون اراقب
الحسابات الخارجي لل ندوق و نفس اراقب الحسابات لمد ر ال ندوق.
كون اراقب الحسابات اسئول ان أد تق اير أو إ ماال ااناي أو غاش قا انا أثناا
تأق ا لعمل .
لمراقب الحسابات حا إبالث في أد وقا لى السوالت والدفاتر والوثاائا واألوراق
الماعلقة بإقارن واسارمار أاوال ال اندوق ساوا الااي بحاوان ااد ر ال اندوق أو أااين
حف أاوال ال ندوق أو اراقاب اتساارمار وفقاا ً للقوا اد الااي تانظم اذ ،الماناة ووفقاا ً
لمباقئ الادقيا الماعارف لياا.
قاوم اراقاب الحساابات بإاطاار جااة األشاراف بأ اة اخالفاات ألحكاام القاانون أو نظاام
ال ندوق تق ان اد ر ال ندوق أو أاين حف أاول ال ندوق أو اراقب اتسارمار.
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المـــــــادة الثالثون

أمين الحفظ:
أوت :الاعر

بأاين الحف :

كااون أاااين الحف ا لل ااندوق اسااؤول اان اتحافااار بالمساااندات المرباااة تسااارمارات
ال ندوق وأاوال وأنول ال ندوق األارل.
ثانيا :نالحيات والاقااات أاين الحف :
وب حف أنول ال ندوق لدل أاين حف ااراا لا عاين اان قبا ااد ر ال اندوق
بعد الح ول لى اوافقة الايئة و ووا ل تعيين أاين حف فر اي كاون ارا اا ً لا
أو اسوالً لدل جاة رقابية أجنبية وذلك لحف األنول اارج قولة الكو اا .وت اؤقد
الاعاقد ا أاين حف فر ي إلى إ فا أاين الحف األنلي ان اسؤوليات .
وب لى أاين الحف اتلاقام لى األاا بما لي:
اااا ارا اااان أحكاااام الكاااااب السااااب (أااااوال العماااال وأناااولام) اااان الالئحاااة
.1
الانفيذ ااة لاااقم أاااين الحف ا باتحافااار بأنااول ال ااندوق فااي حسااابات انف االة قااوم
بفاحاا وإقارتاا لى أن تكون اساقلة ن حسابات أو حسابات اليير وأن بذل في ذلك
نا ة الشخا الحر ا.
اساااالم وحف ا وإ ااداث األرباااح النقد ااة وأ ااة توا عااات أااارل ناشاائة اان نشاااب
.2
ال ندوق.
إاطار اد ر ال ندوق بأ ة الاقااات اارتبة لى أنول ال اندوق وإرساال أد
.3
إاطارات اسلماا وفي المدن المقررن لذلك.
تنفيذ تعليمات اد ر ال ندوق الخانة بنطاق م أاين الحف .
.4
إ داق وحف سو حملة الوحدات اا لم حف لدل ويالة اقانة.
.5

المـــــــادة الحادية والثالثون

أتعا أمين الحفظ:
اقااى أاين الحف أتعابا سنو ة بواق (%0.0650سنويا) ان القيماة ال اافية
ألنول ال ندوق تحاسب شار ا بشك توميعي وتسدق بشك رب سانود باوال
ادن ال ندوق .وذلك نظير قياا بالواجبات المقررن في ذا النظام.

CMA Data Classification: Public
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أتعا مراقب االستثمار:
يما اقااى اراقب اتسارمار أتعابا سنو ة بواق  (%0.0650سنويا) ان القيماة
ال ااافية ألنااول ال ااندوق تحاسااب شااار ا بشااك توميعااي وتساادق بشااك رب ا
سنود بوال ادن ال ندوق وذلك نظير قياا بالواجبات المقررن في ذا النظام.
أتعووا مراقووب الح ووا ات الخووارجي  2,750 :ق نااار يااو اي (ألفااان وساابعمائة
وامسون ق نار يو اي) سنو اً.
رسوم جهة فظ ال جل 1,500 :ق ناار ياو اي (ألا
سنو ا ً.

