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" صندوق األثير لالتصاالت "
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تمهيـــــــــــد

ب  31لسببن 1990فببش نببن تنتببي تببداو األو اق الماليب
بموجببأ حكبباا المرمببوا بالنببامو
وإمشبباص صببنا االمببماما والئحمببر ب  113لسببن  1992والمعببد الت الالحن ب عليهببات ت ب إمشبباص
صندوق األثير لالتصاالت بين مالكش وحدات االمماما فير وذلك لمزاول عمليات إمماما األموا
ول ب الكو ببو
لصببالم مببن رغببأ مببن المببوالنين الكببو ميين والمنيمببين فببش ول ب الكو ببو و ببا
بإمماما ما ندمومر من موا فش مه نركات اإلتصاالت العربيب والشبركات ذات الصبل بنشبال
اإلتصبباالت العربي ب المد ج ب وغيببر المد ج ب فببش األمببواق العربي ب لببيو اق المالي ب والمببش سببمم
النامو بمداولها وعلى تكو الشرك الكو مي لالمماما "مد راً" لهذا الصندوق وفنا ألحكباا هبذا
النتاا و تعد الت د تطر علير مسمنبال .وت تعد ل هذا النتاا بحيب موافب مب حكباا النبامو
 7لسن  2010بشن إمشاص هيئب مبواق المبا وتنتبي مشبال األو اق الماليب والئحمبر المنفيذ ب
وتعد التهما و ي تعليمات و تعد الت تطر عليهما.
الشرك الكو مي لالمماما بصفمها مد ر الصندوق مر ص لها بمزاول مشال مد ر متباا
وحي
امماما جماعش ومنيد فش مجل الهيئب ت مبو تنبوا ببالنص فبش للببات االنبمرا علبى نبرل فيبد
حصو المشمر فش الصندوق على مسخ من هذا النتباا و بولبر لجميب حكامبر المبش تعمببر جبزصا ً
من للأ االنمرا و تو يعر على للأ االنمرا عمبر بوالً صبر حا ً منبر لموبمو هبذا النتباا
وااللمزاا بر وبن ب تعبد الت تبم عليبر .كبو للصبندوق نخصبي اعمبا ب وذمب ماليب مسبمنل عبن
حمل الوحدات و الجه النائم على إ ا تر.

المادة األولى
عمبر الممهيد عاله جزصا ً ال مجز من هذا النتاا ومكمالً ألحكامر .
المادة الثانية
تعريفــات -:
ممكو للكلمات المبين
اسم الصندوق
النظـــام األساسي
المدير /مدير الصندوق

ماه والوا ة فش هذا النتاا المعنش المبين منابل كل منها :
 :صندوق األثير لإلتصاالت .
 :هذا النتاا و تعد الت كمابي تجرى علير من آ آل ر.
 :الشرك الكو مي لالمماما

 :نخص اعمبا ي مر ـــص لر من الهيئ لمزاول حفظ موا العمالص
أمين الحفظ
ً
و صوله بما فش ذلك تلك المكوم ألمتم االمماما الجماعش وفنا ألحكاا
النامو والالئح المنفيذ .
 :نخص اعمبا ي مر ص لر بمزاول مشال المرا ب واإلنرا على متم
مراقب االستثمار
االمماما الجماعش.
مراقب الحسابات الخارجي  :الشخص الطبيعش المسجل لدى الهيئ فش مجل مرا بش الحسابات الذي
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المستثمــــــــر

:

وكيل االكتتاب (البيع )

:

نوع الصندوق
شكل الصندوق

:
:

رأس مال الصندوق
نوع طرح وحدات
الصندوق
عملة الصندوق
وحدات االستثمـار
صافي قيمة الوحدة

:
:
:

أوراق ماليـــة

:

أموال الصـندوق

:

الســوق
يوم العمـــــــل

:
:

يوم التعامـــــل

:

يوم التقويم

:

جهة االشراف
الهيئة
القانون

:
:
:

الالئحــة التنفيذية أو
الالئحة

:

CMA: 29-04-2018

:

بدي الر ي الفنش المحا د والمسمنل حو مدى عدال ووضوح النوائ
المالي للشرك المعدة وفنا ً لمعا ير المحامب الدولي المعممدة لدى الهيئ
هو مالك الوحدات من الشركات والموالنين الكو ميين وموالنش و
مجلس المعاو الخليجش والمنيمين فش ول الكو و الذ ن جوز له
االنمرا فش الصندوق وفنا ً للشرول والبنو الوا ة بهذا النتاا .
مؤمس مالي عينها "المد ر" بموجأ اتفاق اص برا لهذا الغرض
لمنوا بالمزاماتها المنصوص عليها فش هذا النتاا.
صندوق إمماما فش األو اق المالي .
صندوق مفموح ذو س ما ممغير ز د س مالر بإصدا وحدات
امماما جد دة و نخفض باممر ا بعض وحداتر ال الفمرة المحد ة
فش متامر األمامش.
ممغير و مراوح بين  5مليو  .و 50مليو . .
إكمماب عاا
الد نا الكو مش
"وحدات االمماما " المش صد ها "الصندوق" .
السعر الذي م تحد ده على ماس تنو موجو ات الصندوق حسـأ معر
السوق وفنا ً للمعا ير المحامبي الدولي المعممدة من الهيئ موافا ً اليها النند
خص منها
والو ائ والفوائد الممراكمر ثناص فمرة المنو ت على
المصا ف المبانرة واالتعاب والفوائد الممراكمر عن الفمرة السابن لفمرة
المنو والمش اممحنو ثناصها منسوم على عد "وحدات االمماما " على
م تنر أ السعر الى رب فلس.
تعنش مه نركات اإلتصاالت العربي والشركات ذات الصل بنشال
االتصاالت المد ج وغير المد ج فش األمواق العربي ليو اق المالي .
تمكو موا "الصندوق" من صولر والعوائد المش تنمج من مبانرتر
ألعمالر.
األمواق العربي لالو اق المالي .
جمي اا األمبوع بامماناص عطل مها األمبوع و اا العطالت الرممي
لدول الكو و ولمد ر الصندوق .
هش األ اا المش مكن فيها االنمرا فش وحدات الصندوق و اممر ا ها
حمى الساع  2ظهرا ً بل وا عمل من وا المنو نهر اً.
هو اليوا الذي م فير احمساب صافش يم صو الصندوق ( )NAVوفنا ً
لمعا ير المحامب الدولي المعممدة من الهيئ  .وهو آ ر وا عمل من كل
نهر (نهر اً).
هيئ مواق الما
هيئ مواق الما
( )7لسن  2010بشن إمشاص هيئ مواق الما وتنتي مشال
النامو
األو اق المالي وتعد التر.
( )7لسن  2010بشن إمشاص هيئ مواق
هش الالئح المنفيذ للنامو
الما وتنتي مشال األو اق المالي وتعد التر والمعد الت الالحن عليها.

