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القانون رقم  ام المرسوم  ة وٕانشاء صنادی  1990لسنة  31موجب أح م تداول األوراق المال  االستثمارفي شأن تنظ
ه أعاله  1992لسنة  113وقرار وزر التجارة والصناعة رقم  القانون المشار إل ة للمرسوم  بإصدار الالئحة التنفیذ

القرار الوزار رقم  موجب  1996لسنة  53والقرار الوزار رقم  1995لسنة  16والمعدل  وموافقة وزارة التجارة والصناعة 
ز تم إنش 2001/11/06الصادر بتارخ (2001/407) القرار رقم  ت المر نك الكو ندوق الساحل " صاء ــــــو
ام القانون رقم نظام ف و  " االستثمار  موجب أح امه  ة 2010لسنة  7أساسي تم تعدیل أح التها  والئحته التنفیذ وتعد

ة م نشا األوراق المال   . شأن إنشاء هیئة أسواق المال وتنظ
  

  ( الـمـادة األولــى )
  

امه اً جزءأعاله عتبر التمهید  مًال ألح   . ال یتجزأ من هذا النظام وم
  

  ( الـمـادة الثانیة )
  : تعریفـــات

  

اق غیر ذلك قتضي الس ل منها ما لم  ة المعنى المبین قرن    - : ون للمصطلحات التال
  

 
 

   . االستثمار صندوق الساحل  :  دوق صـنال

ل الصنـدوق       .) ذو رأسمال متغیر  مفتوح (  :  ش

ة استثمارصندوق   :  الصندوق نـوع       . في األوراق المال

 
نوع طرح وحدات 

  لصندوق ا
:
   

    . كتتاب عامإ

  :  رأسمال الصندوق  
فقط خمسة ملیون دینار  د.ك ( 5,000,000رأسمال الصندوق متغیر وتبلغ حدوده من 

تي) إلى  تي د.ك ( 100,000,000و و   . ) مائة ملیون دینار 
  

تي  :  عمـلـة الصنـدوق       . الدینار الكو

الً   :  النظـام  ه مستق الت قد تطرأ عل ة تعد     . هذا النظام أو أ

    . هیئة أسواق المال  :  إلشــرافاجهة  

    . هیئة أسواق المال  :  الهیئة 

ة   :  مدیر الصندوق   ة الساحل للتنم     . ش.م.ك.ع االستثمارو شر

ما في ذلك إ هو شخص    :  أمین الحفظ  ار مرخص له من الهیئة لمزاولة حفظ أموال العمالء وأصولهم    عت

 التمـھـیــــــد
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ونة ألنظمة  ة االستثمارتلك الم ام القانون والئحته التنفیذ   . الجماعي وفقًا ألح

  :  االستثمارمراقب  
ار إ  هو شخص  ة نشا مزاولة له مرخص عت  االستثمار أنظمة على واإلشراف المراق

   .الجماعي
  

  :  المالك 
ات والمواطنین ومواطني دول مجلس التعاون الخلیجي واألجانب  هو مالك الوحدات من الشر

  . شتراك في الصندوق وفقًا للقانون الذین یجوز لهم اإل
  

یل   ع (كتتاباإل و یل اإلكتتاب  :  ) الب عینها مدیر الصندوق لتقوم بدور و ع ( إسم المؤسسة أو المؤسسات التي   ) الب
ات اإل الصندوق وتلقى طل   . شتراك 

  

ات    :  مراقب الحسا
ات الذ یبد الرأ الفني  عي المسجل لد الهیئة في سجل مراقبي الحسا الشخص الطب
ة المعدة وفقًا لمعاییر  ة للشر المحاید والمستقل حول مد عدالة ووضوح القوائم المال

ة المعتمدة لد  ة الدول   .الهیئةالمحاس
  

  :  االستثماروحـدة  

صدرها الصندوق وتمثل حصة في ة غیر قابلة للتجزئة   الصندوق،أصول  هي ورقة مال
امل الحقوق الناشئة  اشرة  وٕاذا تعدد مالكو الوحدة الواحدة تعین علیهم  عنها،وتخول حاملها م

