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تمهيــــــد
بموجب أحكام المرسوم بالقانون رقم  31لسنة  1990في شأن تنظيم تداول األوراق المالية وإنشاء صناديق
االستثمار والئحته رقم  113لسنة  1992والتعديالت الالحقة عليها ،تم إنشاء صندوق الهالل اإلسالمي بين

مالكي وحدات االستثمار فيه وفقا ألحكام هذا النظام وأية تعديالت قد تط أر عليه مستقبال .وتم تعديل هذا النظام

بحيث يتوافق مع أحكام القانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية
والئحته التنفيذية وتعديالتهما وأي تعليمات أو تعديالت تط أر عليهما.
وحيث أن الشركة الكويتية لالستثمار بصفتها مدير الصندوق مرخص لها بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي

ومقيد في سجل الهيئة ،سوف تقوم بالنص في طلبات االشتراك على شرط يفيد حصول المشترك في الصندوق

على نسخة من هذا النظام وقبوله لجميع أحكامه التي تعتبر جزءاً من طلب االشتراك وأن توقيعه على طلب
االشتراك يعتبر قبوالً صريحاً منه لمضمون هذا النظام وااللتزام به وبأية تعديالت تتم عليه .يكون للصندوق
شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن حملة الوحدات أو الجهة القائمة على إدارته.
المـــادة األولـــى
يعتبر التمهيد أعاله جزءاً ال يتج أز من هذا النظام ومتمما ألحكامه.

التعريفات:

المـــادة الثانيـــة

اسم الصنـــدوق

 :صندوق الهالل اإلسالمي

شكل الصندوق

 :صندوق مفتوح ذو رأس مال متغير .يزيد رأس ماله بإصدار وحدات استثمارية

نوع الصندوق

نوع طرح وحدات الصندوق

رأس مال الصندوق

 :صندوق أسواق النقد

جديدة أو ينخفض باسترداد بعض وحداته خالل الفترة المحددة في نظامه

األساسي.
 :اكتتاب عام
 :يتراوح بين  5,000,000د.ك ك (خمسة ماليين دينار كويتي) موزعة على
خمسة ماليين وحدة استثمار ،ومبلغ  100,000,000د.ك (مائة دينار

كويتي)

النظام األساسي

المدير /مدير الصندوق
مراقب االستثمار

 :هذا النظام األساسي أو أية تعديالت كتابية تجري عليه من حين آلخر
 :الشركة الكويتية لالستثمار (ش.م.ك)

 :شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط المراقبة واإلشراف على أنظمة
االستثمار الجماعي.
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 :شخص اعتباري مرخـــص له من الهيئة لمزاولة حفظ أموال العمالء وأصولهم

أمين الحفظ

بما في ذلك تلك المكونة ألنظمة االستثمار الجماعي وفقاً ألحكام القانون

والالئحة التنفيذية.
مراقب الحسابات الخارجي

مكتب

الخارجي

التدقيق

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

المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة لدى الهيئة.

الشرعي  :مؤسسة مستقلة تختص بالرقابة على جميع المعامالت التجارية والمالية

للشخص المرخص له للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الشرعية وق اررات
الهيئة ذات الصلة.

الوحـــدات
القيمة اإلجمالية لألصول

 :وحدات االستثمار التي يصدرها الصندوق

 :قيمة األوراق المالية وأدوات الدين وأي أصول أخرى للصندوق محتسبة وفـــقا
لنصوص هذا النظام كما هو مبين فيه

القيمة الصافية لألصول

 :هي قيمة استثمارات الصندوق في نهاية الفترة المالية مقومة طبقا ألحكام

نظام الصندوق األساسي مضافا إليها بنود الموجودات األخرى من نقدية
وأرصدة مدينة أخرى مطروحا منها التزامات الصندوق قبل الغير في ذات
التاريخ.

 :هي القيمة الصافية ألصول الصندوق مقسمة على عدد الوحدات المصدرة
صافي قيمة الوحدة
يـوم العمـل

في الصندوق في يوم التقويم وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من
الهيئة.

 :أي يوم تكون فيه سوق الكويت لألوراق المالية والبنوك في الكويت مفتوحا
لمباشرة العمل.

أيام تعامل االشتراك

أيام تعامل االسترداد

يوم التقويم

القيمة االسمية للوحدة

 :هي األيام التي يمكن فيها االشتراك في وحدات الصندوق ،والتي تبدأ في أي وقـت
خالل مـدة الصـنـدوق بعد انتهاء فترة االكتتاب وتنتهي في الساعة الثانية بعد الظهر

من آخر يوم أحد من كل أسبوع (أسبوعياً)

 :هي األيام التي يمكن فيها االسترداد من وحدات الصندوق ،والتي تبدأ في أي وقـت
خالل مـــــــدة الصـــــــنـــــــدوق بعد انتهاء فترة االكتتاب وتنتهي في الساعة الثانية بعد
الظهر من آخر يوم أحد من كل شهر (شهرياً).

 :هو اليوم الذي يتم فيه احتسـاب صـافي قيمة أصـول الصـندوق وفقاً لمعايير

المحاســــــــبة الدولية المعتمدة من الهيئة ) (NAVوهو يوم االثنين من كل

أسبوع (أسبوعياً) .بعد انتهاء فترة االكتتاب.

 :دينار كويتي واحد ( )1د.ك.
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 :أي مالـك للوحدات سواء كانوا أشخاصا كويتيين أو غير كويتــي الجنسية أو

المالـــك

مؤسسات منشأة في داخل أو خارج الكويت ولهم في كـل األحوال الحق في

االشتراك في هذا الصندوق وفقا ألحكام وشـروط هذا النظام.

عملة الصندوق

 :ديـنار كويتـي.

طلب االشتراك

 :الطلب المقـدم من طالب االشتراك على النموذج المعد من المدير لالشتراك

السوق

 :سوق الكويت لألوراق المالية في حالة األوراق المالية المدرجة فـي ذلك

في الصندوق .

السوق أو أي سوق آخر تكون األوراق المالية مدرجة فيه ويسمح نظام هذا

الصندوق بتداولها .
جهة االشراف

 :هيئة أسواق المال

الهيئة

 :هيئة أسواق المال

القـــانون
الالئحــة

الالئحة

المتوسط
لالستحقاق

 :القانون رقم ( )7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط
األوراق المالية وتعديالته.

التنفيذية

أو  :هي الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق
المال وتنظيم نشاط األوراق المالية وتعديالته والتعديالت الالحقة عليها.

المرجح  :األدوات المستثمر فيها محسوبا وفقا لأللية التالية:
المتوسط المرجح لالستحقاق = ) 𝐢𝐚 𝐢 𝐱 𝟏=𝐢𝐧∑(

حيث أن:

 = xنسبة االستثمار.

 =aمدة االستحقاق (باأليام).

 = nإجمالي عدد استثمارات الصندوق في أدوات النقد

أدوات النقد

 :أي أدوات استثمار قصيرة األجل كالودائع أو ما يقابلها في المصارف

اإلسالمية ،والصكوك الحكومية والصكوك الصادرة عن البنوك أو الشركات

سواء كانت بالدينار الكويتي أو عملة أجنبية أخرى وشهادات اإليداع البنكية

واتفاقيات إعادة الشراء أو أي أدوات نقد أخرى توافق عليها الهيئة.
المـــادة الثالثــة

يكون مركز الصندوق ومحله القانوني بالمقر الرئيسي للشركة الكويتية لالستثمار الكائن في سوق المناخ الدور
الخامس.

المــادة الرابعــة
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تقوم الشركة الكويتية لالستثمار المرخص لها من هيئة أسواق المال بمهام مدير الصندوق وفقا لألحكام والقواعد

الواردة بهذا النظام.

المــادة الخامسة
يخضع الصندوق إلشراف هيئة أسواق المال ويشار إليها فيما بعد (جهة اإلشراف)

الهدف من انشاء الصندوق:

المــادة السادسة

الصـــندوق هو صـــندوق اســـتثمار هدفه األســـاســـي االســـتثمار بأدوات النقد بحيث يكون منخفض المخاطر وعالي

السيولة  ,وبما يكفل للصندوق االستمرار بأعماله المنصوص عليها في النظام األساسي  ,على أن تكون أدوات

النقد المســـتثمر فيها أدوات اســـتثمارية قصـــيرة األجل كالودائع أو ما يقابلها في المصـــارف اإلســـالمية والصـــكوك

الصـــادرة عن البنوك أو الشـــركات ســـواء كانت بالدينار الكويتي أو عملة أجنبية أخرى وشـــهادات اإليداع البنكية

واتفاقيات إعادة الشــــــــراء والصــــــــكوك أو أي أدوات نقد توافق عليها الهيئة  ,على أن تكون تلك األدوات النقدية
متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

مدة الصندوق:

المـــادة السابعة

مدة الصندوق عشرة سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ نشر الموافقة على تأسيسه بالجريدة الرسمية وتجدد لمدد

مماثلة بموافقة المستثمرين بالصندوق الذين يملكون أكثر من  %50من رأس المال وذلك بعد موافقة جهة

االشراف.

المــادة الثامنة
رأس مال الصندوق وآلية دفعه:
رأسمال الصندوق متغير(مفتوح) وتتراوح حدوده بين مبلغ  5,000,000د.ك (خمسة ماليين دينار كويتي) موزعة
على خمسة ماليين وحدة استثمار ،ومبلغ  100,000,000د.ك (مائة مليون دينار كويتي) موزعة على مائة
مليون وحدة استثمار .وعلى مدير الصندوق  -في حالة انخفاض رأس مال الصندوق عن الحد األدنى  -أن

يخطر الهيئة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ انخفاض رأس المال ،وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً  -في كل حالة

 -بما يحقق مصلحة حملة الوحدات.