CMA Data Classification: Public
Page 3 of 23

صندوق األثير لالتصاالت

المادة الثالثة
مدة الصندوق -:
مدة "الصندوق" عشر منوات اعمبا ا ً من تا خ صدو الموافن علبى تنميسبرت وهبش ابلب للمجد بد
لمدة و مد رى بعد موافن ما ز د عن ( )50%من س ما الصندوق  .وذلك بعد موافن جه
االنرا .
المادة الرابعة
الهدف من إنشاء الصندوق :
تحني عوائد جيدة للمسمامر ن عن لر امماما مبوا الصبندوق فبش مبه نبركات اإلتصباالت
العربيب والشببركات ذات الصببل بنشببال االتصبباالت المد جب وغيببر المد جب فببش األمببواق العربيب
ليو اق المالي وامماما الننبد الممبوفر فبش الوا ئب ت والصبكو والسبندات الصبا ة عبن حكومبات
برى سبمم بهبا هبذا
و مجلس المعاو لدو الخليج العربي و بوماممهات وصبنا امبماما
النتاا.
المادة الخامسة
قيمة رأس المال وآلية دفعه -:
مبما الصبندوق ممغيبر وتمبراوح حبدو ه ببين مبلب  . 5,000,000ومبلب . 50,000,000
وذلببك عببن لر ب لببرح وحببدات امببماما مببا بببين  5,000,000وحببدة الببى  50,000,000وحببدة.
وعلى مد ر الصندوق  -فش حال امخفاض س ما الصندوق عبن الحبد األ مبى  -خطبر الهيئب
ال مس اا عمل من تا خ امخفاض س الما ت وللهيئ اتخاذ ما تراه منامبا ً  -فش كل حال -
بما حن مصلح حمل الوحدات.
نسبب س مببا الصببندوق إلببى وحببدات ممسبباو النيمبب وتنمصببر مسببؤولي حملبب الوحببدات فببش
الصببندوق علببى يمب مشببا كمه فببش س المببا ت و ببم تسببد د يمب الوحببدات منببدا عنببد االكممبباب و
االنمرا فيها.
المادة السادسة
قيمة وحدة االستثمار -:
( ) النيم االممي "لوحدة االمماما " نا كو مش واحد .
(ب) "وحدة االمماما " :هـي ورقـة مالية غير قابلة للتجزئة تمثل حصة في أصول الصندوق
وتخـول حاملها مباشرة كامل الحقوق الناشئة عنها وإذا تعدد مالكو
الوحدة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصا ً واحدا ً يمثلهم
تجاه الصندوق.
ويجوز لغير الكويتيين االكتتاب في وحدات االستثمار أو تملكها.
(ج) م االعال عن يم وحدة االمماما نهر ا ً من بل مد ر الصندوق فش المو االلكمرومش
لمد ر الصندوق بنا ًص على المنو الذي نوا بر مرا أ االمماما .
المادة السابعة
الحد األدنى واألقصى لالشتراك -:
( ) الحد األ مى لالنمرا هو  1000وحدة والحد األ صى هو  %50من الوحدات المصد ة.
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(ب) جأ ال تنل مشبا ك مبد ر الصبندوق فبش وحبدات الصبندوق عبن مبلب . 250,000
وال جوز مصر فش تلك الوحدات و سمر ها لو مبدة إ ا ة الصبندوق  .ولبن تز بد
مسب انمرا مد ر الصندوق عن  %50من الوحدات المصد ة.
(ج) جبوز لمبد ر الصبندوق عنبد االنبمرا االولبش فبش حالب عبدا تغطيب االنبمراكات "لوحببدات
االمماما " المصد ة غطش بني "وحدات االمماما " غير المشمر بها ت و جوز لبر
خفببض مببما الصببندوق الببى  %50مببن إجمببالش يم ب الحصببص و الوحببدات المببش ت ب
لرحها و مس مال ين نا كو مش هما كار ت كما جوز لر فش هذه الحال العدو عن
إمشاص الصندوق على ر للمشمركين المبال المش فعوها ومبا تكبو بد حننمبر مبن عائبد
ال فمرة وجو ها لدى البنك و الجه المش تلنو للبات االنمرا بال فمبرة التز بد عبن
عشرة اا من تا خ ا فا باب االكمماب .
( ) ال جوز "ألمين الحفظ ومرا أ االمماما " ومرا أ الحسابات الخا جش شمر لحسبابر
الخاص "بوحدات االمماما " .
المادة الثامنة
فترة االكتتاب :
ّ
ً
تببل ببباب االنببمرا مفموحبا لببوا المببدة المحببد ة بالببدعوة ت وال جببوز فببل ببباب االنببمرا إال بعببد
تم تغطي الحبد اال مبى لعبد الوحبدات
إممهاص هذه المدة ت فإذا ا بو هذه المدة على االممهاص و
جاز للمد ر طلأ مدها لفمرة رى مماثل ما ل ن بمغطي يم الوحدات المش ل بم االنبمرا
بها.
المادة التاسعة
فترة التخصيص :
ً
م تخصيص وحدات االمماما على المشمركين فش "الصندوق" ال مس عشر وما من
تا خ اممهاص فمرة االكمماب وتر إلى المشمر المبال الزائدة عن يم ما م تخصيصر لر من
وحدات ال مدة ال تز د عن  30وما ً من تا خ إممهاص إجراصات المخصيص .
المادة العاشرة
ال جوز االنمرا فش الصندوق بحصص عيني

ا ً كا موعها .

المادة الحادية عشر
االشتراك و " وكالء االكتتاب (البيع) " -:
( ) نمصر االنمرا فش الصندوق على اآلتش بيامه -:
األنخاص الطبيعيين و االعمبا ين الكو ميين .
األنخاص الطبيعيين و االعمبا ين من موالنش و مجلس المعاو الخليجش.
األجامــأ نخاصا لبيعيين و اعمبا ين وفنا للنامو .
ً
(ب) م االنمرا عن لر "وكالص االكمماب (البي )" وفنا ليمس المش راها "المبد ر" منامبب
.
(ج) عين مد ر الصندوق وكالص االكممباب (البيب ) بعبد موافنب جهب االنبرا و حبد صبالحياته
ومسؤولياته ولر ح عزله وعلير إ طا " مين الحفظ " بذلك .
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المادة الثانية عشر
طلبات االشتراك -:
م االنمرا ال فمرة االكمماب/االنمرا بناص على للأ االكمماب/االنمرا المندا من
()
الراغأ فش االنمرا بعد ملشص بياماتر وفنا للنموذ المعد لذلك و سل لوكيل االكمماب
(البي ) المعنش.
 سمنبل المد ر للبات االنمرا فبش الصبندوق بشبكل نبهري و جبأ تنبد للبأ االنبمراللمد ر بحد صى حمى الساع  2ظهرا ً بل وا عمل من وا المنو .
 جببأ علببى مببد ر الصببندوق و وكيببل االكممبباب (البي ب ) عببدا بببو ي انببمرا منببدي فببشالصندوق.
(ب) معين على "لالأ االنمرا " زو "وكيل االكمماب (البي )" عند تند للأ االنمرا
بما لش:
 -1المستندات الرسمية التي تحدد هوية طالب اإلشتراك :
 البطا المدمي بالنسب للموالنين والمنيمين بشرل صالحي البطا .
 جواز السفر و وثين السفر بالنسب لغير المنيمين بالبال .
 المر يص المجا ي الصا من وزا ة المجا ة والصناع بالنسب للشركات.
 األو اق والمسمندات والوثائ واألحكاا النوائي المش تابو صف الممعامل مياب عن
الشرك و المؤمس الفر و الشخص و مر مخو فش تمايل من نوب عنر.
 الوثائ الرممي بالنسب للجهات األ رى المحلي والوثائ الصا ة و المعممدة من
الجهات المخمص بالدول المش تممش إليها المؤمسات والمنشآت والشركات غير
المنيم .
 -2مبل االكمماب  /االنمرا .
 -3عمول البي .
(ج) فب ش حالب عببدا امببميفاص مسببمندات ونببرول للببأ االنببمرا تببر لصبباحبر جميب المبببال المببش
فعها ال بع اا عمل المالي ليوا المنو .
()

م فمم باب االنمرا نهر ا ً وذلك بعد موش مم نهر من إمشاص الصندوق علبى كبو
مببعر اإلنببمرا هببو السببعر الببذى ببم إعالمببر فببش مها ب الشببهر الببذى ببم فيببر تنببد لل بأ
اإلنمرا .

( ه)

لمببزا لالببأ االنببمرا بإ طببا المببد ر و وكيببل االكممبباب (البي ب ) كمابي با ً بن ب تعببد الت و
تغييرات تطر على البيامات الوا ة بطلأ االنمرا ال نهر على األكار من حدوثها .

(و)

جأ على المني عند مغا تر الكو و مهائيا ً إ طبا "المبد ر" كمابيبا ً بعنوامبر با
وذلك ال نهر على االكار من مغا تر .

الكو بو

المادة الثالثة عشر

CMA: 29-04-2018

CMA Data Classification: Public

Page 6 of 23

صندوق األثير لالتصاالت

االستـرداد - :
جوز للمشمر بعد موافن المد ر اممر ا كل و بعض من وحدات االمماما المش ملكهبا بعبد
.1
ال نل عن  1000وحدة وذلك بعد موش فمرة مم نهر من مبانرة مشال الصندوق .
 .2ميم تند للبات اإلممر ا بشكل شهري ويجب تقديم طلب االسترداد للمدير بحد أقصى حتى
الساعة  2ظهرا ً قبل يوم عمل من يووم التقوويم و بم اإلمبمر ا بنباص علبى مبعر المنبو البذى مبيم
إعالمر فش مها الشهر الذى م فير تند الطلأ.
جأ على المشمر الراغأ فش عملي االممر ا تند للأ كمابش على النموذ الخباص المعبد
.3
لذلك الى المد ر موضحا فير اجمالش عد وحدات االمبماما المملوكب لبر وعبد وحبدات االمبماما
المرغوب باممر ا ها م البيامات األ رى المش طلبها المد ر.
جببأ علببى مببد ر الصببندوق تنفيببذ للبببات االنببمرا و االمببمر ا بسببعر المنببو المببالش لطلببأ
.4
عموالت رى بشبرل
االنمرا و االممر ا  .و جوز تشمل معا االنمرا و االممر ا
كو منصوصا ً عليها فش النتاا األمامش للصندوق.
 .5على مد ر الصندوق دف لحامل الوحدات يم االممر ا ال بع اا عمبل الماليب ليبوا
المنو الذي ت فير تحد د معر الوحدة.
جوز لمد ر الصبندوق تنجيبل تلبيب ي للبأ امبمر ا حمبى بوا المعامبل المبالش و حمبى موعبد
.6
ً
االممر ا المالش وفنا لما نص علير النتاا األمامش للصندوقت وذلك فش ي مبن الحبالمين اآلتيمبين
-:
 .إذا بل إجمالش مسب جمي للبات االممر ا لحملب الوحبدات والمطلبوب تلبيمهبا فبش ي
وا تعامل و موعد امبمر ا  %10و كابر مبن صبافش يمب صبو الصبندوق .وذلبك
بشرل لمزا المد ر فش هذه الحال بملبي للبات االمبمر ا المبش تنبل عبن  %10مبن
صافش يم صو الصندوقت وعلى تؤ ذ جميب للببات االمبمر ا باالعمببا علبى
ماس النسب والمنامأت و م تنجيل النسب من للبات االمبمر ا المبش زا ت عبن مسبب
 %10من صافش يم صبو الصبندوق حمبى بوا المعامبل المبالش و موعبد االمبمر ا
النا ا.
ب .إذا ت و ف المداو فش البو ص و األمواق المالي المنتم المش بم فيهبا المعامبل فبش
األو اق المالي ب و األصببو األ ببرى المببش ملكهببا الصببندوق ت و و ببف تببداو و اق
مالي تمال يم مؤثرة فش صولر.