مثلهم تجاه تیین  .الصندوق  أن یختاروا من بینهم شخصًا واحدًا  جوز لغیر الكو كتتاب في اإلو
  . أو تملكها االستثماروحدات 

  

    االستثمارسعر وحدة  
م هو السعر الذ یتم تحدیده بناءًا على  موجودات الصندوق حسب سعر السوق وفقًا تقو

ة ة للمعاییر المحاسب المصدرة  االستثمارالمعتمدة لد الهیئة مقسومًا على عدد وحدات  الدول
  . من الصندوق 

  

تتب دون عمولة   :  كتتـابقـیـمة اإل   تتب بها من قبل الم     . كتتاباالهو المبلغ النقد المدفوع نظیر الوحدات الم

  :  كتتـابطـلـب اإل  
یل هو الطلب الذ یتعین على الراغبین في اإل مه إلى و ع ( كتتاباإلكتتاب تقد لغرض  ) الب
النموذج المعد لهذا الغرض من كتتاب وذلك حسب شراء عدد معین من الوحدات المطروحة لإل

  .الصندوق  قبل مدیر
  

  :  كتتابالحد األدنى لإل  
 1,000و ـــــــن هــــــل الراغبیــــا من قبـــــاب بهــــــكتتي یجب اإلــدات التـــــدد الوحــــــى لعــــــد األدنـــــــالح

  . )ة (ألف وحد
  

  :  كتتاباإل عمولـة  
یل  ع ( كتتاباإلهي العمولة التي یتقاضها و عه من الراغبین في اإل ) الب كتتاب نظیر ب

  . حد أقصى 2%الوحدات وتبلغ 
  

ة لطالب اإل  :  سـترداداإل  ة تسییل الوحدات المملو مة أصول هي عمل سترداد في الصندوق وفقًا لصافي ق
م في یوم  االستثمارصندوق  عد خصم عمولة اإلالتقو حد أقصى و   . 2%سترداد و

  

  :  سترداداإلطلـب  
شر إلتمام  سترداداإلهو الطلب الذ یتعین على طالب  مه إلى مدیر الصندوق  تقد

  .الضندوق  ، وذلك حسب النموذج المعد لهذا الغرض من قبل مدیر سترداداإل
  

طلب   :  سترداداإلطـالب   تتب الذ یتقدم      . سترداداإلالم
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اشرة العمل  :  العملیـوم  ة مفتوح لم ت لألوراق المال ه سوق الكو ون ف     . عني أ یوم 

م یوم    :  التقو
ه عني  مة أصول الصندوق  (إالیوم الذ یتم ف ل وهو  )NAVحتساب صافي ق ة دوام  نها
عتبر یوم العمل الذ عمل  یوم  ة ف م في عطلة رسم ل شهر وفي حالة وقوع یوم التقو من 
ه   . یل

  

ام  ن فیها اإل  :  التعامل أ م ام التي  ستردادها حتى قبل یوم عمل من إشتراك في وحدات الصندوق أو هي األ
م في موعد أقصاه   الساعة الواحدة ظهرًا .  یوم التقو

  

م هو سعر الوحدة التي یتم تحدیدها في   :  االستثماروحدة سعـر   ة ألصول یوم التقو مة الصاف وفقًا  ، الصندوق وفقًا للق
ة المعتمدة من الهیئة ة الدول   . للمعاییر المحاسب

  

ة للـصندوق   مة الصاف   :  الق

مة  ة لألصول تتمثل في ق مة الصاف م ات الصندوق في استثمار الق قًا یوم التقو مقومة ط
ام هذا النظام ة وأرصدة مدینة وأخر  ألح ، مضافًا إلیها بنود الموجودات األخر من نقد

ة  ، وذلك وفقاً  لتزامات الصندوق ِقَبل الغیر في ذات التارخإمطروحًا منها  للمعاییر المحاسب
ة المعتمدة من الهیئة ( ة المقترحة على مساهمي دون األخذ في اإل الدول ار التوزعات النقد عت

  . ) وجدتإن  –الصندوق 

  

ة للصندوق السنة   ل سنة  :  المال سمبر من      . وهي تبدأ من أول یوم من شهر ینایر وتنتهي في آخر یوم من شهر د