يقسم رأس مال الصندوق إلى وحدات متساوية القيمة وتقتصر مسؤولية حملة الوحدات في الصندوق على قيمة
مشاركتهم في رأس المال ،ويتم تسديد قيمة الوحدات نقداَ عند االكتتاب أو االشتراك فيها.
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المـادة التاسعة
وحدة االستثمار:
 -وحدات االستثمار بالصندوق اسمية وقيمة كل منها واحد دينار كويتي.

 -وحدة االستثمار :هي ورقة مالية غير قابلة للتجزئة تمثل حصة في أصول الصندوق وتخول حاملها

مباشرة كامل الحقوق الناشئة عنها .وإذا تعدد مالكو الوحدة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من بينهم

شخصاً واحداً يمثلهم تجاه الصندوق.

ويجوز لغير الكويتيين االكتتاب في وحدات االستثمار أو تملكها.

 ال يجوز أن يقل عدد الوحدات المكتتب بها من قبل أي من المستثمرين بالصندوق عن  5000وحدةويكون الحد األقصى الذي يجوز أن يمتلكه أي مستثمر بالصندوق هو  %75من عدد وحدات االستثمار
المصدرة.
المـادة العاشرة
يلتزم مدير الصندوق باالشتراك بالصندوق بمبلغ ال يقل عن  250,000دينار كويتي ،وال يجوز لمدير الصندوق
أن يتصرف في تلك الوحدات أو يستردها طوال مدة إدارته للصندوق .ويكون الحد األقصى لحصة مدير الصندوق

 %75من عدد وحدات االستثمار المصدرة.

المــادة الحادية عشــر
يسمح باالشتراك في الصندوق للمواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين بدولة الكويت

أيا كانت جنسياتهم والمؤسسات والشركات الكويتية الخليجية واألجانب المقيمين خارج الكويت والشركات

والمؤسسات وغيرها من األشخاص المعنوية األجنبية مع مالحظة أن النظام األساسي ونشرة االكتتاب بالصندوق

ال يمثالن عرضا لبيع وحدات استثمارية أو محاولة الجتذاب طلبات شراء لتلك الوحدات بالدول التي ال يجوز فيها

قانونا بيع أو شراء وحدات استثمارية بالصندوق  ،ويجب على األجانب الراغبين في االستثمار بالصندوق التحقق
من قانونية مساهمتهم بالصندوق في ضوء القانون األجنبي المنطبق عليهم وال يتحمل مدير الصندوق أية
مسئولية قانونية في حال عدم مراعاة األجانب ألية قيود قانونية مفروضة عليهم بشأن المساهمة بالصندوق.
المــادة الثانية عشــر
يوجه مدير الصندوق الدعوة لالشتراك بالصندوق عن طريق توزيع نشرة االكتتاب بالصندوق بأية وسيلة يراها
المدير مناسبة سواء من خالل اللقاء المباشر بالمستثمرين أو بتوزيع نشرة االكتتاب بالبريد أو من خالل وكالء

(االكتتاب) البيع أو غير ذلك من الذين يختارهم مدير الصندوق.
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المـادة الثالثة عشــر
يتم طرح الوحدات لالشتراك وفقا للقواعد المنظمة لذلك ،ويبقى باب االشتراك مفتوحا طوال المدة المحددة بالدعوة

وال يجوز قفل باب االشـــــــــتراك إال بعد انتهاء هذه المدة فإذا قاربت هذه المدة على االنتهاء دون أن تتم تغطية
الوحدات المصـــــــدرة باالشـــــــتراك جاز للمدير مدها لفترة أخرى ما لم يقم المدير بتغطية قيمة الوحدات التي لم يتم
االشتراك بها وبما ال يتجاوز الحد األقصى الواجب االشتراك به.

وفي حالة عدم تغطية الوحدات المطروحة باالشـــــتراك خالل المدة المحددة لالشـــــتراك يجوز لمدير الصـــــندوق أن

يطلب من جهة اإلشـــراف إنقاص رأســـمال الصـــندوق إلى الحد الذي تم تغطيته من رأس المال بشـــرط أال يقل عن

 %50من إجمالي الوحدات التي تم طرحها لالكتتاب  ،كما يجوز له العدول عن إنشــــــاء الصــــــندوق وفي الحالة
األخيرة فان على أمين الحفظ ومدير الصـــــندوق أن يرد للمشـــــتركين المبالغ التي دفعوها وما تكون قد حققته من

عائد خالل فترة وجودها لدى البنك أو الجهة التي تلقت طلبات االشتراك وذلك خالل فترة ال تزيد عن  10أيام من

تاريخ إقفال باب االكتتاب .

المــادة الرابعة عشــر
االشتراك ووكالء االكتتاب (البيع):
 .1يتم االشتراك في الصندوق بموجب طلب االشتراك المعد من قبل مدير الصندوق.

 .2يتم تسليم الطلب إلى مدير الصندوق أو أي من وكالء االكتتاب (البيع) مع مستندات إثبات الهوية الالزمة
وقيمة االشتراك لوحدات االستثمار المكتتب فيها باإلضافة إلى عمولة البيع.

 .3يتم سداد قيمة الوحدات وعمولة البيع بموجب شيك مصدق أو شيك مصرفي أو تحويل مصرفي أو أي طريقة
أخرى يوافق عليها مدير الصندوق.

 .4يسلم المستثمر نسخة من طلب االشتراك موقعا من مدير الصندوق أو أي من وكالء االكتتاب (البيع) يتضمن
اسم المستثمر وعنوانه وجنسيته وتاريخ االشتراك وعدد الوحدات التي اشترك بها وقيمتها.

 .5تستبعد طلبات االكتتاب المتكررة وال يعتد إال بطلب االكتتاب الذي يتضمن أكبر عدد من وحدات االستثمار.

 .6تلغى الطلبات الغير المستوفية للشروط المنصوص عليها بطلب االكتتاب وتعاد المبالغ التي دفعها أصحاب
هذه الطلبات إليهم خالل سبعة أيام عمل من تاريخ إقفال باب االكتتاب العام وال تستحق أية عوائد عن تلك

المبالغ.

 .7يتعهد طالب االشتراك بإخطار المدير كتابة بأية تعديالت أو تغييرات تط أر على البيانات الواردة بطلب االشتراك
خالل أسبوعين على األكثر من حدوثها.

 .8يجب على مدير الصندوق ووكيل االكتتاب (البيع) عدم قبول أي اشتراك نقدي في الصندوق.
 .9ال يجوز ألمين الحفظ ومراقب االستثمار ومراقب الحسابات الخارجي ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي االشتراك
لحسابه الخاص بوحدات الصندوق.

 .10ال يجوز االشتراك بحصص عينية أيا كان نوعها.
CMA Data Classification: Public
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المــادة الخامسة عشــر
فترة التخصيص:

يقوم مدير الصندوق بفرز طلبات االكتتاب وإجراء عملية التخصيص خالل  15يوم من تاريخ انتهاء فترة االكتتاب.
المــادة السادسة عشــر
ترد إلى المكتتب المبالغ الزائدة عن قيمة ما تم تخصيصه له من وحدات االستثمار خالل  7أيام من تاريخ انتهاء

إجراءات التخصيص وال تستحق عن تلك المبالغ أية عوائد وبما ال يتعارض مع المادة الثالثة عشر.
المــادة السابعة عشر

يتم التخصيص في حالة زيادة عدد الوحدات المكتتب بها عن الحد األقصى لرأسمال الصندوق بتوزيع وحدات

االستثمار على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به بعد توزيع الحد األدنى لالكتتاب على كافة المكتتبين ويجرى التوزيع

إلى أقرب وحدة صحيحة وتؤول الكسور إلى مدير الصندوق.

المــادة الثامنة عشر
سجل حملة الوحدات- :
 .1يحفظ سجل حملة وحدات الصندوق لدى وكالة مقاصة ،ويجوز حفظ هذا السجل لدى أمين حفظ إذا كان
الصندوق غير مدرج ،وذلك وفقاً لألحكام الواردة في الكتاب الرابع (بورصات األوراق المالية ووكاالت
المقاصة) من الالئحة ،وتدفع أتعاب الجهة التي تحتفظ بالسجل من أموال الصندوق.

 .2على وكالة المقاصة أو أمين الحفظ االحتفاظ ببيان يوضح رصيد الوحدات المتبقية والوحدات التي تم
إصدارها أو استردادها أو استحداثها أو إلغاؤها ،وتزويد مراقب االستثمار بنسخة من البيان.

 .3يجب أن ُتطبق على جميع حملة الوحدات من الفئة نفسها في الصندوق الشروط واألحكام ذاتها.
المــادة التاسعة عشر
تخول وحدات االستثمار للمستثمرين حقوقا متساوية تجاه الصندوق ويكون لمالكيها الحق في اقتسام األرباح
القابلة للتوزيع الناتجة عن استثمار أموال الصندوق ويكون لكل من المستثمرين الحق في الحصول على نسبة

من صافي موجودات الصندوق عند تصفيته بقدر ما يملكه من وحدات استثمار.
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المـادة العشرون
يترتب حتما على ملكية وحدات االستثمار بالصندوق قبول هذا النظام وااللتزام به وبأية تعديالت تط أر عليه .كما
يحكم النظام األساسي للصندوق العالقة بين مدير الصندوق وحملة الوحدات ،ويجب توفير نسخة مطبوعة من

النظام األساسي لكل مشترك أو أي شخص لديه رغبة في االشتراك في الصندوق ،ويعد توقيع المشترك  -بعد

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

ويجب أن يكون النظام األساسي للصندوق مكتوباً باللغة العربية وأن يتم توفيره دون مقابل عند طلبه.
المـادة الحادية والعشـرون

الوفاة:

في حالة وفاة "مالك الوحدات" وأيلولة الوحدات التي يملكها للورثة يتعين أن ال يقل نصيب كل وارث عن الحد

األدنى المنصوص عليه من المادة التاسعة ،فان قل نصيب الوارث عن الحد األدنى وما لم يتفق الورثة فيما بينهم

على نقل ملكية الوحدات بحيث تكون ضمن الحد األدنى للملكية جاز "للمدير" شراؤها بآخر سعر تقويم معلن عنه.
المـادة الثانية والعشرون
اإلفالس والحجز:

في حالة إفالس "مالك الوحدات" وتوقيع حجز قضائي على الوحدات المملوكة له جاز "للمدير" أن يشتريها وفقا

آلخر سعر تقويم معلن عنه ويتم تسليم قيمتها للجهة المختصة.