المادة الرابعة عشر
عائد "وحدات االستثمار" -:
عائد "وحدات االمماما " هو الفرق بين يممها فش آ ر تنو وبين يممها فش المنو الساب لر .
التقويم وصافي قيمة األصول -:
 جأ تنو صو الصندوق فش كل وا تعامل وبما ال مجاوز مدة وا بعد الموعد النهائشلمند الطلبات الخاص بعمليات االنمرا واالممر ا .
 جوز تن ير تنو صو الصندوق لمدة ال تمجاوز بومش عمبل مبن بوا المعامبل فبش حالب عبداإمكامي ب تنببو جببزص كبيببر مببن صببو الصببندوق علببى نببدا مببد ر الصببندوق للهيئ ب مببباب
ومبر ات هذا المن ير.
CMA: 29-04-2018
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 م احمساب النيم السو ي الصافي ألصبو الصبندوق بمنبو إجمبالى صبو الصبندوق بالنيمبالسببو ي العا لبب وفنببا ً للمعببا ير المحامبببي الدوليبب المعممببدة مببن الهيئبب مخصببوما منهببا جميبب
االلمزامات المسمحن ال الفمرة .
 فش حا تنو صل من صو الصندوق بشكل غير صحيم و الخطن فش حسباب مبعر الوحبدةتعوض المورو من هذا الخطن.
جأ على من تسبأ فش ذلك بخطئر
ّ
 جأ على مد ر الصبندوق رفب مب البيامبات الماليب المرحليب المراجعب و البيامبات الماليبالسنو المد ن تنر را ً بين كل طاص المنو والمسعير المش تمو ال تلك الفمرة.
المادة الخامسة عشر
سجل حملة الوحدات -:
.1
.2

.3
.4
.5

حفظ مجل حمل وحدات الصندوق لدى وكال مناص ت و جوز حفظ هذا السجل لدى مين
حفظ ت وذلك وفنا ً ليحكاا الوا ة فش الكماب الراب (بو صات األو اق المالي ووكاالت
المناص ) من الالئح ت وتدف تعاب الجه المش تحمفظ بالسجل من موا الصندوق.
على وكال المناص و مين الحفظ حفظ المعلومات اآلتي فش مجل حمل الوحدات عن كل
حامل وحدات:
مجلر المجا يت وجنسيمر.
 اممر وعنوامر و هو مرت وب -عد الوحدات المش ملكها.
ت -تا خ تسجيلر فش السجل.
عد مجل حمل الوحدات ليالً العا ً علش ملكي األنخاص للوحدات المابم فير.
على وكال المناص و مين االحفظ االحمفاظ ببيا وضم صيد الوحدات الممبني
والوحدات المش ت إصدا ها و اممر ا ها و إممحداثها و إلغاؤهات وتزو د مرا أ
االمماما بنسخ من البيا .
يجب أن تُطبق على جميع حملة الوحدات من الفئة نفسها في الصندوق الشروط واألحكام
ذاتها.
المادة السادسة عشر

توزيع عائد "وحدة االستثمار" -:
نر المد ر بعد إممهاص السن المالي وكذلك بعد إصدا البيامات المالي النصف منو وفنبا ً لمبا براه
منامبا ً لصالم الصندوق والمسمامر ن ت تحد د الجزص الذي جرى توز عبر كعائبد وحبدات االمبماما
على المسمامر ن و م توز األ باح ال مدة  45وما من تبا خ اإلعبال عنهبا و علبن عبن ذلبك
فش مو مد ر الصندوق االلكمرومش ت و جوز للمد ر توز الجزص من عائد االمماما بشكل مندي
و عببن لر ب توز ب وحببدات مجاميب فببش الصببندوق و بببالطر نمين معببا و إ طببا جهب اإلنببرا
بذلك .
المادة السابعة عشر
الوفـــــــاة -:
CMA: 29-04-2018
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فش حال وفاة "المالك" و لول الوحدات المش ملكها للو ثب معبين ال نبل مصبيأ كبل وا ث عبن
الحد األ مبى المنصبوص عليبر فبش الفنبرة ( ) مبن المبا ة السبابع فبإ بل مصبيأ البوا ث عبن الحبد
األ مى ومال مف الو ث فيما بينه على منل ملكي الوحدات بحي تكو ضمن الحد األ مى للملكيب
جاز "للمد ر" للأ نراؤها بآ ر معر تنو معلن عنر .
المادة الثامنة عشر
اإلفالس والحجز -:
ف ش حال إفالس "مالك الوحدات" و تو ي حجز وائش على الوحبدات المملوكب لبر جباز لمبد ر
الصندوق شمر ها وفنا ً آل ر معر تنو معلن عنر و م تسلي يممها للجه المخمص .
المادة التاسعة عشر
أتعاب مدير الصندوق والمصروفات -:
 )1مناضى المد ر لناص يامر بواجباتر المنر ة فش هذا النتاا ما لش -:
( ) تعاب إ ا ه مسبمها  %1.75منو ا من النيمب السبو ي الصبافي ألصبو الصبندوق وتحسبأ
ضمن مفنات الصندوق وتدف فش مها كبل ثالثب نبهر ميال ب وتحمسبأ نبهر ا ً ممراكمب
علببى النيم ب الصببافي ألصببو الصببندوق وتحمسببأ تكلف ب األتعبباب كجببزص مببن مصببروفات
الصندوق وال جوز ز د الحد األ صبى ليتعباب المبش مناضباها مبد ر الصبندوق مبنو ا ً
عن  %5من صافش يم صو الصندوق .
(ب) عمول ب تشببجيعي مسبببمها  %10علببى ي ببباح تفببوق الببـ %10وتببدف فببش مها ب كببل مببن
ميال ب علببى التمجبباوز األتعبباب المببش مناضبباها مببد ر الصببندوق مببنو ا ً عببن  %5مببن
صافش يم صو الصندوق .
(جـ) عمولب بيب مسببمها  %2مبن يمب "وحبدات االمبماما نبوا "لالبأ االنبمرا " ببدف هبذه
النسب عند االنمرا و م فعها لمد ر الصندوق و "وكالص االكمماب (البي )" .
 ) ( )2محمل الصندوق كاف مصا ف المنميس المش مفنها مد ر الصندوق بحد صى و د ه
 . 50,000على م احمسابها وميا لمدة من ميال بعد امشاص الصندوق .
(ب) محمل الصندوق منو ا ً تعاب المد ر وامين الحفظ ومرا أ االمماما والمحبامين ومرا بأ
الحسابات الخا جش و مصا ف م فرضها من جه االنرا .
 )3جدول الرسوم
وضم الجدو ماه كاف الرموا والمصا ف واالتعابت مواص كامو مسمحن على حمل الوحدات
و من صو الصندوق و المش تدف من مد ر الصندوق.
الرسوم
والمصاريف
واالتعاب

مستحقة
على
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تعبباب مببد ر
الصندوق
الصندوق
مببببببببببببببببوا حملبببببببببببببببببب
الوحدات
االنمرا
مببببببببببببببببوا حملبببببببببببببببببب
الوحدات
االممر ا
تعبباب مببين
الصندوق
الحفظ
تعبببببببببببببببباب
مرا ببببببببببببببأ الصندوق
اإلمماما
تعبببببببببببببببباب
مرا ببببببببببببببأ
الصندوق
الحسبببببببابات
الخا جش
مببوا جه ب
حفظ السجل

الصندوق

موا مكمأ
مببببببببببببببببببد ر
االممشا ات
الصندوق
النامومي

أتعاب إداره :مسبمها  %1.75منو ا من النيم السو ي الصافي ألصبو
الصندوق تدف فش مها كل ثالث نهر ميال وتحمسأ نهر اً.
عمولة تشجيعية  :مسببمها  %10علبى ي بباح تفبوق البـ %10وتبدف
فش مها كل من ميال
 %2من يم وحدات االمماما عند االنمرا .
ال وجد
 %0.06منو ا من النيم الصافي ألصو الصندوق ت وتحمسأ نهر ا
وتدف فش مها كل ثالث نهر ميال .
 %0.09منو ا من النيم الصافي ألصو الصندوق ت وتحمسأ نهر ا
وتدف فش مها كل ثالث نهر ميال .
 . 2,500منو ا وتدف كل مم انهر