ة   :  الـعائد  مة الصاف ین الق ة و ة الفترة المال ة ألصول الصندوق في نها مة الصاف هو الفرق بین الق
ة  ة الفترة المال قة لهاألصول الصندوق في نها   . السا

  

ة  :  الـسـوق   ت لألوراق المال     . سوق الكو

ة 2010لسنة  7القانون رقم   :  نون االق  م نشا األوراق المال  شأن إنشاء هیئة أسواق المال وتنظ
ه الت الالحقة عل الته والتعد   . وتعد

  

ة رقم   :  الالئحـة التنفیـذیـة  م نشا األوراق  2010لسنة  7هي الالئحة التنفیذ شأن إنشاء هیئة أسواق المال وتنظ
ة  التها المال الت الالحقة علیهاوتعد   . والتعد

  

  

  ( الـمـادة الثالثة )
  :الصندوق اسم

  

ون للصندوق  - )  Coast Investment Fund( - االستثماريصندوق الساحل "  اسمطل على الصندوق  و
ة  ة مستقلةإ شخص ارة وذمة مال   . عن حملة الوحدات أو الجهة القائمة على إدارته عت

  

  ( الـمـادة الرابعة )
  :الصندوقشكل 

  

  .  ذو رأسمال متغیر ) مفتوح (
  ) خامسةال الـمـادة (

  :الصندوقنوع 

ة استثمارصندوق    . في األوراق المال
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  )السادسة  ( الـمـادة 
  : الصندوقعملة 

  

تيعملة الصندوق هي الدینار    . الكو
  ) سابعةالـمـادة ال( 

  : الصندوقطبیعة 
  

    . تقلید
  ) الثامنةالـمـادة  (

  : الصنـدوقر ـمدی
  

ة و  ة الساحل للتنم س وٕادارةالهیئة والمرخص لها من قبل ش.م.ك.ع  االستثمارشر جماعي  استثمارأنظمة  بتأس
ص رقم     . AP/1957/0001تحت رقم التسجیل  3/9/2014الصادر بتارخ  1/2014موجب الترخ

  

  ( الـمـادة التاسعة )
  :  الھدف من إنشاء الصندوق

  

تیین ومواطني دول  استثماریهدف الصندوق إلى تحقی عوائد جیدة عن طر  أموال الراغبین من المواطنین الكو
عیین أو  ارینإ مجلس التعاون الخلیجي واألجانب أشخاصًا طب ة  عت ع وشراء األوراق المال وذلك في مجال ب

ة والصنادی  ت لألوراق المال ات المدرجة في سوق الكو ة والسندات ةاالستثمارللشر الصادرة  واإلصدارات األول
ضمانتها  ت أو  ومة دولة الكو اتواإلعن ح افة أنواعها  كتتا ات  س الشر ة في تأس العامة والخاصة والمشار

ن أ واستخدام م ضاً  استثمارة أدوات جدیدة تواف إدارة السوق على تداولها و ل ودائع قصیرة  الفوائض أ ش
  . جیدة ةاستثمار ومتوسطة األجل لحین توافر فرص 

  

  ( الـمـادة العاشرة )
   : الصندوقمدة 

  

ة  سه في الجردة الرسم ن تجدیدها ، مدة هذا الصندوق خمس سنوات تبدأ من تارخ نشر الموافقة على تأس م
عد الحصول على موافقة جهة اإل ، أخر لمدد مماثلة   . شرافوذلك 

 

  الحادیة عشر ) الـمـادة (
   : رأسمال الصندوق

  

تـيمالیین دینار  خمسة (د.ك  5,000,000حدوده بین مبلغ  وتتراوحرأسمال الصندوق متغیر  -1 ومبلغ  ) و
تيملیون دینار  مائة (د.ك  100,000,000   . ) و

  

مة  -2 ة حملة الوحدات في الصندوق على ق مة وتقتصر مسؤول ة الق قسم رأس مال الصندوق إلى وحدات متساو
تهم في رأس مال الصندوق    . مشار

 