المـادة الثالثة والعشرون
ال يجوز لحاملي الوحدات التدخل في إدارة الصندوق.
المـادة الرابعة والعشـرون
التقويم وصافي قيمة األصول- :

 .1يجب تقويم أصول الصندوق في كل يوم تعامل وبما ال يتجاوز مدة يوم بعد الموعد النهائي لتقديم الطلبات
الخاصة بعمليات االشتراك واالسترداد .يتم احتساب القيمة الصافية ألصول الصندوق عن طريق تقويم

وحدات الصندوق أسبوعيا ويقوم مراقب االستثمار بالتقييم وينشر سعر التقويم كل شهر في الموقع
االلكتروني لمدير الصندوق ويتحمل مراقب االستثمار مصاريف التقييم للمقيم الخارجي.

CMA Data Classification: Public
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 . .2يجوز تأخير تقويم أصول الصندوق لمدة ال تتجاوز يومي عمل من يوم التعامل في حالة عدم إمكانية
تقويم جزء كبير من أصول الصندوق على أن يقدم مدير الصندوق للهيئة أسباب ومبررات هذا التأخير.

 .3يتم احتساب القيمة السوقية الصافية ألصول الصندوق بتقويم إجمالي أصول الصندوق بالقيمة السوقية
العادلة وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئة مخصوما منها جميع االلتزامات المستحقة

خالل الفترة.

 .4ينبغي أن يحول أي تقييم بغير الدينار الكويتي إلى الدينار الكويتي بسعر الصرف المعلن من بنك الكويت
المركزي في اليوم المعني.

 .5في حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل غير صحيح أو الخطأ في حساب سعر الوحدة ،يجب
يعوض المضرور من هذا الخطأ.
على من تسبب في ذلك بخطئه أن ّ

 .6يجب على مدير الصندوق أن يرفق مع البيانات المالية المرحلية المراجعة أو البيانات المالية السنوية
المدققة تقري اًر يبين كل أخطاء التقويم والتسعير التي تمت خالل تلك الفترة.
المـادة الخامسة والعشرون
االشتراك واالسترداد- :

يحق لمالكي وحدات االستثمار استرداد قيمة حصصهم بالصندوق شهريا ،كما يحق لمستثمرين آخرين االشتراك

في الصندوق إسبوعياً عن طريق تقديم طلب بذلك إلى مدير الصندوق ويتم االسترداد واالشتراك وفقا للقواعد
والمواعيد التالية:

 .1ينبغي تقديم طلب االسترداد إلى مدير الصندوق أو أي من وكالء االكتتاب (البيع) في بداية كل شهر وحتى
الساعة الثانية ظه اًر من آخر يوم أحد من هذا الشهر وأن يكون االسترداد وفقاً لسعر التقويم التالي ليوم
تعامل االسترداد في آخر يوم اثنين من كل شهر وإذا صادفت عطلة رسمية يكون تقويم يوم عمل الذي يليه.

 .2يكون االسترداد وفقا لسعر التقويم المحدد لالسترداد كما يحدده مراقب االستثمار وفقا للنظام األساسي لهذا
الصندوق.

 .3يستقبل المدير طلبات االشتراك في الصندوق بشكل أسبوعي ويجب تقديم طلب االشتراك للمدير بحد أقصى
حتى الساعة الثانية ظه اًر من يوم األحد.
 .4يكون االشتراك وفقاً لسعر تقويم يوم االثنين التالي ليوم تعامل االشتراك وإذا صادف يوم التقويم عطلة
رسمية يكون تقويم يوم العمل الذي يليه.

 .5على مدير الصندوق أن يدفع لحامل الوحدات قيمة االسترداد خالل أربعة أيام عمل التالية ليوم التقويم
الخاص باالسترداد الذي تم فيه تحديد سعر الوحدة.
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 .6يجب على مدير الصندوق تنفيذ طلبات االشتراك أو االسترداد بسعر التقويم التالي لطلب االشتراك أو

االسترداد .ويجوز أن تشمل أسعار االشتراك أو االسترداد أية عموالت أخرى بشرط أن يكون منصوصاً
عليها في النظام األساسي للصندوق.

 .7يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد حتى موعد االسترداد التالي وفقاً لما ينص عليه
النظام األساسي للصندوق وذلك في أي من الحالتين األتيتين:
أ-

إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد لحملة الوحدات والمطلوب تلبيتها في أي موعد استرداد

 %10أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق .وذلك بشرط أن يلتزم المدير في هذه الحالة بتلبية
طلبات االسترداد التي تقل عن  %10من صافي قيمة أصول الصندوق ،وعلى أن تؤخذ جميع طلبات

االسترداد باالعتبار على أساس النسبة والتناسب ،ويتم تأجيل النسبة من طلبات االسترداد التي زادت

عن نسبة  %10من صافي قيمة أصول الصندوق حتى موعد االسترداد القادم.

ب -إذا تم وقف التداول في البورصة أو األسواق المالية المنظمة التي يتم فيها التعامل في األوراق
المالية أو األصول األخرى التي يملكها الصندوق ،أو وقف تداول أوراق مالية تمثل قيمة مؤثرة في

أصوله.

المـادة السادسة والعشرون

أتعاب مدير الصندوق والمصروفات- :

 -1يتقاضى مدير الصندوق أتعاب إدارة سنوية قدرها  %1من القيمة الصافية ألصول الصندوق وتحتسب أسبوعياً
وتدفع في نهاية كل ثالثة أشهر ميالدية وباإلضافة إلى ذلك يستحق مدير الصندوق عمولة بيع حدهـا األقصى
 %1من قيمة وحدات االستثمار بالصندوق التي يقوم المدير ببيعها وأال يتجاوز مجموع ما يحصل عليه مدير
الصندوق سنويا  %5من صافي قيمة اصول الصندوق.

 -2يتحمل الصندوق كافة مصروفات التأسيس التي بتكبدها مدير الصندوق بحد أقصى قدره  20,000د.ك ويتم
استهالك مصاريف التأسيس خالل مدة سنة ميالدية تالية على تأسيس الصندوق.

 -3عند إجراء أي اتصال أو إفصاح لترويج وحدات الصندوق يجب مراعاة كشف كل الحقائق والمعلومات ذات

العالقة دون مبالغة ،وفي جميع األحوال تخضع اإلعالنات الترويجية أو التسويقية للضوابط التي تقررها
الهيئة .وال يجوز دفع أي مبلغ من أصول الصندوق مقابل أتعاب مستشار االستثمار أو الترويج للوحدات أو

بيعها ،ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،مصاريف نسخ وتوزيع النظام األساسي للصندوق ،على أن

يتحمل مدير الصندوق هذه المصاريف ،ويتحمل الصندوق مصاريف التأسيس.
 -4جدول أتعاب مدير الصندوق ومقدمي الخدمات:

يوضح الجدول أدناه كافة الرسوم والمصاريف واالتعاب ،سواء كانت مستحقة على حملة الوحدات أو من أصول

الصندوق أو التي تدفع من مدير الصندوق.

CMA Data Classification: Public
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الرسوم

الجهة التي

والمصاريف

تتحمل

واألتعاب

أتعاب مدير
الصندوق

االتعاب
الصندوق

أتعاب مكتب
التدقيق

الشرعي

الصندوق

الخارجي
أتعاب أمين
الحفظ

أتعاب مراقب
اإلستثمار

أتعاب مراقب
الحسابات

المستشار

الصندوق

الصندوق

رسوم

االشتراك
رسوم

االسترداد
رسوم جهة

حفظ السجل

الصندوق وتحتسب أسبوعياً وتدفع في نهاية كل ثالثة أشهر ميالدية وأال يتجاوز
مجموع ما يحصل عليه مدير الصندوق سنويا  %5من صافي قيمة اصول الصندوق.

 500د.ك سنويا من القيمة الصافية ألصول الصندوق ويتحملها الصندوق وتحتسب
أسبوعياً وتدفع في نهاية كل ستة أشهر ميالدية.

ويتم احتساب أتعاب أمين الحفظ أسبوعيا وتتراكم تلك األتعاب ويتم الدفع في نهاية

كل ثالثة أشهر ميالدية.

يتقاضى مراقب االستثمار أتعابا سنوية قدرها  %0.05من القيمة الصافية ألصول

الصندوق ويتم احتساب أتعاب مراقب االستثمار أسبوعيا وتتراكم تلك األتعاب ويتم
الدفع في نهاية كل ثالثة أشهر ميالدية.

الصندوق

الصندوق

القانوني
عمولة البيع /

يتقاضى مدير الصندوق أتعاب إدارة سنوية قدرها  %1من القيمة الصافية ألصول

يتقاضى أمين الحفظ أتعابا سنوية قدرها  %0.05من القيمة الصافية ألصول الصندوق

الخارجي
أتعاب مكتب

قيمة الرسوم والمصاريف واألتعاب

حملة

الوحدات
حملة

الوحدات
الصندوق

 3,000د.ك سنوياً

 3,000د.ك سنوياً

 %1من قيمة وحدات االستثمار بالصندوق التي يقوم المدير ببيعها.

ال يوجد
 1,000د.ك سنويا ،باإلضافة الى نسبة قدرها  %20من هذه األتعاب في حال القيام
بتوزيع ارباح نقدية على حملة الوحدات.
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المـادة السابعة والعشرون
التزامات عامة:

يجب على كافة مقدمي خدمات الصندوق االلتزام بما يلي:

 -1أن يكون مقدم الخدمة من األشخاص المرخص لهم أو المسجلين لدى الهيئة في تقديم هذه الخدمة ،وأن
تتوفر لديه القدرات واإلمكانيات البشرية والتقنية والمالية بالقدر الذي يكفي لتنفيذ التزاماته.