وامسامائة ق ناار ياو اي)

الجدول التالي يوضح الرسوم التي يدفعها كل من الصندوق ،مدير الصندوق
و امل الو دات:
الرسوم والم ار

واتتعاب

اساحقة لى
ال ندوق

أتعاب إقارن %1.25 :سنو ا ً ان القيمة ال افية ألنول
ال ندوق تحاسب شار ا بشك توميعي وتسدق بشك
رب سنود بوال ادن ال ندوق.
أتعاب تشويعية :إذا تحقا أرباح تق د ن  %10ان
القيمة ال افية ألنول ال ندوق في ناا ة ي سنة االية
اد ر ال ندوق لى أتعاب تعاقل  %10ان
ح
نافي أرباح ال ندوق في ناا ة ي سنة االية وتسدق بعد
إ الن البيانات المالية  .لى ان ت ووا أن ق د الحد
األق ى لألتعاب الاي اقااا ا اد ر ال ندوق ن %5
سنو ا ان القيمة ال افية ألنول ال ندوق.

حملة الوحدات
حملة الوحدات
ال ندوق

 %2ان قيمة اتشاراي.
ت وجد

أتعاب اد ر ال ندوق

رسوم اتشاراي
رسوم اتسارقاق
أتعاب أاين الحف

ال ندوق
أتعاب اراقب اتسارمار
اراقب

الحسابات

أتعاب
الخارجي
رسوم جاة حف السو

قيمة الرسوم والم ار

واألتعاب

(%0.0650سنو ا) ان القيمة ال افية ألنول
ال ندوق تحاسب شار ا بشك توميعي وتسدق بشك
رب سنود بوال ادن ال ندوق.

 (%0.0650سنو ا ) ان القيمة ال افية ألنول
ال ندوق تحاسب شار ا بشك توميعي وتسدق
بشك رب سنود بوال ادن ال ندوق.
 2,750ق.ي سنو ا ً.

ال ندوق
ال ندوق

أل

وامسمائة ق نار يو اي سنو ا ً
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المـــــــادة الثانية والثالثون

كيفية تعديل نظام الصندوق:
لاى النظاام األساساي لل اندوق إت بعاد اوافقاة الايئاة أو فاي المو اد
ت نفذ أد تعاد
الذد تحدق .،اام تعاد النظاام األساساي لل اندوق بعاد اوافقاة الايئاة لاى ذلاك و واب
لى اد ر ال ندوق ااطار حملة الوحدات االل فارن ت تاوااوا شارن أ اام ما اان
تاار ر اوافقاة الايئااة لاى اذا الاعااد  .وللايئاة إذا وجادت فااي الاعاد الت المقارحاة اااا
مع الحقوق المكاسبة لحملة الوحدات أن تطلاب اان ااد ر ال اندوق أااذ اوافقاة أيرار
ان  %50ان رأ المال لى ذ ،الاعد الت.

المـــــــادة الثالثة والثالثون

إلراء ترخيص الصندوق:
للايئة أن تليي ترايا أد نندوق في أد ان األحوال الاالية:
إذا تبين أن لم ام الوفا بأد ان الشروب الخانة بمنم الارايا.
.1
إذا يان في ذلك حما ة لم لحة المشاريين في ال ندوق.
.2
إذا اال اد ر ال ندوق أو اراقب اتسارمار أو أاين الحف أ ا ً ان أحكام
.3
القانون أو اللوائم أو قدم للايئة اعلواات غير نحيحة أو غير ققيقة أو اضللة.
إذا بلب اد ر ال ندوق إليا الارايا وللايئة أن ترف الطلب إذا وجدت
.4
ارورن للاحرد ن أار اعلا بالنظام أو بم لحة المشاريين.

المادة الرابعة والثالثون

االت ل وتصفية الصندوق:
نقضي ال ندوق بأحد األسباب الاالية:
 .1انقضا المدن المحدقن في النظام األساسي اا لم تودق ببقا ً للقوا د الوارقن
بالنظام.
CMA Data Classification: Public
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الذد أنشئ ان أجل ال ندوق أو في حالة اساحالة تحقيق

 .2انااا الير
الادف.
 .3تل أو الي جمي أنول ال ندوق أو اعظماا بحي اعذر اسارمار الباقي
اسارمارا ً اود اً.
 .4بنا ً لى بلب اد ر ال ندوق بشرب ندور قرار بالموافقة ان جمعية حملة
الوحدات امن ملكون أيرر ان  %50ان رأ اال ال ندوق بحل قب انااا
ادت .
 .5ندور قرار ان الايئة بإليا ترايا ال ندوق.
 .6ندور حكم قضائي بح ال ندوق وت فيا .