. 1000/-

 3,000نا كو مش منو ا ً

المادة العشرون
ترويج الوحدات وبيعها -:
عنببد إجببراص ي إتصببا و إفصبباح لمببرو ج وحببدات الصببندوق جببأ مراعبباة كشببف كببل الحنببائ
والمعلومات ذات العال و مبالغ ت وفش جمي األحوا تخو اإلعالمات المرو جي و المسو ني
للووابط المش تنر ها الهيئ  .وال جبوز فب ي مبلب مبن صبو الصبندوق مناببل تعباب مسمشبا
اال مماما و المرو ج للوحدات و بيعهات و شمل ذلك على مبيل الماا ال الحصبرت مصبا ف مسبخ
وتوز ب النتبباا األمامببش للصببندوقت علببى محمببل مببد ر الصببندوق هببذه المصببا فت و محمببل
الصندوق مصا ف المنميس.
المادة الحادية والعشرون
حقوق حملة الوحدات -:
أ .تعمبر صافش موا "الصندوق" وجمي موجو اتر ملكا ً "لحاملش الوحدات" كل بند
ما ملكر من وحدات بغير تمييز بين ي منه .
ب .لحامل الوحدة الح فش الحصو على مسخ من المنا ر الدو والميزاميات السنو
ومصف السنو .
CMA: 29-04-2018
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 .تممال حنوق "حمل الوحدات" فش الصندوق فش يم وحدات االمماما وفش عائدها النابل
للموز م االلمزاا بمحمل سائره كل فش حدو ما ملكر من وحدات ت ولكن ال ح لحامل
الوحدة و لخلفر العاا و الخاص المد ل فش نؤو إ ا ة "الصندوق".
 .على مد ر الصندوق عد م الميزامي السنو تنر را ً منو ا ً ومصف منو ـــا ً و شمل كل
تنر ر عرض لنشال الصندوق ال الفمرة المنمهي المش عدت عنها الميزامي والبيامات
المالي للصندوق كما تمطلبها المعا ير المحامبي الدولي المعممدة لدى الهيئ و بيامات
رى تطلبها جه االنرا .
مالي
المادة الثانية والعشرون
أساليب ومواعيد اإلفصاح عن المعلومات والتقارير والميزانيات -:
 .1جببأ علببى مببد ر الصببندوق إعببدا البيامببات المالي ب المرحلي ب المراجع ب و نببدا مسببخ منهببا
للبو ص والهيئ ال مدة صاها مس عشر وا عمل من مها الفمرة.
 .2جببأ علببى مببد ر الصببندوق إعببدا البيامببات الماليبب السببنو المد نبب ت و نببدا مسببخ منهببا
للبو ص والهيئ ال مدة صاها مس و بعين وما ً من مها السن المالي للصندوق.
 .3جأ على مد ر الصندوق تند تنر را ً و ا ً لكل حامل وحدات كل ثالث نهرت و مومن هبذا
المنر ر على األ ص المعلومات المالي :
 صافش يم صو وحدات الصندوق.ب -عد وحدات الصندوق المش ملكها حامل الوحدات وصافش يممها.
ت -مجالً بحرك حساب كل حامل وحبدات علبى حبدةت بمبا فبش ذلبك ي توز عبات مدفوعب بعبد
آ ر تنر ر ت تند مر لحامل الوحدات.
ث -بياما ً عن تعاب مد ر الصندوق ومندمش الخدمات.
 .4على مد ر الصندوق اإلفصاح لحاملش وحدات االمماما عبن ب بيامبات و معلومبات بد تبؤثر
تنثيرا جوهر ا على يم تلك الوحدات واإلجراصات المش اتخذها لمواجه ذلك.
 .5جأ على مد ر الصندوق رف م البيامبات الماليب المرحليب المراجعب و البيامبات الماليب
السنو المد ن تنر را بين كل طاص المنو والمسعير المش تمو ال تلك الفمرة.
 .6على مد ر الصندوق مشر معلومات نهر عن الصندوق للجمهو من ال البو صب ت وذلبك
ال مبع اا عمل من مها كل نهر وفنا ً للنموذ الذي تحد ه الهيئ .
المادة الثالثة والعشرون
التزامات عامة:
جأ على كاف مندمش دمات الصندوق االلمزاا بما لش:
 -1كببو منببدا الخدمب مببن األنببخاص المببر ص لهب و المسببجلين لببدى الهيئب فببش تنببد هببذه
الخدمب ت و تمببوفر لد ببر النببد ات واإلمكاميببات البشببر والمننيب والمالي ب بالنببد الببذي كف بش
لمنفيذ المزاماتر.
 -2إبراا عند م مندا الخدم مومن بيا حنبوق والمزامبات لرافبر وعلبى األ بص تعباب منبدا
الخدم و مبس احمسبابها ومواعيبد مبدا هات واإلجبراصات الواجبأ اتباعهبا عنبد إمهباص و فسبخ
العندت والمدابير واإلجراصات الممرتب على إمهاص العال م مندا الخدم .
 -3بذ عنا الشخص الحر ص فش النياا بالمهاا المنول بمندا الخدم والمعاو م با ش منبدمش
الخدمات للصندوقت وتعو ض كل نخص لحنر ضر مميج ي طن رتكبر مندا الخدم .
 -4ال معامل مندا الخدم مواص لصالحر و مياب عن غيره على وحدات الصندوقت فيما عدا مد ر
الصندوق.
CMA: 29-04-2018
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المادة الرابعة والعشرون
الهيئة اإلدارية:
 .1مببولى إ ا ة الصببندوق هيئبب إ ا بب تمشببكل مببن مببوظفين اثنببين و كاببر مببن مببوظفش مببد ر
الصندوق ممن تمب وافر فبيه نبرول ممالبش مشبال مبد ر متباا امبماما جمباعشت علبى كبو
حده من كبا المنفيذ ين لدى مد ر الصندوق.
 .2جببأ كببو عوبباص الهيئب اإل ا ب مببن األنببخاص المسببجلين لببدى الهيئب ت و مالببو مببد ر
الصندوق فش المسؤوليات والصالحيات المنصوص عليهبا فبش الالئحب ت و عمببر تو يب عوباص
و مبن فوضبومر مبنه بماابب تو يب مبد ر الصبندوقت و كبو هبؤالص األعوباص
الهيئ اإل ا
مسؤولين بالموامن م المد ر عن ي طاص و إهما و غش فش إ ا ة الصندوق.
المادة الخامسة والعشرون
المدير وسلطاته -:
المببد ر هببو المخب ّبو بببإ ا ة الصببندوق وتوجيببر االمببماما وف ب حكبباا هببذا النتبباا و حكبباا النببامو
وماتنر ه جهات اإلنرا من واعد و حكاا وهو الذي مال الصندوق امومبا ً فبش عال مبر ببالغير و
مبباا النوبباص .و جببأ تببوفير مسببخ مطبوعب مببن النتبباا األمامببش لكببل مشببمر و ي نببخص لد ببر
غب ب فببش االنببمرا فببش الصببندوقت و عببد تو ي ب المشببمر  -بع بد االلببالع علببى النتبباا األمامببش
للصندوق  -على للأ االنمرا بمااب موافنب علبى هبذا النتباات و جبأ كبو النتباا األمامبش
للصندوق مكموبا ً باللغ العربي ت و م توفيره و مناببل عنبد للببر.ت وال جبوز لحملب الوحبدات
اإلنمرا فش إ ا ة الصندوق.
التزامات مدير الصندوق- :
لمزا مد ر الصندوق على األ ص بما لش:
 .1إ ا ة صو الصندوق بما حن هدافر االمماما المحد ة فش متامر األمامش.
 .2اتخاذ جمي النرا ات االمماما وغيرها من النرا ات بما حن مصلح الصندوق وحمل
الوحدات و ومن معامل حمل الوحدات بإمصا .
 .3تطبي ميامات وإجراصات منامب لمن و الحد من المما مات الخالئ المش من الممو ب
تؤثر على اممنرا السوق ومزاهمر.
 .4المنكد من اممخداا مماذ تسعير و متم تنيي عا ل وصحيح ونفاف لكل صندوق د ره.
 .5اتخاذ المدابير المنامب لحما وحفظ صو الصندوق.
ً
 .6تسجيل عمليات الشراص والبي المش تم لصالم الصندوق بشكل ي ووفنبا لمسلسبلها الزمنبش
وتو يمها.
 .7تمايل الصندوق فش عال مر بالغير و ماا النواص و كو لر ح المو ي عنر.
 .8توفير متاا محامبش لنيد المعامالت المالي للصندوق.
 .9المنكببد مببن وجببو متبباا مالئ ب لمسببو المعببامالت المببش ت ب إ الهببا بالنتبباا المحامبببش م ب
الحسابات النند واألو اق المالي المفموح بام الصندوق لدى مين الحفظ.
 .10توفير السيول الكافي للصندوق للوفاص بن المزامات د تمرتأ علير.
 .11عدا تعر ض الصندوق أل مخالر امماما غير ضرو وف غراض الصندوق
ومياممر االمماما .
 .12توفير جمي المعلومات الالزم عن الصندوق إلى مرا أ االمماما فش الحدو المش تمكنر
من النياا بواجباتر بكفاصة وفاعلي .
 .13إ طا الهيئ فو و وع حداث جوهر تؤ ي لمعرض مصالم حمل الوحدات للخطر.
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 .14فش حا إ ا ة المد ر ألكار من صندوقت جأ علير
الصنا .