 -2إبرام عقد مع مقدم الخدمة يتضمن بيان حقوق والتزامات أطرافه وعلى األخص أتعاب مقدم الخدمة وأسس
احتسابها ومواعيد سدادها ،واإلجراءات الواجب اتباعها عند إنهاء أو فسخ العقد ،والتدابير واإلجراءات

المترتبة على إنهاء العالقة مع مقدم الخدمة.

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

 -4أال يتعامل مقدم الخدمة سواء لصالحه أو نيابة عن غيره على وحدات الصندوق ،فيما عدا مدير الصندوق.
المـادة الثامنة والعشرون
الهيئة اإلدارية:
 .1يتولى إدارة الصندوق هيئة إدارية تتشكل من موظفين اثنين أو أكثر من موظفي مدير الصندوق ممن تتوافر
فيهم شروط ممثلي ن شاط مدير نظام استثمار جماعي ،على أن يكون أحدهم من كبار التنفيذيين لدى مدير

الصندوق.

 .2يجب أن يكون أعضــاء الهيئة اإلدارية من األشــخاص المســجلين لدى الهيئة ،ويمثلون مدير الصــندوق في
المســــــؤوليات والصــــــالحيات المنصــــــوص عليها في الالئحة ،ويعتبر توقيع أعضــــــاء الهيئة اإلدارية أو من

يفوضــونه منهم بمثابة توقيع مدير الصــندوق ،ويكون هؤالء األعضــاء مســؤولين بالتضــامن مع المدير عن

أي أخطاء أو إهمال أو غش في إدارة الصندوق.

المـادة التاسعة والعشرون
قيود المناصب:

 .1مع عدم اإلخالل بالتزامات مدير الصــندوق بأحكام الفصــل الثالث (تعارض المصــالح) من الكتاب الثامن

(أخالقيات العمل) من الالئحة ،يجوز لموظفي مدير الصــــندوق من غير المســــجلين كممثلي مدير نظام

اســتثمار جماعي شــغل عضــوية مجلس إدارة في شــركة تشــكل أوراقها المالية جزءاً من أصــول صــندوق
يديره مدير الصندوق.

ال يجوز لموظفي مدير الصـــندوق من المســـجلين كممثلي مدير نظام اســـتثمار جماعي شـــغل عضـــوية
مجلس إدارة الشركات المشار إليها في الفقرة السابقة.
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 .2في حال توظيف مدير الصـــــــندوق لشـــــــخص كممثل لمدير نظام اســـــــتثمار جماعي ممن ينطبق عليهم

الحظر الوارد في هذه المادة؛ فيجب على هذا الشـــخص أن يســـتقيل من عضـــوية مجلس إدارة الشـــركة
التي تشكل أوراقها المالية جزءاً من أصول صندوق يديره مدير الصندوق.
المـادة الثالثون

المدير وسلطاته- :

مدير الصندوق هو الممثل القانوني له ،وله حق التوقيع عنه وكافة الصالحيات الالزمة إلدارة الصندوق وتوجيه

اســــــتثماراته بما ال يتعارض مع هذا النظام وما قد يصــــــدر للمدير من تعليمات من جهة اإلشــــــراف ويتولى مدير

الصـــــــــندوق اســـــــــتثمار أموال الصـــــــــندوق من خالل جهاز لديه القدرة والكفاءة للقيام بهذا الدور ،ويجوز لمدير
الصندوق أن يستعين بآراء الخبراء الفنيين والقانونيين لإللمام بكافة الظروف المحيطة باستثمارات الصندوق.

التزامات مدير الصندوق- :

يلتزم مدير الصندوق على األخص بما يلي:

 .1إدارة أصول الصندوق بما يحقق أهدافه االستثمارية المحددة في نظامه األساسي.

 .2اتخاذ جميع الق اررات االســــــتثمارية وغيرها من الق اررات بما يحقق مصــــــلحة الصــــــندوق وحملة الوحدات
ويضمن معاملة حملة الوحدات بإنصاف.

 .3تطبيق ســــياســــات وإجراءات مناســــبة لمنع أو الحد من الممارســــات الخاطئة التي من المتوقع أن تؤثر
على استقرار السوق ونزاهته.

 .4التأكد من استخدام نماذج تسعير وأنظمة تقييم عادلة وصحيحة وشفافة لكل صندوق يديره.
 .5اتخاذ التدابير المناسبة لحماية وحفظ أصول الصندوق.

 .6تسجيل عمليات الشراء والبيع التي تتم لصالح الصندوق بشكل دقيق ووفقاً لتسلسلها الزمني وتوقيتها.
 .7تمثيل الصندوق في عالقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه.
 .8توفير نظام محاسبي لقيد التعامالت المالية للصندوق.

 .9التأكد من وجود نظام مالئم لتسوية التعامالت التي تم إدخالها بالنظام المحاسبي مع الحسابات النقدية
واألوراق المالية المفتوحة باسم الصندوق لدى أمين الحفظ.

 .10توفير السيولة الكافية للصندوق للوفاء بأية التزامات قد تترتب عليه.

 .11عدم تعريض الصـــــندوق ألية مخاطر اســـــتثمارية غير ضـــــرورية وفق أغراض الصـــــندوق وســـــياســـــته
االستثمارية.

 .12توفير جميع المعلومات الالزمة عن الصــــندوق إلى مراقب االســــتثمار في الحدود التي تمكنه من القيام
بواجباته بكفاءة وفاعلية.

 .13إخطار الهيئة فور وقوع أحداث جوهرية تؤدي لتعرض مصالح حملة الوحدات للخطر.

 .14في حال إدارة المدير ألكثر من صندوق ،يجب عليه أن يفصل بين العمليات المرتبطة بهذه الصناديق.
يجوز للهيئة استبدال مدير الصندوق إذا رأت أنه قد أخل إخالالَ جوهرياَ بإلتزاماته المنصوص عليها في الالئحة.
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المـادة الحادية والثالثون
سياسة توزيع األرباح:

يلتزم المدير وبعد إنتهاء السنة المالية األولي للصندوق وكذلك بعد إصدار البيانات المالية الريع سنوية التالية

ووفقاً لما يراه مناسباً وبعد أخذ جميع االحتياطيات والمخصصات الالزمة للمحافظة على مصالح الصندوق
والمستثمرين وبعد أخذ موافقة جهات اإلشراف بتوزيع صافي أرباح الصندوق على المساهمين في تاريخه كعائد
إستثمار .ويعلن التوزيع وموعده وقيمته من خالل الموقع االلكتروني لمدير الصندوق ويجوز للمدير توزيع الجزء

من عائد االستثمار بشكل نقدي أو عن طريق توزيع وحدات مجانية في الصندوق (بواقع القيمة اإلسمية للوحدات)

أو بالطريقتين معا وذلك بعد أخذ موافقة جهة اإلشراف على أن تتم هذه العملية خالل فترة ال تزيد عن شهر من
تاريخ أخذ موافقة جهة اإلشراف.

المـادة الثانية والثالثون
ال يجوز لمدير الصــندوق أو العاملين في الصــندوق إبرام أي صــفقات أو عقود مع الصــندوق سـواء لحســابهم أو
لحساب أقاربهم حتى الدرجة الرابعة إال بعد الحصول على موافقة مراقب االستثمار.

أ .يحظر على الصندوق القيام بأي من االمور التالية:
 .1منح االئتمان.

 .2شراء أي ورقة مالية صادرة عن الشركة المديرة للصندوق أو أي من شركاتها التابعة لها إال في حدود
القواعد المقررة في القانون والالئحة.

 .3شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير الصندوق هو مدير االكتتاب أو وكيل (االكتتاب) البيع لها
إال في حدود القواعد المقررة في القانون والالئحة.

وتعتبر وكاالت االســـــــــتثمار أو غيرها من العقود التي تنطوي على تقديم أموال للغير من أجل اســـــــــتخدامها في
أنشطته التجارية ،بمثابة ائتمان محظور القيام به من أنظمة االستثمار الجماعي ،وذلك فيما عدا اإليداعات لدى

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

ب .مع عدم اإلخالل بالبند (أ) أعاله ،ال يجوز لمدير الصندوق شراء أي ورقة مالية صادرة عنه أو عن شركاته
التابعة إال وفقاً للضوابط التالية:

 .1الحصول على موافقة مراقب االستثمار قبل الشراء.

 .2أال يتجاوز إجمالي األوراق المالية التي يستثمرها الصندوق وجميع الصناديق األخرى التي يديرها مدير
الصــندوق ما نســبته  % 10من إجمالي قيمة األوراق المالية المصــدرة من الشــركة مديرة الصــندوق أو
أي من شركاتها التابعة.

ج .مع عدم اإلخالل بالبند (أ) أعاله ،وفي حالة قيام مدير الصـــــــــندوق بمهمة وكيل االكتتاب أو إدارة اال كتتاب
لمصـــدر ما ،ال يجوز له شـــراء أي ورقة مالية لهذا المصـــدر أثناء قيامه بهذه المهام .وفي حالة تعهد مدير

الصـــــندوق أو أي من شـــــركاته التابعة بتغطية االكتتاب العام أو الخاص لورقة مالية ،فال يجوز شـــــراء هذه

الورقة لصالح الصندوق.
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المادة الثالثة والثالثون
أساليب ومواعيد اإلفصاح عن المعلومات والتقارير والميزانيات- :
 .1يجب على مدير الصــندوق إعداد البيانات المالية المرحلية المراجعة وأن يقدم نســخة منها للبورصــة والهيئة
خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من نهاية الفترة.