مة رأس مال الصندوق نقدًا من خالل  -3   .  بوحدات الصندوق  شتراكاإلأو  كتتاباإلیتم دفع ق
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نخفاض رأس مال الصندوق عن الحد األدنى أن یخطر الهیئة خالل خمسة إفي حالة  ،على مدیر الصندوق  -4
ام عمل من تارخ  ًا إ، وللهیئة  نخفاض رأس المالإأ ل حالة  -تخاذ ما تراه مناس حق مصلحة  -في  ما 

  . حملة الوحدات
  ( الـمـادة الثانیة عشر )

  : االستثماروحدات 
  

ة و المصدرة  االستثماروحدات  -1 وحدة  مالیین) (خمسة 5,000,000تراوح عددها ما بین إسم
  . وحدة ) ملیون  مائة ( 100,000,000و

  

مة اإل -2 تي واحدالق و ة للوحدة دینار    . سم
  

  ( الـمـادة الثالثة عشر )
  

  : من قبل المشتركین شتراكلإلالحد األدنى واألعلى 
  

أقل من  شتراكاإلال یجوز  -1 حد أقصى وحدة  1000في الصندوق     . كتتابلالالوحدات المطروحة  من%  90و
ة مدیر الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ  -2 جب أن ال تقل مشار تي ، 250,000و و وال یجوز  دینار 

 لتزامهإوذلك لضمان طوال مدة إدارته للصندوق  شتراكهإلله أن یتصرف في الوحدات التي تمثل الحد األدنى 
القرارات التي تصدرها جهة اإلالقانون والئحته ا ة و    . شرافلتنفیذ

  

  ( الـمـادة الرابعة عشر  )
  : الصندوقفي  شتراكاإلو كتتاباإل

  

تیین ومواطني دول مجلس التعاون الخلیجي  شتراكواإل كتتاباإل قتصر -1 في الصندوق على المواطنین الكو
ة ة والخلیج ت ات والمؤسسات الكو ت والعرب واألجانب والشر مة داخل وخارج دولة الكو ة المق  . واألجنب

  

الء شتراك واإل كتتاباإلیتم  -2 ع ( كتتاباإلعن طر و ح لمدیر ،  ) الب عمال  الحفظوأمین الصندوق و أن 
ال  ع ( كتتابإو ة على و لتزاماتاإلولهما نفس الحقوق وعلیهما نفس  ) ب ع ( كتتاباإلالء ــــــالمترت  ) الب
سلم الم اآلخرن حیث  یل  تتب،  ع ( كتتاباإلإلى و ه المستندات  كتتاباإلنموذج  ) الب المعد لذلك مرفقًا 

اإلضافة إلى عمولة  مة الوحدات  ة وق حد أقصى  كتتاباإلالمطلو مة 2و حد أدنى دینار  كتتاباإل% من ق و
فتح ب، واحد   الحفظم الصندوق وتسلم هذه األموال إلى أمین سإوتودع األموال التي تم تلقیها في حساب خاص 
ات غیر المستوفاة  ، إجراءات إنشاء الصندوق  ستكمالإعد  ة ، وتلغى الطل ات للشرو المطلو وفي حالة طل
ررة ال  تتابكاإل طلب  عتدالم تعهد طالب ، كبر عدد من الوحدات أالذ یتضمن  كتتاباإلإال   كتتاباإلو

طلب الصندوق بإخطار مدیر  انات التي سجلها  الت أو تغییرات قد تطرأ على الب ة تعد أ ة   كتتاباإلتا
یل  تتبستلم المو  . خالل أسبوعین من حدوثها ع ( كتتاباإلمن و صاالً  ) الب  اسمهموقعًا یتضمن  إ

ته أو رقم سجله التجار وجنسیته وعنوانه  متها تتبوعدد الوحدات الم كتتاباإلوتارخ ورقم هو   . بها وق
  

اب  -3 الدعوة  كتتاباإلظل  اب ، مفتوحًا طوال المدة المحددة  عد  كتتاباإلوال یجوز قفل  ذه ــــــه نتهاءإإال 
ع الوحدات یجوز لمدیر الصندوق أن  نتهاءاإلعلى  كتتاباإلوٕاذا قارت فترة ، دة ــالم ة جم دون أن یتم تغط
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مة  ة ق قم هو بتغط دون  كتتابلإلالمدة المحددة  انتهتوٕاذا  ،الوحدات هذه طلب مدها لفترة مماثلة ما لم 
قل عن  حیث ال  ض رأس المال إلى الحد الذ یتم تغطیته  ع الوحدات یجوز لمدیر الصندوق تخف ة جم تغط