فصل بين العمليات المرتبط بهذه

جببوز للهيئب امببمبدا مببد ر الصببندوق إذا ت مببر ببد ببل إ ببالال جوهر ببا بإلمزاماتببر المنصببوص
عليها فش الالئح .
المادة السادسة والعشرون
قيود المناصب:
 .1م عدا اإل ال بالمزامات مد ر الصندوق بنحكاا الفصل الاال (تعا ض المصالم) من
الكماب الاامن ( ال يات العمل) من الالئح ت جوز لموظفش مد ر الصندوق من غير
المسجلين كممالش مد ر متاا امماما جماعش نغل عوو مجلس إ ا ة فش نرك تشكل
و ا ها المالي جزصا ً من صو صندوق د ره مد ر الصندوق.
و ال جوز لموظفش مد ر الصندوق من المسجلين كممالش مد ر متاا امماما جماعش نغل
عوو مجلس إ ا ة الشركات المشا إليها فش الفنرة السابن .
 .2فش حا توظيف مد ر الصندوق لشخص كممال لمد ر متاا امماما جماعش ممن نطب
سمنيل من عوو
عليه الحتر الوا فش البند ( )1عاله؛ فيجأ على هذا الشخص
مجلس إ ا ة الشرك المش تشكل و ا ها المالي جزصا ً من صو صندوق د ره مد ر
الصندوق.
المادة السابعة والعشرون
السنة المالية للصندوق -:
تبد السن المالي للصندوق و نا ر من كل عاا وتنمهش فش مها سمبر من العاا ذاتر واممانا ًص
من ذلك تبد السن المالي االولى للصندوق من تا خ إمشائر وتنمهش فش مها نهر سمبر من
العاا مفسر .
المادة الثامنة والعشرون
أساليب وسياسات ومخاطر االستثمار -:
[ ]1أوجه االستثمــار -:
مينوا المد ر بإمماما موا الصندوق وفنا ً للسيامات المبين ماه -:
 .سمامر مد ر الصندوق صولر فش تحني هدافر االمماما األمامي وذلك باالمماما فش
مبببه نبببركات االتصببباالت والشبببركات ذات الصبببل بنشبببال االتصببباالت المد جببب وغيبببر
المد ج فش األمواق العربي ليو اق المالي .
ب .عدا تملك مسب تز د عن  % 10من األو اق المالي لمصد واحد.
 .عدا تجاوز امماما ات صندوق االمماما فش و اق مالي صا ة عبن مصبد واحبد مسبب
 %15من صافش يم صو الصندوق.
 .عدا اال مراض و الد و فش عمليات مرتأ عليها المزامات عنبد المعا بد ببنكار مبن %10
من صافش يم صو الصندوق.
ه .جوز للصندوق سبمامر مبا مسببمر  % 15كحبد صبى مبن صبافش يمب صبولر فبش ي
صببكو و مببندات صببا ة عببن حكومببات و مجلببس المعبباو لببدو الخلببيج العربي ب و
بوماممها فش و و االمماما .
CMA: 29-04-2018
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ح.
ل.
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و اإل ال بالبند (ب) عالهت جوز للصندوق سبمامر مبا مسببمر  % 15كحبد صبى
من صافش يم صولر فش صبنا امبماما ممخصصب فبش األمبماما فبش مبه نبركات
االتصاالت والشركات ذات الصل بنشال االتصاالت المد ج وغير المد ج فبش األمبواق
العربي ليو اق المالي مر ص من الهيئ و مر ص لها من بل جه ابي جنبي وفب
معا ير ونرول تنتيمي مماثل على األ ل لملك المش تطبنها الهيئ  .بشرل ال كبو ي مبن
تلك الصنا المسمامر فيها م إ ا تر من بل مفس مد ر الصندوق.
جوز للصبندوق االمبماما ببنكار مبن  %15مبن صبافش يمب صبولر فبش مبه ي نبرك
تعمل فش طاع االتصاالت والشركات ذات الصل بنشال االتصاالت المد ج فش األمبواق
العربيب لببيو اق الماليب .على إال مجبباوز مسببب النيمب السببو ي للشببرك إلببى إجمببالش النيمب
السببو ي للنطبباع  ,وا حببمفظ مببد ر الصببندوق بسببجل عببن جميب الشببركات المد ج ب المببش
تسموفش تلك المعا ير  ,على بم إ طبا الهيئب بشبكل بب مبنوي بنسبب النيمب السبو ي
لكل نرك إلى إجمالش النيم السو ي للنطاع.
ال جوز للصندوق امماما كار من  % 10من صافش يم صولر فش مه نبركات غيبر
مد ج .
جـوز لمبد ر الصبندوق ا بـداع الفوائبـض آلجبا صيبـرة وممومطبـ بو ائبـ لبـدى البنبو
المحليــ .
معين على مد ر الصندوق لمزا بالسيامات والنيو المذكو ة فش موا هذا النتاا .
ال جوز لمد ر الصندوق سمامر موا الصندوق فش غير ماذكر بعالير .
جببأ ال حببمفظ م بد ر الصببندوق بببنموا مند بب و مببا عا لهببا إال إذا كببا ذلببك لوببرو ة
تسمدعيها حد األمو المالي :
 .1تلبي للبات اممر ا الوحدات.
 .2حسن إ ا ة الصندوق وفنا ألهدا الصندوق االمماما واألغراض المكمل لملك
األهدا .
وال سري حك هذه الما ة ال السن األولى من صدو المر يص النهائش للصندوق.

[ ]2القيود العامة على االستثمار -:
ال جوز لمد ر الصندوق النياا بني معامل من المعامالت المالي لحساب الصندوق -:
 اإل راض. البي عن لر ح الخيا على المكشو . البي على المكشو . إعطاص الومامات والكفاالت. ضما االصدا ات. المعامل بالسلـــ المعامل بالعنــــا ص الشيكات. هن ي من موا الصندوق بني نكل من االنكــا . .حتر على الصندوق النياا بني من االمو المالي :
 .1منم االئمما .
 .2نراص ي و مالي صا ة عن الشرك المد رة للصندوق و ي من نركاتها المابع لها
إال فش حدو النواعد المنر ة فش النامو والالئح .
 .3نراص ي و مالي للجه المش كو مد ر الصندوق هو مد ر االكمماب و وكيل االكمماب
(البي ) لها إال فش حدو النواعد المنر ة فش النامو والالئح .
CMA: 29-04-2018
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وتعمبر وكاالت االمماما و غيرها من العنبو المبش تنطبوي علبى تنبد مبوا للغيبر مبن جبل
اممخدامها فش مشطمر المجا ت بمااب ائمما محتو النياا بر من متم االمبماما الجمباعشت
وذلك فيما عدا اإل بداعات لبدى البنبو و إذا كامبو عببا ة عبن اة بن و اة ماليب مطروحب
للبي فش السوق األولي و السوق الاامو .
ب .م عدا اإل ال بالبند ( ) عالهت ال جوز لمد ر الصندوق نراص ي و مالي صا ة عنر و
عن نركاتر المابع إال وفنا ً للووابط المالي :
 .1الحصو على موافن مرا أ االمماما بل الشراص.
 .2ال مجبباوز إجمببالش األو اق المالي ب المببش سببمامرها الصببندوق وجمي ب الصببنا األ ببرى
المش د رها مد ر الصندوق ما مسبمر  % 10من إجمالش يم األو اق المالي المصد ة مبن
الشرك مد رة الصندوق و ي من نركاتها المابع .
 .م عدا اإل ال بالبند ( ) عالهت وفش حال ياا مد ر الصبندوق بمهمب وكيبل االكممباب (البيب )
و إ ا ة االكمماب لمصد مات ال جوز لر نراص ي و ب ماليب لهبذا المصبد ثنباص يامبر بهبذه
ال مهبباا .وفببش حال ب تعهببد مببد ر الصببندوق و ي مببن نببركاتر المابع ب بمغطيب االكممبباب العبباا و
الخاص لو مالي ت فال جوز نراص هذه الو لصالم الصندوق.
[ ]3مخاطر االستثمار -:
مخالر االمماما تممال فش مخالر األمواق العربي لبالو اق الماليب بمبا وبمر مبن نبركات
مد جر حي تمنثر حرك االمعا بن اص تلك الشركات ت علما ً بن هذه المخالر موزعب بشبكل جيبد
على جمي الشركات العربي العامل بنطاع اإلتصاالت والشركات ذات الصبل بنشبال االتصباالت ت
كببذلك تموببمن مخببالر اإلمببماما مخببالر تنلبببات مببعا الصببر للعمببالت العربيب و ببد ال سببمر
صل المبال المسمامــرة .
المادة التاسعة والعشرون
مراقب الحسابات الخارجي -:
.1
.2
.3
.4