 .2يجب على مدير الصــندوق إعداد البيانات المالية الســنوية المدققة ،وأن يقدم نســخة منها للبورصــة والهيئة
خالل مدة أقصاها خمسة وأربعين يوماً من نهاية السنة المالية للصندوق.
 .3يجب على مدير الصــندوق تقديم تقري اًر دورياً لكل حامل وحدات كل ثالثة أشــهر ،ويتضــمن هذا التقرير على
األخص المعلومات التالية:

أ -صافي قيمة أصول وحدات الصندوق.

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

ت -ســـجالً بحركة حســـاب كل حامل وحدات على حدة ،بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة بعد آخر تقرير تم
تقديمه لحامل الوحدات.

ث -بياناً عن أتعاب مدير الصندوق ومقدمي الخدمات.
 .4على مدير الصــندوق اإلفصــاح لحاملي وحدات االســتثمار عن أية بيانات أو معلومات قد تؤثر تأثي ار جوهريا
على قيمة تلك الوحدات واإلجراءات التي اتخذها لمواجهة ذلك.

 .5يجب على مدير الصـــــــــندوق أن يرفق مع البيانات المالية المرحلية المراجعة أو البيانات المالية الســـــــــنوية
المدققة تقري ار يبين كل أخطاء التقويم والتسعير التي تمت خالل تلك الفترة.

 .6على مدير الصندوق نشر معلومات شهرية عن الصندوق للجمهور من خالل البورصة ،وذلك خالل سبعة
أيام عمل من نهاية كل شهر وفقاً للنموذج الذي تحدده الهيئة.
المـادة الرابعة والثالثون
سياسات وأساليب ومخاطر االستثمار:
سياسات وأساليب االستثمار:

يتبع مدير الصندوق سياسة استثمارية متوازنة تهدف بالدرجة األولى إلى الحفاظ على رأس المال المستثمر وتقليل
المخاطرة االستثمارية إلى حدودها الدنيا من خالل تنويع النشاط االستثماري ويمتلك مدير الصندوق الخبرة والدراية

في طبيعة النشاط وسيبذل أقصى جهده إلدارة الصندوق على أكمل وجه في ضوء مقتضيات المهنة ولذلك ستخضع
استثمارات الصندوق للضوابط التالية:

 .1تكون استثمارات الصندوق متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية وخاضعة لم ارجعة ومراقبة مكتب التدقيق
الشرعي.
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 .2ال يجوز للصندوق التمول أو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات ،ويستثنى من ذلك التمول لتغطية
طلبات اإلسترداد وبحد أقصى  %10من صافي قيمة أصوله.

 .3يجب أال يقل التصنيف االئتماني للصكوك عن ( )BBBأو ما يعادلها من قبل إحدى وكاالت التصنيف
العالمية المعترف بها أو وكاالت التصنيف المحلية المرخص لها من قبل الهيئة.

 .4يجب ان يستثمر الصندوق أصوله في أدوات نقد ،وبما يضمن سيولة عالية للصندوق مع مراعاة ما
يلي:

أ .اال يزيد الحد األقصى لمدة أي استثمار بالصندوق عن  397يوم ،باستثناء االستمارات القابلة
للتسييل خالل خمسة أيام عمل.

ب .اال يزيد الحد األقصى للمتوسط المرجح الستحقاقات إجمالي استثمارات الصندوق عن  150يوم.
 .5مع عدم اإلخالل فيما جاء في البند ( ،)4يجوز للصندوق ان يستثمر ما نسبته  %15كحد أقصى من صافي
قيمة اصوله في صناديق أسواق نقد اخرى مرخصة من الهيئة أو مرخص لها من قبل جهة رقابية أجنبية
وفق معايير وشروط تنظيمية مماثلة على األقل لتلك التي تطبقها الهيئة ،وبما ال يخالف النظام األساسي

للصندوق وأية تعليمات صادرة عن الهيئة ،بشرط أال يكون أي من تلك الصناديق المستثمر فيها يتم إدارته
من قبل نفس مدير الصندوق.

 .6عدم تملك الصندوق نسبة تزيد عن  %10من ادوات النقد الصادرة عن ُمصدر واحد ،باستثناء أدوات
نقد صادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية او المضمونة منها.
 .7عدم تجاوز استثمارات اصول الصندوق في ادوات نقد صادرة عن ُمصدر واحد نسبة  %15من صافي
قيمة اصول الصندوق في وقت االستثمار .باستثناء أدوات نقد صادرة عن حكومات دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية او المضمونة منها.

 .8عدم تجاوز استثمارات اصول الصندوق في ودائع أو ما يقابلها في المصارف اإلسالمية لدى جهة واحدة
ما نسبته  %25من صافي قيمة أصوله ،ويجوز للهيئة االستثناء حسب ما تراه مناسبا وفقا لكل حالة

على حدة.

 .9يحظر على الصندوق االستثمار في األصول بخالف أدوات النقد وصناديق أسواق النقد :مثل أسهم
الشركات المدرجة وغير المدرجة والعقارات.

 .10يستثنى مما جاء في البند ( ،)9األصول التي قد يتملكها الصندوق نتيجة لتسوية بين جماعة الدائنين
صدر أدوات النقد المتخلف عن السداد على أن يخطر الهيئة فو اًر التخاذ الالزم بشأنها.
وم ّ
ُ
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 .11يجب على الصندوق وبما ال يخالف النظام األساسي للصندوق اإلفصاح للهيئة عن األصول التي تملكها

نتيجة ممارسة حقه الضمني في أدوات النقد القابلة للتحويل ،وأخذ موافقة الهيئة على جدول زمني
مناسب لبيع تلك األصول.

 .12يجوز لمدير الصندوق ايقاف عملية استرداد وحدات الصندوق وتصفيته إذا انخفضت قيمة صافي الوحدة
عن القيمة اإلسمية ،وذلك بعد اخذ موافقة الهيئة.

 .13وفي جميع األحوال ،يجب على مدير الصندوق ان يتبع سياسة استثمارية حصيفة تهدف الى تحقيق
عائد مناسب على االستثمار ،وان يراعي فيها توزيع نسب االستثمار بشكل متوازن تحسبا للمخاطر

ومراعاة لحقوق حملة الوحدات وحمايتها.

 .14يجب أال يحتفظ مدير الصندوق بأموال نقدية أو ما يعادلها إال إذا كان ذلك لضرورة تستدعيها أحد األمور

التالية:

أ -تلبية طلبات استرداد الوحدات.

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

 .15ال يجوز استخدام أدوات االئتمان التقليدية في الحصول على تمويل.
 .16ال يجوز للمدير القيام بأية معاملة من المعامالت التالية لحساب الصندوق:
 خصم الشيكات.

 البيع على المكشوف.

 إعطاء الضمانات والكفاالت.
 اإلقراض.

 ضمان اإلصدار كضامن رئيسي.

 التمول فيما عدا ما ورد في النظام األساسي.
 التعامل بالسلع.

 .17يلتزم مدير الصندوق ببذل قصارى جهده إلدارة استثمارات الصندوق وتحقيق أفضل عوائد ممكنة لصالح
المشتركين بالصندوق إال أنه ال يضمن أية أرباح أو عوائد رأسمالية محددة نتيجة إدارته ألموال الصندوق.

 .18تبذل اإلدارة جهدها في الحصول على الضمانات الالزمة والضرورية السترداد حقوقها تجاه الغير وفقا
لسياساتها االئتمانية عند التعامل مع مؤسسات ذات مالءة مالية عالية حسب تقدير المدير.
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مخاطر االستثمار:

يتبع مدير الصندوق سياسة استثمارية متوازنة تهدف بالدرجة األولى إلى الحفاظ على رأس المال واالستثمار

بأدوات النقد بحيث يكون منخفض المخاطر وعالي السيولة اال انه ال يضمن تحقيق أي عوائد رأسمالية أو أرباح
أو أداء معين كما أن العوائد الناتجة من االستثمار في ادوات استثمارية قصيرة األجل تتأثر ايجابيا أو سلبيا

بأوضاع السوق واألوضاع االقتصادية.

المـادة الخامسة والثالثون

أمين الحفظ- :


يجب حفظ أصــــول الصــــندوق لدى أمين حفظ مرخص له يعين من قبل مدير الصــــندوق بعد الحصــــول على
موافقة الهيئة.



يجب على أمين الحفظ االلتزام على األخص بما يلي:

 .1مع مراعاة أحكام الكتاب الســــــابع (أموال العمالء وأصــــــولهم) من الالئحة ،يلتزم أمين الحفظ باالحتفاظ
بأصــول الصــندوق في حســابات منفصــلة يقوم بفتحها وإدارتها على أن تكون مســتقلة عن حســاباته أو
حسابات الغير ،وأن يبذل في ذلك عناية الشخص الحريص.

 .2استالم وحفظ وإيداع األرباح النقدية وأية توزيعات أخرى ناشئة عن نشاط الصندوق.

 .3إخطار مدير الصــندوق بأية التزامات مترتبة على أصــول الصــندوق وإرســال أي إخطارات يتســلمها وفي
المدة المقررة لذلك.

 .4تنفيذ تعليمات مدير الصندوق الخاصة بنطاق عمل أمين الحفظ.
 .5إعداد وحفظ سجل حملة الوحدات ما لم يحفظ لدى وكالة مقاصة

مراقب االستثمار-:

المـادة السادسة والثالثون

يكون لكل صندوق مراقب استثمار يعين من قبل مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئة ،على أن يلتزم
على األخص بما يلي:

 .1التأكد من التزام مدير الصــــــندوق بالقانون والالئحة وق اررات وتعليمات الهيئة والنظام األســــــاســــــي ونشــــــرة

االكتتاب وأية وثائق أُخرى ُيصدرها ُمدير الصندوق.
 .2أن يقوم بتقويم حصــــص أو وحدات االســــتثمار بالطريقة وفي المواعيد المحددة لذلك في النظام األســــاســــي
للصندوق.