المادة الخام ة والثالثون

كيفية إجــراء التصفية:

دا ال ندوق بمورق حل – وفقا ً ألحكام الماقن السابقة  -في قور الا فية و حاف
االل ادن الا فية بالشخ ية ات ابار ة بالقدر الالام إلتمام الا فية و وب أن
ضاف إلى اسم ال ندوق بارن (تحا الا فية) اكاوبة بطر قة وااحة في المكاتبات
ال اقرن ن الواة القائمة لى الا فية و وب أن ام شار ت فية ال ندوق .و اب
لياا في المواق البنوق الاالية:
في ت فية ال ندوق األحكام المن و
تسق جال جمي الد ون الاي لى ال ندوق ان تار ر شار ح ال ندوق وإاطار
الدائنين بافاااح الا فية و لى الم في أن خطر جمي الدائنين رسميا ً بافاااح
الا فية ا ق وتام لاقد م بلباتام باقاضا ق ونام و ووا إاطار الدائنين بطر ا
اإل الن وفي جمي األحوال وب أن اضمن اإلاطار أو اإل الن االة للدائنين ت
تق ن امسة شر وم م لاقد م بلباتام.
تنااي ند انقضا ال ندوق سلطة اد ر ال ندوق وا ذلك ظ المد ر قائما لى
وامارسا لسلطات و عابر المد ر بالنسبة إلى
إقارن ال ندوق الى حين تعيين ا
اليير في حكم الم في إلى أن ام تعيين ا في و سامر اقداو اداات ال ندوق
االل ادن الا فية في تقد م ادااتام اا لم قرر الم في -بعد اوافقة الايئة  -دم
الحاجة تسامرار م في تقد م ذ ،الخداات أو اسابدالام بيير م أو قاج بع الماام
لدل اقدم اداة واحد .ووا تعيين اد ر أو اقداي الخداات لل ندوق ا فيا ل يما
المراا لام بإقارن أنظمة اتسارمار
ووا تعيين الم في ان بين األشخا
الوما ي أو إقارن احفظة اتسارمار أو اراقب اسارمار أو أاين الحف أو اراقبي
الحسابات المسولين لدل الايئة وفي جمي األحوال ت ام تعيين الم في إت بعد
اوافقة الايئة .وت بدأ الم في في اباشرن أ مال إت بعد شار قرار تعيين .
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ام تعيين الم في بقرار در ن جمعية حملة الوحدات إت في األحوال الاي تقرر
فياا الايئة تعيين الم في وفا الالئحة الانفيذ ة .وفي حالة ااايار الم في ان قب
جمعية حملة الوحدات اوجب الح ول لى الموافقة المسبقة ان الايئة لى تعيين
الم في وفي جمي األحوال تحدق الواة الاي اااارت الم في أتعاب وادن الا فية
لى أن احم ال ندوق أتعاب الم في عقل الم في بقرار ان الواة الاي قااا
باعيين وفي جمي اتحوال ووا للايئة بنا لى بلب أحد حملة الوحدات أو قائني
ال ندوق أو ان تلقا نفساا أن ت در قرارا بعقل الم في إذا رأت ابررا اقبوت
لذلك وي قرار بعقل الم في وب أن شم تعيين ان ح احل وت بدأ الم في
الود د في اباشرن أ مال إت بعد شار القرار الماضمن العقل وتعيين ا فياً.
قوم الم في بومي ات مال الاي تقاضياا ت فية ال ندوق ول لى وج
الخ و اا لي:
 -1تمري ال ندوق أاام القضا واليير.
 -2القيام ببذل نا ة الشخا الحر ا للمحافظة لى أنول ال ندوق وحقوق .
 -3سداق ق ون ال ندوق.
 -4بي أنول ال ندوق قارا ً أو انقوتً بالمقاق العلني أو بالممارسة أو بأد
بر قة أارل تكف الح ول لى أ لى سعر اا لم نا في قرار تعيين لى
إجرا البي بطر قة اعينة.
 -5قسمة نافي أنول ال ندوق بين حملة الوحدات.
ت ووا للم في أن بدأ أ مال جد دن إت إذا يانا تااة إلتمام أ مال سابقة يما ت
ووا ل بي أنول ال ندوق جملة واحدن أو أن ا الم لى حقوق أو قب الاحكيم
في المناا ات الماعلقة بأ مال الا فية أو إجرا تعااالت ا أبراف ذات ال لة إت
بموافقة جمعية حملة الوحدات تسرد ات مال الاي ور اا الم في في اواجاة
ال ندوق أو حملة الوحدات أو اليير إذا يانا اما تقاضي أ مال الا فية وفي حدوق
سلطا  .فإذا تعدق الم فون فال تكون ت رفاتام القاة لل ندوق إت إذا اتخذ القرار