.5

جأ على مد ر الصندوق تعيين ُمرا أ حسابات با جش مسبجل لبدى الهيئب ت وذلبك لينبوا
بنعمببا مراجعب وتببد ي حسببابات الصببندوق وفن با ً لمعببا ير المحامببب الدولي ب المعممببدة مببن
الهيئ .
ً
عين مرا أ الحسابات الخا جش للصندوق لسن مالي واحدة ابل للمجد بد مبنو ات ولمبدة ال
تمجاوز ب منوات مالي مممالي ت و جوز لر النياا بهذه األعما لبذات الصبندوق بعبد فمبرة
امنطاع ال تنل عن منمين ممماليمين.
ال جوز كو مرا أ الحسابات الخا جش للصندوق هو مفسبر مرا بأ الحسبابات لمبد ر
الصندوق.
هببو مببن عببين لمرا بب حسببابات الصببندوق ولببر حب االلببالع فببش ي و ببو علببى السببجالت
والببدفاتر والوثببائ الخاصبب بببإ ا ة امببماما مببوا الصببندوق مببواص المببش بحببوزة مببد ر
الصببندوق و مببين الحفببظ ومرا ببأ االمببماما و ببم المببد ي وااللببالع علببى هببذه االو اق
عليها لدى مرا بش الحسابات .
والمسمندات وفنا ً أل ل المد ي الدولي الممعا
على مرا أ الحسابات إذا تبين لر وجو مخالف و مخالفات د و عبو لنصبوص النبامو و
الالئحب المنفيذ ب و لنتبباا الصببندوق فيجببأ عليببر إ طببا جهب االنببرا بهببذه المخالفب و
المخالفات فو اكمشافها .
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 .6و كو مرا أ الحسابات مسؤوالً عن ي تنصير و إهما مهنش ثناص ائر لعملـر .
 .7ال جببوز لمرا ببأ الحسببابات مو ببف عببن مبانببرة عملببر ثنبباص السببن المالي ب المببش ع بين
لمرا بب حسببابات الصببندوق اللهببا وفببش حالب وجببو مببباب سببمحيل معهببا علببى المرا ببأ
االمببممرا فببش اص عملببر فببا عليببر خطببر مببد ر الصببندوق و مببين الحفببظ ومرا ببأ
سبممر فبش عملبر البى بم
االمماما وجه االنرا بذلك و جأ علير فش هذه الحال
تعيببين ببببد ل لببر ت و محمبببل مرا ببأ الحسبببابات كافبب األضبببرا المببش تلحببب بالصبببندوق و
المشمركين اذا الف هذا الحتر.
المادة الثالثون
مسئوليات "أمين الحفظ " -:
 جببأ حفببظ صببو الصببندوق لببدى مببين حفببظ مببر ص لببر عببين مببن بببل مببد ر الصببندوق بعببد
الحصو على موافن الهيئ .
 جأ على مين الحفظ االلمزاا على األ ص بما لش:
 .1م مراعاة حكاا الكماب الساب ( موا العمالص و صوله ) من الالئحب ت لمبزا مبين الحفبظ
باالحمفبباظ بنصببو الصببندوق فببش حسببابات منفصببل نببوا بفمحهببا وإ ا تهببا علببى تكببو
مسمنل عن حساباتر و حسابات الغيرت و بذ فش ذلك عنا الشخص الحر ص.
 .2اممالا وحفظ وإ داع األ باح النند و توز عات رى مانئ عن مشال الصندوق.
 .3إ طا مد ر الصندوق بن المزامات ممرتب على صو الصبندوق وإ مبا ي إ طبا ات
مسلمها وفش المدة المنر ة لذلك.
 .4تنفيذ تعليمات مد ر الصندوق الخاص بنطاق عمل مين الحفظ.
 .5إعدا وحفظ مجل حمل الوحدات ما ل حفظ لدى وكال مناص
المادة الحادية والثالثون
مسئوليات "مراقب االستثمار " -:
كو لكل صندوق مرا أ امماما عين من بل مد ر الصندوق بعد الحصبو علبى موافنب الهيئب ت
على لمزا على األ ص بما لش:
 .1المنكد من المزاا مد ر الصندوق بالنامو والالئح و را ات وتعليمات الهيئ والنتباا األمامبش
ومشرة االكمماب و وثائ ُ رى ُصد ها ُمد ر الصندوق.
نوا بمنو حصص و وحدات االمماما بالطر ن وفبش المواعيبد المحبد ة لبذلك فبش النتباا
.2
األمامش للصندوق.
 .3المنكببد مببن يبباا مببد ر الصببندوق بمسببؤولياتر بمببا حن ب مصببلح حمل ب الوحببدات وفن با ً للنتبباا
األمامش للصندوق و حكاا الالئح ت و موالر تسمامر فش حدو األماليأ والسيامات المحد ة
فش هذا النتاا.
تعامالت تنطوي على تعا ض مصالم.
 .4إ را
 .5االجممبباع مببرتين مببنو ا ً علببى األ ببل م ب الهيئ ب اإل ا ب للصببندوق لمراجع ب المببزاا الصببندوق
بالنببامو والالئحب و ببرا ات وتعليمببات الهيئب والنتبباا األمامببش ومشببرة االكممبباب و ب وثببائ
رى صد ها مد ر الصندوق.
 .6إ طا الهيئ بن مخالفات تن من مد ر الصندوق.

المادة الثانية والثالثون
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شغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإلدارية للصندوق أو أي من مقدمي الخدمات:
فش حال نغو منصأ حد عواص الهيئ اإل ا للصبندوقت و ي مبن منبدمش الخبدمات؛ معبين
على مد ر الصندوق إ طا الهيئ بذلك ال مدة صاها مس باا عمبلت كمبا معبين عليبر تنبد
للببأ لشببغل المناصببأ الشبباغرة ببال مببدة صبباها مسب عشببر ببوا عمببل مببن تببا خ اممهبباص مببدة
اإل طا المنصوص عليها فش هذه الما ة.
و م تعد ل بيامات الصندوق فش مجل الصنا لدى الهيئ عند حدوث ي تغيير طر علبى النتباا
األمامشت و مندمش الخدمات.
وفش جمي األحوا جأ على مد ر الصندوق إ طا حمل الوحدات ال مدة صباها مسب باا
ي ٍّ من المناصأ المذكو ة.
عمل من نغو و نغل ّ
المادة الثالثة والثالثون
تعديل النظام األساسي:
ال جوز لمد ر الصندوق جبري ي تعبد الت علبى النتباا األمامبش إال بعبد موافنب الهيئب علبى
هببذه المعببد الت وللهيئ ب  -إذا وجببدت فببش المعببد الت المنمرح ب مببا مببس الحنببوق المكمسببب لحمل ب
الوحببدات  -تطلببأ مببن م بد ر النتبباا ببذ موافن ب كاببر مببن  % 50مببن س المببا علببى هببذه
المعد الت.
ال نفذ ي تعد ل على النتاا األمامش للصندوق إال بعد موافن الهيئ و فش الموعد الذي تحد ه.
و جأ على مد ر الصندوق إ طا حمل الوحدات بني تعد ل بم علبى النتباا األمامبش للصبندوقت
وذلك ال فمرة ال تمجاوز عشرة اا عمل من تا خ موافن الهيئ على هذا المعد ل عن لر :
 .1طابات مسجل ترمل إلى حمل الوحدات.
 .2البر د اإللكمرومش و الفاكس.
ً
 .3تسببلي كمبباب اإل طببا باليببد إلببى حمل ب الوحببدات و مببن نببوب عببنه اموم بات و ؤنببر علببى
صو ة الكماب بما فيد االممالا.
شببمرل لصببح اإل طببا بالومببائل المشببا إليهببا فببش البنببو ( )1و ( )2و( )3مببن الفنببرة السبابن
كببو المشببمر ببد زو مببد ر الصببندوق ببيامببات عببن مولنببر و عنببوا بر ببده اإللكمرومببش و ب
الفاكس الخاص برت و واف المسمامر على إ طا ه من ال ا ً من هبذه الومبائل المبينب فبش البنبو
( )1و( )2و( )3من الفنرة السابن .
وال عمد بني تغيير من بل المشمر ألي مبن البيامبات عبن مولنبر او عنبوا بر بده االلكمرومبش او
ب الفبباكس الخبباص بببر مببا لب كببن ببد طببر مببد ر الصببندوق و الجهب المببش تحببمفظ بسببجل حملب
الوحدات بهذا المغيير بل إ طا ه بخمس اا عمل على األ ل.
المادة الرابعة والثالثون
أحكام جمعية حملة الوحدات:
( )1جمعي حمل الوحدات تعند مرة واحدة  -على األ ل  -فش السن ت و ح لكل مشمر
حوو اجمماعات هذه الجمعي والمصو و على را اتها و كو لكل من حمل الوحدات
صوت واحد منابل كل وحدة امماما واحدة مملكها.
()2