 .3التأكد من قيام مدير الصــــــندوق بمســــــؤولياته بما يحقق مصــــــلحة حملة الوحدات وفقاً للنظام األســــــاســــــي
للصندوق وأحكام الالئحة ،وأن أمواله تستثمر في حدود األساليب والسياسات المحددة في هذا النظام.
 .4إقرار أية تعامالت تنطوي على تعارض مصالح.

CMA Data Classification: Public
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 .5االجتماع مرتين ســنوياً على األقل مع الهيئة اإلدارية للصــندوق لمراجعة التزام الصــندوق بالقانون والالئحة
وق اررات وتعليمات الهيئة والنظام األساسي ونشرة االكتتاب وأية وثائق أخرى يصدرها مدير الصندوق.
 .6إخطار الهيئة بأية مخالفات تقع من مدير الصندوق.

نظام الرقابة الشرعية- :

المـادة السابعة والثالثون

 .1يكون للصــــناديق التي تعمل وفق أحكام الشــــريعة اإلســــالمية نظام رقابة شــــرعية مكون من وحدة

تدقيق شـــــــــرعي داخلي ومكتب تدقيق شـــــــــرعي خارجي ،وذلك للقيام بالرقابة على جميع تعامالت

األوراق المالية للصندوق للتأكد من مطابقتها للمعايير الشرعية وق اررات الهيئة ذات الصلة.

ويشـــــترط أن يكون مكتب التدقيق الشـــــرعي الخارجي مســـــجالً لدى الهيئة ،ويلتزم برفع تقاريره إلى
جمعية حملة الوحدات للصندوق.
 .2يعين مكتب تدقيق شــــــرعي خارجي للصــــــندوق لســــــنة مالية واحدة قابلة للتجديد ســــــنويا ولمدة ال
تتجاوز أربع سـنوات مالية متتالية ،ويجوز له القيام بهذه االعمال لذات الصـندوق بعد فترة انقطاع
ال تقل عن سنتين متتاليتين.

 .3تقوم وحدة التدقيق الشـــــــرعي الداخلي بالتثبت من شـــــــرعية التطبيق باالطالع على حاالت انتقائية
للمعامالت اليومية المختلفة للصــــــندوق؛ للتأكد من التزام تعامالت الصــــــندوق بالمعايير الشــــــرعية
وق اررات الهيئة ذات الصلة.

 .4يجب ان يشتمل تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي على االتي:

أ -ما يفيد اطالعه على تقرير وحده التدقيق الشرعي الداخلي.

ب -عدد وتواريخ الزيارات الميدانية الى مدير الصندوق ونتائجها.

ت -بيان حول العقود والمعامالت التي تم االطالع عليها وفحصها ،وذلك دون االخالل بسرية
هذه التعامالت.

ث -القواعد المرجعية لتلك العقود والمعامالت.

ج -المخالفات الشــــــــرعية – ان وجدت – ســــــــواء في العقود او المعامالت ،وكيفية معالجتها
والمدد المقترحة لذلك.

ح -الجهات المســــــؤولة في الشــــــخص المرخص له عن اجراء التعامالت التي تم فحصــــــها،
ومراحل انجازها.

خ -الرأي الشرعي النهائي.

د -توقيع المدقق الشرعي والممثل القانوني للمكتب.
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المـادة الثامنة والثالثون
ال يجوز ألمين الحفظ ومراقب االســــتثمار ومراقب الحســــابات ومكتب التدقيق الشــــرعي تملك وحدات بالصــــندوق

ويلتزم بالمحافظة على سـرية المعلومات الخاصـة بالصـندوق وال يقوم بنشـر أية بيانات تخص الصـندوق ولو بعد
انتهاء مدته قبل عرضها على مدير الصندوق وأخذ موافقته الخطية المسبقة على ذلك.
المـادة التاسعة والثالثون

مراقب الحسابات الخارجي- :

 .1يجب على مدير الصـــــــندوق تعيين ُمراقب حســـــــابات خارجي مســـــــجل لدى الهيئة ،وذلك ليقوم بأعمال
مراجعة وتدقيق حسابات الصندوق وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة.
 .2يعين مراقب الحســــابات الخارجي للصــــندوق لســــنة مالية واحدة قابلة للتجديد ســــنوياً ،ولمدة ال تتجاوز
أربع ســـنوات مالية متتالية ،ويجوز له القيام بهذه األعمال لذات الصـــندوق بعد فترة انقطاع ال تقل عن
سنتين متتاليتين.

 .3ال يجوز أن يكون مراقب الحسابات الخارجي للصندوق هو نفسه مراقب الحسابات لمدير الصندوق.

 .4يكون لمراقب الحســـــــــابات حق االطالع في أي وقت على الســـــــــجالت والدفاتر واألوراق المتعلقة بإدارة
واســـتثمار أموال الصـــناديق ســـواء كانت لدى مدير الصـــندوق أو أمين الحفظ أو مراقب االســـتثمار وفقا

لمبادئ التدقيق المحاسبي الدولية المتعارف عليها وعلى مراقب الحسابات أن يخطر جهة اإلشراف بأية

مخالفات ألحكام القانون أو نظام الصـــــــــندوق تقع من مدير الصـــــــــندوق أو أمين الحفظ أو مراقب
االستثمار.

 .5يكون مراقب الحسابات مسئوال عن أي تقصير أو إهمال مهني أو غش يقع منه أثناء أدائه لعمله.
 .6ال يجوز لمراقب الحسابات أن يتوقف عن مباشرة عمله أثناء السنة المالية التي عين لمراقبة حسابات
الصــــندوق خاللها وفي حالة وجود أســــباب يســــتحيل معها على المراقب االســــتمرار في أداء عمله فان

عليه أن يخطر مدير الصــــــندوق مراقب االســــــتثمار وجهة اإلشــــــراف بذلك ويجب عليه في هذه الحالة

االســــــتمرار في عمله إلى أن يتم تعيين بديل له .ويتحمل مراقب الحســــــابات كافة األضــــــرار التي تلحق

بالصندوق أو بالمستثمرين إذا خالف هذا الحظر.

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

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

الصندوق إخطار الهيئة بذلك خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل ،كما يتعين عليه تقديم طلب لشغل المناصب
الشاغرة خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ انتهاء مدة اإلخطار المنصوص عليها في هذه المادة.
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ويتم تعديل بيانات الصندوق في سجل الصناديق لدى الهيئة عند حدوث أي تغيير يط أر على النظام األساسي ،أو
مقدمي الخدمات.

وفي جميع األحوال يجب على مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل من شغور

أي من المناصب المذكورة.
أو شغل ٍّّ

المـادة الحادية واألربعون
وكالء االكتتاب (البيـــع)- :

يعين مدير الصندوق وكالء االكتتاب (البيع) ويحدد صالحياتهم ومسؤولياتهم بعد موافقة الهيئة وله حق عزلهم

وعليه إخطار "أمين الحفظ " بذلك.

المـادة الثانية واألربعون
أحكام جمعية حملة الوحدات:
( )1جمعية حملة الوحدات تعقد مرة واحدة  -على األقل  -في السنة ،ويحق لكل مشترك حضور اجتماعات هذه
الجمعية والتصويت على ق ارراتها ويكون لكل من حملة الوحدات صوت واحد مقابل كل وحدة استثمارية واحدة

يمتلكها.

( )2تختص جمعية حملة الوحدات بالنظر واتخاذ قرار في المسائل التالية:
أ -تقرير مدير الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه المالي.

ب -تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق
ت -البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق.
ث -تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.
ج -تقرير مراقب االستثمار.

ح -تعديالت النظام األساسي التي تمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات.
خ -عزل مدير الصندوق.

د -تعيين مدير بديل.

ذ -اختيار مصفي الصندوق ومراقبة أعماله.

وال تنفذ ق اررات جمعية حملة الوحدات إال بموافقة الهيئة.

CMA:13/05/2019
Page 22 of 30

صندوق اهلالل اإلسالمي

CMA Data Classification: Public

( )3تنعقد جمعية حملة الوحدات بناء على دعوة من مدير الصندوق للنظر في المسائل التي تدخل في
اختصاصاتها ،ويتوجب عليه أن يوجه الدعوة لالجتماع بناء على طلب مسبب مقدم من حملة الوحدات
الذين يمثلون نسبة ال تقل عن  % 10من رأس مال الصندوق المصدر ،أو بناء على طلب من مراقب
االستثمار أو مراقب الحسابات .وتعد جدول األعمال الجهة التي تدعو إلى االجتماع.
( )4إذا لم يقم مدير الصندوق بدعوة جمعية حملة الوحدات في األحوال التي يتوجب فيها ذلك أو إذا تعذر
دعوتها من مدير الصندوق ألي سبب من األسباب ،يجوز للهيئة أن تكلف مراقب االستثمار أو مراقب
الحسابات بدعوة هذه الجمعية لالنعقاد.
( )5توجه الدعوة إلى حضور اجتماع جمعية حملة الوحدات متضمنة جدول األعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع
بأحد الطرق التالية:
 .1اإلعالن في صحيفتين يوميتين محليتين والبورصة قبل انعقاد االجتماع بعشرة أيام عمل على األقل.

 .2خطا بات مسجلة ترسل إلى حملة الوحدات قبل الموعد المحدد النعقاد االجتماع بعشرة أيام عمل على
األقل.

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

 .4تسليم الدعوة باليد إلى حملة الوحدات أو من ينوب عنهم قانوناً قبل موعد االجتماع بثالثة أيام عمل
على األقل ،ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد االستالم.

يشترط لصحة اإلعالن بالوسائل المشار إليها في البنود ( )2و ( )3و( )4من الفقرة السابقة أن يكون

المشترك قد زود مدير الصندوق ببيانات عن موطنه أو عنوان بريده اإللكتروني أو رقم الفاكس الخاص به،

ويوافق المستثمر على إعالنه من خالل هذه الوسائل المبينة في البنود ( )2و( )3و( )4من الفقرة السابقة.
وال يعتد بأي تغيير من قبل المشترك ألي من البيانات عن موطنه او عنوان بريده االلكتروني او رقم الفاكس

الخاص به ما لم يكن قد أخطر مدير الصندوق أو الجهة التي تحتفظ بسجل حملة الوحدات بهذا التغيير قبل
إعالنه بخمسة أيام عمل على األقل.