باألغلبية المطلقة اا لم نا قرار تعيينام لى االف ذلك لى اد ر ال ندوق تقد م
حسابات ال ندوق وتسليم قفاتر ،واساندات وأنول إلى الم في يما لاقم اقداو
الخداات باقو د الم في بأد بيانات أو اعلواات تخا ال ندوق و قوم الم في -
االل ثالثة أشار ان اباشرت لعمل -بورق أنول ال ندوق وتحد د اريق ،المالي بما
اضمن حقوق والاقااات ول أن ساعين في ذلك بمقداي الخداات و مسك الم في
الدفاتر الالااة لقيد الا فية ا إاطار الايئة باقر ر المريق المالي لل ندوق .لى
الم في اتنااا ان أ مال الا فية في المدن المحدقن في قرار تعيين فإذا لم تحدق
المدن تولا الايئة تحد د ا بنا لى بلب ذود الشأن .و ووا اد المدن بقرار در
ان الواة الاي اااارت الم في بعد اتبالث لى تقر ر ،الذد اضمن األسباب الاي
حالا قون إتمام الا فية في المدن المحدقن ولك ذد شأن أن طلب ان الايئة تق ير
ذ ،المدن.
CMA Data Classification: Public
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لى ا في ال ندوق أن قوم بد ون جمعية حملة الوحدات لالجاماث االل ثالثة
أشار ان انااا السنة المالية وذلك لمناقشة البيانات المالية ن السنة المنااية وتقر ر
اراقب الحسابات والاقر ر السنود ن أ مال الا فية والم اققة ول ق ون الومعية
لالجاماث في أد وقا إذا اقاض ا ذلك أ مال الا فية اعين لى الم في أن
ساوفي اا كون لل ندوق ان حقوق لدل اليير أو لدل اد ر ال ندوق وإ داث المبالح
الاي ح لاا في أحد البنوي لحساب ال ندوق في قور الا فية .و لى الم في سداق
ق ون ال ندوق وتونيب المبالح الالااة لسداق الد ون المانااث لياا و ام سداق ق ون
ال ندوق وفقا ً للارتيب الاالي:
.1اتلاقااات المالية الناتوة ن مليات الا فية.
.2جمي المبالح المساحقة لمقداي الخداات.
.3الد ون الممااان حسب ترتيب اااياا ا.
.4الد ون المضمونة باأاينات ينية وذلك في حدوق ناتج الشي الضاان للد ن.
واا ابقى ان اال بعد سداق الد ون السابا بياناا ؤقد للدائنين العاق ين فإن لم ك
المابقي ان ناجا الا فية لسداق ي ذ ،الد ون ام قسمة المال ليام قسمة اليراا .
قوم الم في بقسمة اا تبقى ان أنول ال ندوق بعد سداق ق ون بين حملة الوحدات
ي اشاري لى ن يب اناسب ا دق وحدات في رأ اال ال ندوق .قدم
وح
الم في إلى جمعية حملة الوحدات حسابا ً اااايا ن ت فية ال ندوق وقسمة أنول
وتنااي أ مال الا فية بالا د ا لى الحساب الخاااي ان تلك الومعية .و لى
الم في أن طلب إليا قيد ال ندوق ان سو ال ناق ا لدل الايئة بعد انااا
الا فية .و قوم الم في بشار انااا الا فية وت حاج لى اليير بانااا الا فية إت
ان تار ر الشار .لاقم الم في باقد م تقر ر رب سنود للايئة ن أ مال الا فية
وفقا ً للسنة المالية لل ندوق االل ادن أق ا ا ثالثون واا ً ان ناا ة الفارن لى أن
كون الاقر ر اراجعا ً ان قب اراقب الحسابات وااضمنا ً اا تم الاون إلي في
إجرا ات الا فية والدفعات الاي تم توا عاا لى حاالي الوحدات وأد أنول
اوجوقن لدل ال ندوق لم ام تسييلاا وسبب دم اتنااا ان تسييلاا يما ووا للايئة
أن تطلب ان الم في تقو د ا بأد اعلواات أو تقار ر يلما رأت ارورن لذلك.
تحف الدفاتر والمساندات الماعلقة با فية ال ندوق لمدن امع سنوات ان تار ر إليا
قيد ال ندوق ان سو الايئة في المكان الذد تحدق ،الواة الاي ينا الم في .سأل
األارار الاي تلحا ال ندوق أو حملة الوحدات أو اليير بسبب
الم في ن تعو
تواوا ،حدوق سلطا أو نايوة األاطا الاي رتكباا في أقا مل وفي حالة تعدق
الم فين فإنام كونون اسئولين لى وج الاضاان.