عد موافق كتتابلإلالوحدات المطروحة عدد من إجمالي  50% ة ــأو خمسة مالیین دینار أیهما أكثر وذلك 
ما یجوز العدول عن إنشاء الصندوق وفي هذه الحالة یرد للم الهیئة الغ التي دفعوها وما حققته تتب،  ین الم

ات  ام من  كتتاباإلمن عوائد خالل فترة وجودها لد الجهة التي تلقت طل وذلك خالل فترة ال تتجاوز عشرة أ
 . طلب بذلك ستالمإ تارخ

  

ات  االستثمارومراقب  الحفظال یجوز ألمین  -4 ه الخاص بوحدات  أنالخارجي ومراقب الحسا شترك لحسا
ة عن غیره على  الصندوق  ا  . وحداتهأو أن یتعامل لصالحه أو ن

  

ان نوعها شتراكاإلال یجوز  -5 ًا  ة أ حصص عین  . في الصندوق 
  

مة الوحدات وعمولة  -6 ك مصرفي فیها  شتراكاإلأو  كتتاباإلعند  كتتاباإلیتم سداد ق ك مصدق أو ش موجب ش
ة طرقة أخر یواف علیها مدیر ل أو أ   . الصندوق  أو تحو

 

یل -7 ع ( كتتاباإل یجب على مدیر الصندوق وو   . وق دشتراك نقد في الصنإعدم قبول أ  ) الب
 

اب  -8   . كتتاباإلفترة  نتهاءإعد شهر من في الصندوق  شتراكاإلیتم فتح 
 

ات  -9 ام  شتراكاإلتقدم طل ل شهر التعامل خالل أ م في موعد أقصاه من  حتى قبل یوم عمل من یوم التقو
  الساعة الواحدة ظهرًا .

 

جب توفیر  یجب على حملة الوحدات إبداء موافقتهم على النظام األساسي للصندوق ،  -10 نسخة مطبوعة من و
ة في اإل ه رغ ع المشترك  شتراك في الصندوق النظام األساسي لكل مشترك أو أ شخص لد عد توق  - ، و

ة موافقة على هذا على طلب اإل -طالع على النظام األساسي للصندوق عد اإل مثا جب ، النظامشتراك   و
ون النظام األساسي لصندوق  ه االستثمارأن  ة وأن یتم توفیره دون مقابل عند طل اللغة العر ًا  تو    . م

 

ات اإل -11 م التالي لطلب اإلیجب على مدیر الصندوق تنفیذ طل سعر التقو   . شتراكشتراك 
  

  ( الـمـادة الخامسة عشر  )
  : وإجراءاتھ التخصیص

  

ه -1 تتب  عد قبل التخصص حصة مدیر الصندوق من رأس المال الم   . تست
  

ة ما اشترك  ، الصندوق رأس مال  كتتاباإلفي حالة تجاوز حجم  -2 ل بنس ین  یتم توزع الوحدات على المشتر
عد توزع الحد األدنى  ع  كتتابلإله  تتبینعلى جم   . الم

  

ات  -3 فرز طل ة التخصص خالل خمسة عشر یومًا على األكثر من  كتتاباإلقوم مدیر الصندوق  وٕاجراء عمل
 . كتتاباإلفترة  نتهاءإتارخ 
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عة  تتبترد إلى الم -4 صه له من وحدات خالل س مة ما تم تخص الغ الزائدة عن ق امالم حد أقصى ثالثین  ، أ و
صإجراءات  نتهاءإیومًا من تارخ  ة عوائد ، التخص ستح عنها أ  . وال 

 

حل هذا السند محل شهادات  -5 حیث  عدد الوحدات المخصصة له  ل مشترك سندًا مؤقتًا  سلم مدیر الصندوق 
سلم هذه الشهادات خالل شهر من  االستثماروحدات  الموقعة من مدیر الصندوق وعلى مدیر الصندوق أن 