تخمص جمعي حمل الوحدات بالنتر واتخاذ را فش المسائل المالي :
 تنر ر مد ر الصندوق عن مشال الصندوق ومركزه المالش.ب -تنر ر مرا أ الحسابات عن البيامات المالي السنو المد ن للصندوق
ت -البيامات المالي السنو المد ن للصندوق.
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ث -تنر ر مرا أ االمماما .
 تعد الت النتاا األمامش المش تمس الحنوق المكمسب لحمل الوحدات.ح -عز مد ر الصندوق.
خ -تعيين مد ر بد ل.
 ا ميا مصفش الصندوق ومرا ب عمالر.وال تنفذ را ات جمعي حمل الوحدات إال بموافن الهيئ .
( )3تنعند جمعي حمل الوحدات بناص على عوة من مد ر الصندوق للنتر فش المسائل المش تد ل
وجر الدعوة لالجمماع بناص على للأ مسبأ مندا من
فش ا مصاصاتهات و موجأ علير
حمل الوحدات الذ ن مالو مسب ال تنل عن  % 10من س ما الصندوق المصد ت و بناص
على للأ من مرا أ االمماما و مرا أ الحسابات .وتعد جدو األعما الجه المش تدعو
إلى االجمماع.
( )4إذا ل ن مد ر الصندوق بدعوة جمعي حمل الوحدات فش األحوا المش موجأ فيها ذلك و
تكلف مرا أ
إذا تعذ عوتها من مد ر الصندوق ألي مبأ من األمبابت جوز للهيئ
االمماما و مرا أ الحسابات بدعوة هذه الجمعي لالمعنا .
( )5توجر الدعوة إلى حوو اجمماع جمعي حمل الوحدات ممومن جدو األعما وزما
ومكا امعنا االجمماع بنحد الطرق المالي :
 . 1اإلعال فش صحيفمين وميمين محليمين والبو ص بل امعنا االجمماع بعشرة اا عمل
على األ ل.
 .2طابات مسجل ترمل إلى حمل الوحدات بل الموعد المحد المعنا االجمماع بعشرة اا
عمل على األ ل.
 .3البر د اإللكمرومش و الفاكس بل امعنا االجمماع بسبع اا عمل على األ ل.
 .4تسلي الدعوة باليد إلى حمل الوحدات و من نوب عنه اموما ً بل موعد االجمماع باالث
اا عمل على األ لت و ؤنر على صو ة الدعوة بما فيد االممالا.
شمرل لصح اإلعال بالومائل المشا إليها فش البنو ( )2و ( )3و( )4من الفنرة السابن
كو المشمر د زو مد ر الصندوق ببيامات عن مولنر و عنوا بر ده اإللكمرومش و
الفاكس الخاص برت و واف المسمامر على إعالمر من ال هذه الومائل المبين فش البنو ()2
و( )3و( )4من الفنرة السابن .
وال عمد بني تغيير من بل المشمر ألي من البيامات عن مولنر او عنوا بر ده االلكمرومش
الفاكس الخاص بر ما ل كن د طر مد ر الصندوق و الجه المش تحمفظ بسجل حمل
او
الوحدات بهذا المغيير بل إعالمر بخمس اا عمل على األ ل.
( )6جأ على مد ر الصندوق توجير إ طا ات بجدو األعما وميعا ومكا اجمماع جمعي
حمل الوحدات بل مبع اا عمل على األ ل من امعنا االجمماع إلى كل من:
 .1الهيئ .
 .2مرا أ االمماما .
 .3الجه المش تحمفظ بسجل حمل الوحدات ( مين حفظ و وكال المناص ).
 .4مرا أ الحسابات  -حسأ األحوا  -إذا كا من المنر عرض البيامات المالي على
جمعي حمل الوحدات.
 .5البو ص لإلعال عن جدو األعما وميعا ومكا اجمماع الجمعي .
ال مرتأ على عدا حوو ممال الهيئ  -بعد إ طا ها  -بطال اجمماع جمعي حمل
ي ٍّ من الجهات المشا إليها فش البنو
الوحدات .و بطل هذا االجمماع فش حال عدا حوو
ّ
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( )2و ( )3و ( )4من الفنرة السابن  .كما بطل االجمماع فش حال عدا حوو مد ر الصندوق
ما ل تكن الدعوة لالجمماع موجه من جه رى بخال المد ر.
( )7مر س اجمماع جمعي حمل الوحدات الجه المش امو بالدعوة إلى هذا االجمماع.
( )8ال كو امعنا اجمماع جمعي حمل الوحدات صحيحا ً إال إذا حوره حمل الوحدات الذ ن
مالو كار من  %50من س ما الصندوق المصد  .فإذا ل موافر هذا النصاب؛ وجأ
عوة الجمعي إلى اجمماع ثا لذات جدو األعما عند ال مدة ال تز د عن ثالثين وما ً من
تا خ االجمماع األو ت و كو االجمماع الاامش صحيحا ً ا كا مسب الحوو من س الما .
و جوز ال توجر عوة جد دة لالجمماع الاامش إذا كا د حد تا خر فش الدعوة إلى االجمماع
األو .
وتصد النرا ات باألغلبي المطلن للوحدات الممال فش االجمماع بامماناص النرا ات الممعلن
بمعد ل النتاا األمامش للصندوق والمش تمس الحنوق المكمسب لحمل الوحدات و فش حال
المصفي بنا ًص على للأ مد ر الصندوقت فيجأ تصد بموافن حمل الوحدات الذ ن ملكو
كار من  %50من س ما الصندوق المصد .
( )9ال جوز لجمعي حمل الوحدات منا ش موضوعات غير مد ج على جدو األعما إال إذا
كامو من األمو العاجل المش لر ت بعد إعدا الجدو و تكشفو ثناص االجمماعت و إذا للبو
ذلك الهيئ و مرا أ الحسابات و حمل الوحدات الذ ن ملكو  %5من س ما الصندوق
المصد ت وإذا تبين ثناص المنا ش عدا كفا المعلومات الممعلن ببعض المسائل المعروض ت
تعين تنجيل االجمماع لمدة ال تز د على عشرة اا عمل إذا للأ ذلك حمل الوحدات الذ ن
ملكو  % 25من س ما الصندوق المصد ت و نعند االجمماع المؤجل و الحاج إلى
إجراصات جد دة للدعوة.
( )10على مد ر الصندوق و الجه المش عو إلى عند االجمماع  -حسأ األحوا – موافاة
الهيئ بنسخ من محور اجمماع الجمعي بعد تو يعر ممن تر س االجمماعت ومندمش الخدمات
الحاضر ن االجمماعت وذلك ال مبوعين من تا خ امعنا هات على كو مرفنا ً بالمحور
مسخ من توكيالت الحوو .
( )11ح لكل من حمل الوحدات المنيد ن بالسجل الخاص بالصندوق ح حوو اجمماع
تكو بموجأ توكيل
جمعي حمل الوحدات باألصال و الوكال و شمرل لصح الوكال
كو الموكيل لحوو اجمماع واحد و كار من
اص و تفو ض معد لذلكت و جوز
اجمماعات جمعي حمل الوحدات و كو الموكيل الصا لحوو اجمماع معين صالحا ً
لحوو االجمماع الذي ؤجل إلير لعدا اكمما النصاب.
( )12ال جوز لمد ر الصندوق االنمرا فش المصو و على را ات جمعي حمل الوحدات
الممعلن بمنفع اص لر و فش حال تعا ض مصالحر م مصالم الصندوق.
المادة الخامسة والثالثون
الغاء الترخيص:
 للهيئ

تلغش تر يص ي صندوق فش ي من األحوا المالي :
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.1
.2
.3
.4

إذا تبين مر ل م الوفاص بني من الشرول الخاص بمنم المر يص.
إذا كا فش ذلك حما لمصلح المشا كين فش الصندوق.
إذا الف مد ر الصندوق و مرا أ االمماما و مين الحفظ ا ً من حكاا النامو و اللوائمت
و دا للهيئ معلومات غير صحيح و غير ين او مولل .
إذا للأ مد ر الصندوق إلغاص المر يص .وللهيئ ممرفض الطلأ إذا وجدت ضرو ة للمحري
عن مر معل بالصندوق و بمصلح المشا كين .