المادة ال ادسة والثالثون
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إجـــراءات تقديم الشكاوى:
لحملة الوحدات أو ان مرلام قانونا حا تقد م شكول إلى اد ر ال اندوق لاى النماوذج
المعااد باااذا الشااأن ااام تعبئااة بيانااات النمااوذج وتوقيعا وترفااا با المساااندات الربوتيااة.
و شااارب لاقااد م الشااكول أت كااون اواااو اا انظااور أاااام القضااا وفااي حالااة تقااد م
اواوث الشكول للقضا اوق اد ر ال ندوق ن الاحقيا في الشكول.
و ااام بحا الشااكول واعالوااااا والاارق لياااا اااالل ( )30واااا ااان وروق الشااكول إلااى
وحدن الشكاول في اقر اد ر ال ندوق و ام تقد م الشكول في اقار ااد ر ال اندوق أو
بأحد الطرق الاالية- :
 بالي د.
 بالبر د العاقد أو البر د المسو أو الفايع.
 البر د اتلكاروني.
 نفحة اد ر ال ندوق لى اتنارنا:
acic.compliants@abkuwait.com

المادة ال ا عة والثالثون

مكافحة غ ل األموال وتمويل اإلرها :
وب لى اد ر ال ندوق اتلاقام بقرارات وتعليمات يئة أسواق المال وقوانين قولة
الكو ا بشأن غس األاوال وتمو اإلر اب وقرارات الشر ية الدولية ال اقرن في
ذا الشأن وأ ة قرارات وتعليمات تحقة ت در بشأن غس األاوال وتمو اإلر اب.
وسعيا ً لاللاقام بقوانين وتعليمات اكافحة غس األاوال وتمو اإلر اب قد طلب
اد ر ال ندوق تقد م اساندات ااافية ان بالبي اتشاراي يدلي للاحقا ان بياناتام
و و اتام أو و ة المسافيد ن األنليين ان األاوال المشارية في ال ندوق و حاف
اد ر ال ندوق بالحا في بلب اعلواات إاافية إذا ا ابر ذلك ارور ا ً للاحقا ان
و ة أو ا اقر أاوال بالبي اتشاراي بال ندوق و ووا لمد ر ال ندوق أن
رف قبول أد بلب اشاراي في ال ندوق إذا تأار المشاري أو تعذر لي تقد م أد
اعلواة أو اساند يان قد بلباا اد ر ال ندوق.

المادة الثامنة والثالثون

القانــون والمحاكــم:
CMA Data Classification: Public
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خض ذا النظام و فسر وفقا ألحكام القاانون الكاو اي و خااا القضاا الكاو اي وحاد،
بكافة المناا ات الاي تاعلاا با أو تنشاأ نا و طباا أحكاام المرساوم بقاانون رقام ()7
لسانة  2010بشاأن إنشااا يئاة أساواق الماال وتئحاا الانفيذ ااة وتعاد التاما والقارارات
والشروب المنظمة ان الواات الرقابية فيما لم رق ب نا في ذا النظام.
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