( )6يجب على مدير الصندوق توجيه إخطارات بجدول األعمال وميعاد ومكان اجتماع جمعية حملة الوحدات قبل
سبعة أيام عمل على األقل من انعقاد االجتماع إلى كل من:
 .1الهيئة.
 .2مراقب االستثمار.

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

 .4مراقب الحسابات ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي  -حسب األحوال  -إذا كان من المقرر عرض
البيانات المالية على جمعية حملة الوحدات.

 .5البورصة لإلعالن عن جدول األعمال وميعاد ومكان اجتماع الجمعية.
CMA Data Classification: Public
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ال يترتب على عدم حضور ممثل الهيئة  -بعد إخطارها  -بطالن اجتماع جمعية حملة الوحدات .ويبطل هذا
أي من الجهات المشار إليها في البنود ( )2و ( )3و ( )4من الفقرة السابقة.
االجتماع في حالة عدم حضور ٍّّ

كما يبطل االجتماع في حالة عدم حضور مدير الصندوق ما لم تكن الدعوة لالجتماع موجهة من جهة أخرى

بخالف المدير.

( )7يترأس اجتماع جمعية حملة الوحدات الجهة التي قامت بالدعوة إلى هذا االجتماع.
( )8ال يكون انعقاد اجتماع جمعية حملة الوحدات صحيحاً إال إذا حضره حملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من
 %50من رأس مال الصندوق المصدر .فإذا لم يتوافر هذا النصاب؛ وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان
لذات جدول األعمال يعقد خالل مدة ال تزيد عن ثالثين يوماً من تاريخ االجتماع األول ،ويكون االجتماع
الثاني صحيحاً أيا كان نسبة الحضور من رأس المال .ويجوز أال توجه دعوة جديدة لالجتماع الثاني إذا كان
قد حدد تاريخه في الدعوة إلى االجتماع األول.
وتصدر الق اررات باألغلبية المطلقة للوحدات الممثلة في االجتماع باستثناء القرارات المتعلقة بتعديل النظام

بناء على طلب مدير
األساسي للصندوق والتي تمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات أو في حالة التصفية ً
الصندوق ،فيجب أن تصدر بموافقة حملة الوحدات الذين يملكون أكثر من  %50من رأس مال الصندوق

المصدر.

( )9ال يجوز لجمعية حملة الوحدات مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول األعمال إال إذا كانت من األمور
العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت أثناء االجتماع ،أو إذا طلبت ذلك الهيئة أو مراقب الحسابات
أو حملة الوحدات الذين يملكون  %5من رأس مال الصندوق المصدر ،وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية
المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة ،تعين تأجيل االجتماع لمدة ال تزيد على عشرة أيام عمل إذا
طلب ذلك حملة الوحدات الذين يملكون  % 25من رأس مال الصندوق المصدر ،وينعقد االجتماع المؤجل
دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة.
( )10على مدير الصندوق أو الجهة التي دعت إلى عقد االجتماع  -حسب األحوال – موافاة الهيئة بنسخة
من محضر اجتماع الجمعية بعد توقيعه ممن ترأس االجتماع ،ومقدمي الخدمات الحاضرين االجتماع ،وذلك
خالل أسبوعين من تاريخ انعقادها ،على أن يكون مرفقاً بالمحضر نسخة من توكيالت الحضور.
( )11يحق لكل من حملة الوحدات المقيدين بالسجل الخاص بالصندوق حق حضور اجتماع جمعية حملة
الوحدات باألصالة أو الوكالة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون بموجب توكيل خاص أو تفويض معد لذلك،
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ويجوز أن يكون التوكيل لحضور اجتماع واحد أو أكثر من اجتماعات جمعية حملة الوحدات ويكون التوكيل
الصادر لحضور اجتماع معين صالحاً لحضور االجتماع الذي يؤجل إليه لعدم اكتمال النصاب.

()12

ال يجوز لمدير الصندوق االشتراك في التصويت على ق اررات جمعية حملة الوحدات المتعلقة بمنفعة

خاصة له أو في حالة تعارض مصالحه مع مصالح الصندوق.
المـادة الثالثة واألربعون
تبدأ السنة المالية للصندوق من أول يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل سنة وتستثنى من ذلك السنة المالية
األولى للصندوق فتبدأ من تاريخ بدء نشاط الصندوق وتنتهي في  31ديسمبر من العام الثاني.
المـادة الرابعة واألربعون
تعديل النظام األساسي:
ال يجوز لمدير الصــندوق أن يجري أي تعديالت على النظام األســاســي إال بعد موافقة الهيئة على هذه التعديالت

وللهيئة  -إذا وجدت في التعديالت المقترحة ما يمس الحقوق المكتســــــبة لحملة الوحدات  -أن تطلب من مدير
النظام أخذ موافقة أكثر من  % 50من رأس المال على هذه التعديالت.

ال ينفذ أي تعديل على النظام األساسي للصندوق إال بعد موافقة الهيئة أو في الموعد الذي تحدده.

ويجب على مدير الصـــندوق إخطار حملة الوحدات بأي تعديل يتم على النظام األســـاســـي للصـــندوق ،وذلك خالل
فترة ال تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة على هذا التعديل عن طريق احدى الوسائل التالية:
 .1خطابات مسجلة ترسل إلى حملة الوحدات.
 .2البريد اإللكتروني أو الفاكس.

 .3تسليم كتاب اإلخطار باليد إلى حملة الوحدات أو من ينوب عنهم قانوناً ،ويؤشر على صورة الكتاب بما
يفيد االستالم.

يشترط لصحة اإلخطار بالوسائل المشار إليها في البنود ( )1و ( )2و( )3من الفقرة السابقة أن يكون المشترك

قد زود مدير الصندوق ببيانات عن موطنه أو عنوان بريده اإللكتروني أو رقم الفاكس الخاص به ،ويوافق المستثمر
على إخطاره من خالل أياً من هذه الوسائل المبينة في البنود ( )1و( )2و( )3من الفقرة السابقة.

وال يعتد بأي تغيير من قبل المشترك ألي من البيانات عن موطنه او عنوان بريده االلكتروني او رقم الفاكس

الخاص به ما لم يكن قد أخطر مدير الصندوق أو الجهة التي تحتفظ بسجل حملة الوحدات بهذا التغيير قبل
إخطاره بخمسة أيام عمل على األقل.

CMA Data Classification: Public
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المادة الخامسة واألربعون
الغاء الترخيص:


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

 .1إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص.
 .2إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في الصندوق.

 .3إذا خالف مدير الصندوق أو مراقب االستثمار أو أمين الحفظ أياً من أحكام القانون أو اللوائح ،أو قدم
للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة او مضللة.

 .4إذا طلب مدير الصندوق إلغاء الترخيص .وللهيئة أ نترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري عن أمر يتعلق
بالصندوق أو بمصلحة المشاركين.



للهيئة ،إذا تبين لها عدم التزام مدير أو مراقب االســـــــتثمار أو أمين الحفظ لنظام اســـــــتثمار جماعي بأحكام
القانون أو الالئحة ،أن تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوقف لفترة مؤقتة عن عملية االسترداد أو االشتراك

– أو كالهما – في وحدات نظام االستثمار الجماعي في التاريخ المحدد بتلك التعليمات.
المادة السادسة واألربعون
انقضاء الصندوق:
ينقضي الصندوق في األحوال التالية:

 .1انقضاء المدة المحددة في النظام األساسي ما لم تجدد طبقاً للقواعد الواردة بالنظام.
 .2انتهاء الغرض الذي أنشئ من أجله الصندوق أو في حالة استحالة تحقيقه الهدف.

 .3تلف أو هالك جميع أصول الصندوق أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثما اًر مجدياً.
بناء على طلب مدير الصندوق بشرط صدور قرار بالموافقة من جمعية حملة الوحدات ممن يملكون
.4
ً
أكثر من  %50من رأس مال الصندوق بحله قبل انتهاء مدته.

 .5صدور قرار من الهيئة بإلغاء ترخيص الصندوق.
 .6صدور حكم قضائي بحل الصندوق وتصفيته
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المـادة السابعة واألربعون
إجراءات التصفية:
يدخل الصــــــــندوق بمجرد حله  -وفقاً ألحكام المادة ( - )46في دور التصــــــــفية ،ويحتفظ خالل مدة التصــــــــفية
بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم إلتمام التصفية ،ويجب أن يضاف إلى اسم الصندوق عبارة (تحت التصفية)
مكتوبة بطريقة واضــــحة في المكاتبات الصــــادرة عن الجهة القائمة على التصــــفية ،ويجب أن يتم شــــهر تصــــفية

الصندوق.

ويتبع في تصفية الصندوق األحكام المنصوص عليها في البنود التالية:

 .1تسقط آجال جميع الديون التي على الصندوق من تاريخ شهر حل الصندوق وإخطار الدائنين بافتتاح التصفية،
وعلى المصفي أن يخطر جميع الدائنين رسمياً بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم باقتضاء ديونهم،
ويجوز إخطار الدائنين بطريق اإلعالن ،وفي جميع األحوال يجب أن يتضمن اإلخطار أو اإلعالن مهلة

للدائنين ال تقل عن خمسة عشر يوم عمل لتقديم طلباتهم.