 للهيئ ت إذا تبين لها عدا المزاا مد ر و مرا أ االمماما و مين الحفظ لنتباا امبماما جمباعش
بنحكاا النامو و الالئحب ت تصبد تعليماتهبا لمبد ر النتباا ببالمو ف لفمبرة مؤ مب عبن عمليب
االممر ا و االنمرا – و كالهما – فش وحدات متاا االمماما الجماعش فش المبا خ المحبد
بملك المعليمات.
المادة السادسة والثالثون
انقضاء الصندوق:
ننوش الصندوق فش األحوا المالي :
 .1امنواص المدة المحد ة فش النتاا األمامش ما ل تجد لبنا ً للنواعد الوا ة بالنتاا.
 .2اممهاص الغرض الذي مشئ من جلر الصندوق و فش حال اممحال تحنينر الهد .
 .3تلف و هال جمي صو الصندوق و معتمها بحي معذ امماما البا ش امماما ا ً
مجد اً.
 .4بنا ًص على للأ مد ر الصندوق بشرل صدو را بالموافن من جمعي حمل الوحدات
ممن ملكو كار من  %50من س ما الصندوق بحلر بل اممهاص مدتر.
 .5صدو را من الهيئ بإلغاص تر يص الصندوق.
 .6صدو حك وائش بحل الصندوق وتصفيمر.
المادة السابعة والثالثون
إجراءات التصفية:
ببد ل الصببندوق بمجببر حلببر  -وفن با ً ألحكبباا المببا ة ( - )36فببش و المص بفي ت و حببمفظ ببال مببدة
المصفي بالشخصي االعمبا بالند الالزا إلتماا المصفي ت و جبأ وبا إلبى امب الصبندوق
عبببا ة ( تحببو المصببفي ) مكموبب بطر نب واضببح فببش المكاتبببات الصببا ة عببن الجهب النائمب علببى
المصفي ت و جأ م نهر تصفي الصندوق.
و مب فش تصفي الصندوق األحكاا المنصوص عليها فش البنو المالي :
 .1تسنط آجا جمي الد و المش على الصندوق من تا خ نهر حل الصندوق وإ طا الدائنين
خطر جمي الدائنين مميا ً بافمماح المصفي م عوته
بافمماح المصفي ت وعلى المصفش
لمند للباته با مواص ومه ت و جوز إ طا الدائنين بطر اإلعال ت وفش جمي األحوا
مومن اإل طا و اإلعال مهل للدائنين ال تنل عن مس عشر وا عمل لمند
جأ
للباته .
ً
 .2تنمهش عند امنواص الصندوق ملط مد ر الصندوقت وم ذلك تل المد ر ائما على إ ا ة
مصف ومما ممر لسلطاترت و عمبر المد ر بالنسب إلى الغير فش حك
الصندوق إلى حين تعيين
ّ ٍّ
مصف .و سممر مندمو دمات الصندوق ال مدة المصفي فش
م تعيين
المصفش إلى
ّ ٍّ
تند دماته ما ل نر المصفش  -بعد موافن الهيئ  -عدا الحاج المممرا ه فش تند هذه
الخدمات و اممبداله بغيره و مج بعض المهاا لدى مندا دم واحد.
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 .3جوز تعيين مد ر و مندمش الخدمات للصندوق مصفيا ً لرت كما جوز تعيين المصفش من بين
األنخاص المر ص له بإ ا ة متم االمماما الجماعشت و إ ا ة محفت االمماما و
مرا أ امماما و مين الحفظت و مرا بش الحسابات المسجلين لدى الهيئ  .وفش جمي األحوا
ال م تعيين المصفى إال بعد موافن الهيئ  .وال بد المصفى فش مبانرة عمالر إال بعد نهر
را تعيينر.
 .4م تعيين المصفى بنرا صد عن جمعي حمل الوحدات إال فش األحوا المش تنر فيها
الهيئ تعيين المصفش وف الالئح المنفيذ  .وفش حال ا ميا المصفش من بل جمعي حمل
الوحداتت موجأ الحصو على الموافن المسبن من الهيئ على تعيين المصفش .وفش جمي
محمل الصندوق
األحوا ت تحد الجه المش ا ما ت المصفش تعابر ومدة المصفي ت على
تعاب المصفش.
 .5عز المصفش بنرا من الجه المش امو بمعيينرت وفش جمي األحوا جوز للهيئ بناص على
للأ حد حمل الوحدات و ائنش الصندوق و من تلناص مفسها تصد را ا ً بعز المصفى
إذا ت مبر ا ً منبوالً لذلك .وكل را بعز المصفش جأ شمل تعيين من حل محلرت وال
بد المصفش الجد د فش مبانرة عمالر إال بعد نهر النرا الممومن العز وتعيينر مصفياً.
 .6نوا المصفش بجمي األعما المش تنمويها تصفي الصندوقت ولر على وجر الخصوص ما
لش:
 .تمايل الصندوق ماا النواص والغير.
ب .النياا ببذ عنا الشخص الحر ص للمحافت على صو الصندوق وحنو ر.
 .مدا و الصندوق.
 .بي صو الصندوق عنا ا ً و مننوالً بالمزا العلنش و بالمما م و بني لر ن رى
تكفل الحصو على على معرت ما ل نص فش را تعيينر على إجراص البي بطر ن
معين .
ه .سم صافش صو الصندوق بين حمل الوحدات.
بد عماالً جد دة إال إذا كامو الزم إلتماا عما مابن ت كما ال جوز لر
 .7ال جوز للمصفش
مصالم على حنو ر و نبل المحكي فش المنازعات
بي صو الصندوق جمل واحدة و
الممعلن بنعما المصفي و إجراص تعامالت م لرا ذات الصل ت إال بموافن جمعي حمل
الوحدات.
 .8تسري األعما المش جر ها المصفش فش مواجه الصندوق و حمل الوحدات و الغير إذا
كامو مما تنموير عما المصفي وفش حدو ملطمر .فإذا تعد المصفو فال تكو تصرفاته
ملزم للصندوق إال إذا اتخذ النرا باألغلبي المطلن ت ما ل نص را تعيينه على ال
ذلك.
 .9على مد ر الصندوق تند حسابات الصندوق وتسلي فاتره ومسمنداتر و صولر إلى المصفشت
كما لمزا مندمو الخدمات بمزو د المصفى بني بيامات و معلومات تخص الصندوقت و نوا
المصفش  -ال ثالث نهر من مبانرتر لعملر  -بجر صو الصندوق وتحد د مركزه المالش
سمعين فش ذلك بمندمش الخدماتت و مسك المصفش
بما مومن حنو ر والمزاماترت ولر
الدفاتر الالزم لنيد المصفي ت م إ طا الهيئ بمنر ر المركز المالش للصندوق.
 .10على المصفش االممهاص من عما المصفي فش المدة المحد ة فش را تعيينرت فإذا ل تحد المدة
تولو الهيئ تحد دها بناص على للأ ذوي الشن  .و جوز مد المدة بنرا صد من الجه المش
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ا ما ت المصفش بعد االلالع على تنر ره الذي مومن األمباب المش حالو و إتماا
طلأ من الهيئ تنصير هذه المدة.
المصفي فش المدة المحد ةت ولكل ذي نن
نوا بدعوة جمعي حمل الوحدات لالجمماع ال ثالث نهر من
.11على مصفش الصندوق
اممهاص السن المالي ت وذلك لمنا ش البيامات المالي عن السن المنمهي وتنر ر مرا أ الحسابات
والمنر ر السنوي عن عما المصفي والمصا ت ولر عوة الجمعي لالجمماع فش ي و و إذا
ا موو ذلك عما المصفي .
 .12معين على المصفش سموفش ما كو للصندوق من حنوق لدى الغير و لدى مد ر الصندوق
وإ داع المبال المش حصلها فش حد البنو لحساب الصندوق فش و المصفي .
وعلى المصفش مدا و الصندوق وتجنيأ المبال الالزم لسدا الد و الممنازع عليها و م
مدا و الصندوق وفنا ً للمرتيأ المالش:
 .االلمزامات المالي الناتج عن عمليات المصفي .
ب .جمي المبال المسمحن لمندمش الخدمات.
 .الد و المممازة حسأ ترتيأ امميازها.
 .الد و الموموم بمنمينات عيني ت وذلك فش حدو ماتج الششص الوامن للد ن.
وما مبنى من ما بعد مدا الد و الساب بيامها ؤ ي للدائنين العا ينت فإ ل كف الممبنش من
ماتج المصفي لسدا كل هذه الد و م سم الما عليه سم الغرماص.
 .13نوا المصفش بنسم ما تبنى من صو الصندوق بعد مدا ومر بين حمل الوحداتت و حصل
كل مشمر على مصيأ منامأ م عد وحداتر فش س ما الصندوق.
 .14ندا المصفش إلى جمعي حمل الوحدات حسابا ً ماميا ً عن تصفي الصندوق و سم صولرت
وتنمهش عما المصفي بالمصد على الحساب الخمامش من تلك الجمعي  .وعلى المصفش
طلأ إلغاص يد الصندوق من مجل الصنا لدى الهيئ بعد اممهاص المصفي  .و نوا المصفش
بشهر اممهاص المصفي ت وال حمج على الغير باممهاص المصفي إال من تا خ الشهر.
 .15لمزا المصفش بمند تنر ر ب منوي للهيئ عن عما المصفي وفنا ً للسن المالي للصندوق
كو المنر ر مراجعا ً من بل مرا أ
ال مدة صاها ثالثو وما ً من مها الفمرةت على
الحساباتت وممومنا ً ما ت الموصل إلير فش إجراصات المصفي والدفعات المش ت توز عها على
حاملش الوحدات و ي صو موجو ة لدى الصندوق ل م تسييلها ومبأ عدا االممهاص من
تطلأ من المصفش تزو دها بني معلومات و تنا ر كلما ت
تسييلها .كما جوز للهيئ
ضرو ة لذلك.
 .16تحفظ الدفاتر والمسمندات الممعلن بمصفي الصندوق لمدة مس منوات من تا خ إلغاص يد
الصندوق من مجل الهيئ فش المكا الذي تحد ه الجه المش عينو المصفش.
 .17سن المصفش عن تعو ض األضرا المش تلح الصندوق و حمل الوحدات و الغير بسبأ
تجاوزه حدو ملطمر و مميج األ طاص المش رتكبها فش اص عملرت وفش حال تعد المصفين
فإمه كومو مسئولين على وجر الموامن.
المادة الثامنة والثالثون
غسل األموال:
CMA: 29-04-2018

CMA Data Classification: Public

Page 22 of 23

صندوق األثير لالتصاالت

جبأ علبى مبد ر الصبندوق االلمببزاا بنبرا ات وتعليمبات هيئب مببواق المبا و بوامين ولب الكو ببو
بشببن غسببل األمببوا وتمو ببل اإل هبباب و ببرا ات الشببرعي الدوليب الصببا ة فببش هببذا الشببن ت و ب
را ات وتعليمات الحن تصد بشن غسل األموا وتمو ل اإل هاب.

المادة التاسعة والثالثون
إجراءات الشكاوي-:
 -1دو ا ً لوحدة الشكاوي بالشرك .
 -2بالبر د ص.ب 1005 :الصفاة  13011بإم ئيس وحدة الشكاوى السيد  /صالم علش الرومبش
– هاتف . 22967225 :
 -3البر د اإللكمرومش بإم ئيس وحدة الشكاوىsaleh@kic.com.kw.:
المادة األربعون
المراسالت -:
م توجير كاف المرامالت -:
) ألي "مالك" على آ ر عنوا منيد فش مجالت الصندوق .
ب) الى مد ر الصندوق على العنوا المالش -:
الشرك الكو مي لالمماما  -نا ع مبا الكبيبر  -مبوق المنباخ  -البدو الخبامس ت ص.ب: .
 - 1005الرمز البر دي  13011 :الصفــاة .
المو اإللكمرومش.www.kic.com.kw :
الهاتف 22967225 :
المادة الحادية واألربعون
القانون والمحاكم -:
ب  7لسبن  2010والئحمبر المنفيذ ب بشبن إمشباص هيئب مبواق المبا وتنتبي
تطب حكاا النبامو
مشال األو اق المالي وتعد التهما والنرا ات والشرول المنتم من الجهات الر ابي فيما ل ر ببر
مص فش هذا النتاات وتخمص هيئ مواق الما بنتر كاف المنازعات المش تمعل بر و تنشن عنر.
المادة الثانية واألربعون
خو هذا النتاا ألحكاا النامو الكو مش من حي تفسيره وتطبينر والمنازعات الناتج عنها.
و خمص النواص الكو مش وحده بكاف المنازعات النانئ عنر و الممعلن بر.
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