 .2تنتهي عند انقضاء الصندوق سلطة مدير الصندوق ،ومع ذلك يظل المدير قائماً على إدارة الصندوق إلى

مصف وممارسته لسلطاته ،ويعتبر المدير بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يتم تعيين
حين تعيين
ٍّّ
مصف .ويستمر مقدمو خدمات الصندوق خالل مدة التصفية في تقديم خدماتهم ما لم يقرر المصفي  -بعد
ٍّّ
موافقة الهيئة  -عدم الحاجة الستمرارهم في تقديم هذه الخدمات أو استبدالهم بغيرهم أو دمج بعض المهام

لدى مقدم خدمة واحد.

 .3يجوز تعيين مدير أو مقدمي الخدمات للصندوق مصفياً له ،كما يجوز تعيين المصفي من بين األشخاص

المرخص لهم بإدارة أنظمة االستثمار الجماعي ،أو إدارة محفظة االستثمار أو مراقب استثمار أو أمين الحفظ،
أو مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة .وفي جميع األحوال ال يتم تعيين المصفى إال بعد موافقة الهيئة.

وال يبدأ المصفى في مباشرة أعماله إال بعد شهر قرار تعيينه.
 .4يتم تعيين المصفى بقرار يصدر عن جمعية حملة الوحدات إال في األحوال التي تقرر فيها الهيئة تعيين
المصفي وفق الالئحة التنفيذية .وفي حالة اختيار المصفي من قبل جمعية حملة الوحدات ،يتوجب الحصول

على الموافقة المسبقة من الهيئة على تعيين المصفي .وفي جميع األحوال ،تحدد الجهة التي اختارت المصفي

أتعابه ومدة التصفية ،على أن يتحمل الصندوق أتعاب المصفي.

 .5يعزل المصفي بقرار من الجهة التي قامت بتعيينه ،وفي جميع األحوال يجوز للهيئة بناء على طلب أحد حملة
الوحدات أو دائني الصندوق أو من تلقاء نفسها أن تصدر ق ار ارً بعزل المصفى إذا رأت مبر اًر مقبوالً لذلك.
وكل قرار بعزل المصفي يجب أن يشمل تعيين من يحل محله ،وال يبدأ المصفي الجديد في مباشرة أعماله إال

بعد شهر القرار المتضمن العزل وتعيينه مصفياً.
CMA Data Classification: Public
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 .6يقوم المصفي بجميع األعمال التي تقتضيها تصفية الصندوق ،وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ .تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير.

ب .القيام ببذل عناية الشخص الحريص للمحافظة على أصول الصندوق وحقوقه.
ج .سداد ديون الصندوق.

د .بيع أصول الصندوق عقا اًر أو منقوالً بالمزاد العلني أو بالممارسة أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول
على أعلى سعر ،ما لم ينص في قرار تعيينه على إجراء البيع بطريقة معينة.
ه .قسمة صافي أصول الصندوق بين حملة الوحدات.

 .7ال يجوز للمصفي أن يبدأ أعماالً جديدة إال إذا كانت الزمة إلتمام أعمال سابقة ،كما ال يجوز له بيع أصول
الصندوق جملة واحدة أو أن يتصالح على حقوقه أو يقبل التحكيم في المنازعات المتعلقة بأعمال التصفية
أو إجراء تعامالت مع أط ارف ذات الصلة ،إال بموافقة جمعية حملة الوحدات.

 .8تسري األعمال التي يجريها المصفي في مواجهة الصندوق أو حملة الوحدات أو الغير إذا كانت مما تقتضيه
أعمال التصفية وفي حدود سلطته .فإذا تعدد المصفون فال تكون تصرفاتهم ملزمة للصندوق إال إذا اتخذ
القرار باألغلبية المطلقة ،ما لم ينص قرار تعيينهم على خالف ذلك.

 .9على مدير الصندوق تقديم حسابات الصندوق وتسليم دفاتره ومستنداته وأصوله إلى المصفي ،كما يلتزم

مقدمو الخدمات بتزويد المصفى بأي بيانات أو معلومات تخص الصندوق ،ويقوم المصفي  -خالل ثالثة
أشهر من مباشرته لعمله  -بجرد أصول الصندوق وتحديد مركزه المالي بما يتضمن حقوقه والتزاماته ،وله

أن يستعين في ذلك بمقدمي الخدمات ،ويمسك المصفي الدفاتر الالزمة لقيد التصفية ،مع إخطار الهيئة

بتقرير المركز المالي للصندوق.

 .10على المصفي االنتهاء من أعمال التصفية في المدة المحددة في قرار تعيينه ،فإذا لم تحدد المدة تولت الهيئة
تحديدها بناء على طلب ذوي الشأن .ويجوز مد المدة بقرار يصدر من الجهة التي اختارت المصفي بعد

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

 .11على مصفي الصندوق أن يقوم بدعوة جمعية حملة الوحدات لالجتماع خالل ثالثة أشهر من انتهاء السنة
المالية ،وذلك لمناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي عن
أعمال التصفية والمصادقة ،وله دعوة الجمعية لالجتماع في أي وقت إذا اقتضت ذلك أعمال التصفية.

 .12يتعين على المصفي أن يستوفي ما يكون للصندوق من حقوق لدى الغير أو لدى مدير الصندوق وإيداع
المبالغ التي يحصلها في أحد البنوك لحساب الصندوق في دور التصفية.

وعلى المصفي سداد ديون الصندوق وتجنيب المبالغ الالزمة لسداد الديون المتنازع عليها ويتم سداد ديون
الصندوق وفقاً للترتيب التالي:
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أ .االلتزامات المالية الناتجة عن عمليات التصفية.

ب .جميع المبالغ المستحقة لمقدمي الخدمات.
ج .الديون الممتازة حسب ترتيب امتيازها.

د .الديون المضمونة بتأمينات عينية ،وذلك في حدود ناتج الشيء الضامن للدين.

وما يتبقى من مال بعد سداد الديون السابق بيانها يؤدي للدائنين العاديين ،فإن لم يكف المتبقي من ناتج التصفية

لسداد كل هذه الديون يتم قسمة المال عليهم قسمة الغرماء.

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

 .14يقدم المصفي إلى جمعية حملة الوحدات حساباً ختامياً عن تصفية الصندوق وقسمة أصوله ،وتنتهي أعمال
التصفية بالتصديق على الحساب الختامي من تلك الجمعية .وعلى المصفي أن يطلب إلغاء قيد الصندوق
من سجل الصناديق لدى الهيئة بعد انتهاء التصفية .ويقوم المصفي بشهر انتهاء التصفية ،وال يحتج على

الغير بانتهاء التصفية إال من تاريخ الشهر.

 .15يلتزم المصفي بتقديم تقرير ربع سنوي للهيئة عن أعمال التصفية وفقاً للسنة المالية للصندوق خالل مدة
أقصاها ثالثون يوماً من نهاية الفترة ،على أن يكون التقرير مراجعاً من قبل مراقب الحسابات ،ومتضمناً ما

تم التوصل إليه في إجراءات التصفية والدفعات التي تم توزيعها على حاملي الوحدات وأي أصول موجودة

لدى الصندوق لم يتم تسييلها وسبب عدم االنتهاء من تسييلها .كما يجوز للهيئة أن تطلب من المصفي
تزويدها بأي معلومات أو تقارير كلما رأت ضرورة لذلك.

 .16تحفظ الدفاتر والمستندات المتعلقة بتصفية الصندوق لمدة خمس سنوات من تاريخ إلغاء قيد الصندوق من
سجل الهيئة في المكان الذي تحدده الجهة التي عينت المصفي.
 .17يسأل المصفي عن تعويض األضرار التي تلحق الصندوق أو حملة الوحدات أو الغير بسبب تجاوزه حدود
سلطته أو نتيجة األخطاء التي يرتكبها في أداء عمله ،وفي حالة تعدد المصفين فإنهم يكونون مسئولين على

وجه التضامن.

المـادة الثامنة واألربعون
غسل األموال:

يجب على مدير الصندوق االلتزام بق اررات وتعليمات هيئة أسواق المال وقوانين دولة الكويت بشأن غسل األموال

وتمويل اإلرهاب وق اررات الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن ،وأية ق اررات وتعليمات الحقة تصدر بشأن غسل

األموال وتمويل اإلرهاب.

CMA Data Classification: Public
CMA:13/05/2019
Page 29 of 30

صندوق اهلالل اإلسالمي

المـادة التاسعة واألربعون
إجراءات الشكاوي-:
 -1يدوياً لوحدة الشكاوي بالشركة .

 -2بالبريد ص.ب 1005 :الصــفاة  13011بإســم رئيس وحدة الشــكاوى الســيد  /صــالح علي الرومي – هاتف
رقم. 22967225 :

 -3البريد اإللكتروني بإسم رئيس وحدة الشكاوى. saleh@kic.com.kw :
المـادة الخمسون

المراسالت -:
أ)

ب)

يتم توجيه كافة المراسالت -:

ألي "مالك" على آخر عنوان مقيد في سجالت الصندوق .

الى مدير الصندوق على العنوان التالي -:

الشركة الكويتية لالستثمار  -شارع مبارك الكبير  -سوق المناخ  -الدور الخامس  ،ص.ب1005 : .

 الرمز البريدي  13011 :الصفــاة .رقم الهاتف22967000/1888852 :

البريد االلكترونيwww.kic.com.kw :

المادة الحادية والخمسون

القانون الواجب تطبيقه:

تطبق أحكام القانون رقم  7لسنة  2010والئحته التنفيذية بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق
المالية وتعديالتهما والق اررات والشروط المنظمة من الجهات الرقابية فيما لم يرد به نص في هذا النظام ،وتختص
هيئة أسواق المال بنظر كافة المنازعات التي تتعلق به أو تنشأ عنه .وبما ال يتعارض مع احكام الشريعة االسالمية.
المادة الثانية والخمسون
يخضع هذا النظام ألحكام القانون الكويتي من حيث تفسيره وتطبيقه والمنازعات الناتجة عنها .ويختص القضاء
الكويتي وحده بكافة المنازعات الناشئة عنه أو المتعلقة به.

الشركة الكويتية لالستثمار
مدير الصندوق
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