صإ  . نتهاء إجراءات التخص
  

التوقف لفترة مؤقتة  -6 ة یلتزم مدیر الصندوق  الهما  – شتراكاإلأو  سترداداإلعن عمل في وحدات  –أو 
مات الهیئة بهذا  ، ذلكالصندوق إذا طلبت الهیئة    . الخصوصوذلك في التارخ المحدد بتعل

 

  ( الـمـادة السادسة عشر  )
  :  حاملي الوحداتسجل 

  

أسماء  -1 عد سجًال خاصًا  اتهم وعدد الوحدات التي  حاملي الوحداتعلى مدیر الصندوق أن  في الصندوق وجنس
الة  وتارخ تسجیلهم في السجل ملكونها ودع لد أمین الحفظ أو و  . المقاصةو

 

الة المقاصة  -2 ة والوحدات التي تم إصدارها  حتفااإلعلى أمین الحفظ أو و ق ان یوضح رصید الوحدات المت بب
انبنسخة من  االستثمارد مراقب و أو إلغاؤها وتز  ستحداثهاإأو  ستردادهاإأو   . الب

 

الة المقاصة ، أمین الحفظ لد حملة وحدات الصندوق حفظ سجل  -3 جوز حفظ هذا السجل لد و وفقًا و
ع ( ام الواردة في الكتاب الرا االت المقاصة لألح ة وو ون لمالكي ،  ) من الالئحة بورصات األوراق المال و

هالوحدات ولكل ذ مصلحة    . ح اإلطالع عل
 

الة المقاصة أو أمین الحفظ حسب الحال من أموال  -4   . الصندوق تدفع أتعاب و
  

  ( الـمـادة السابعة عشر  )
  : األرباحسیاسة توزیع 

  

ة ح ل انات المال عد إصدار الب ة وخالل ثالثة أشهر من إصدار تلك  النصفمدیر الصندوق  ة والسنو سنو
ه  تتبین ف ًا لصالح الصندوق والم انات ووف ما یراه مناس أراح على وحدات تحدید الب الجزء الذ یجر توزعه 

مته في جرد االستثمار علن عن التوزع وموعده وق ة على األقل ةیومة و اللغة العر جوز لمدیر  ، تصدر  و
ل نقد أو عن طر توزع وحدات مجانی االستثماروق توزع الجزء من عائد الصند دوق ( بواقع ــــــي الصنــــة فــــش

مة اإل الطرقتین معاً الق ة للوحدات ) أو  عد  سم جوز لمدیر الصندوق أ، وذلك  خذ موافقة جهة اإلشراف ، و
اطي نقد أو إلعا حتفااإل إحت ل األراح  ز المالي للصندوق  اـــهاستثمار دة بجزء أو  ة المر   . لتقو

 

  عشر  ) الثامنة( الـمـادة  
  

  : لألصولالقیمة السوقیة الصافیة 
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ة لألصول ( حتسابإیتم  -1 مة الصاف ة ) NAVالق ة وفقًا للمعاییر المحاسب ل شهر الهیئة  منالمعتمدة الدول ش
م  أن طرقة االستثمارمراقب م وعن طر تقفي یوم التقو ة لألصول تتمثل في  حتسابإ ، علمًا  مة الصاف الق

مة  ة موجودات أخر  اتاستثمار ق ة وأرصدة مدینة وأ الصندوق مضافًا إلیها بنود الموجودات األخر من نقد
ة مصروفات أخر  االستثمار مراقبالصندوق وأتعاب مدیر الصندوق و  لتزاماتإمطروحًا منها   . وأ

 

ة األم و یتم تق -2 مة وراق المال ةوفقًا للق ة  ، السوق ة حسب المعاییر المحاسب  . المعتمدة من الهیئةالدول
  

م یتم  -3 ات تقو م الطل عد الموعد النهائي لتقد ما ال یتجاوز مدة یوم  ل یوم تعامل و أصول الصندوق في 
ات  عمل  . ستردادواإل شتراكاإلالخاصة 

  

م أصول  -4 م  عدمحال في  التعامل یوممن ال تتجاوز یومي عمل  صندوق لمدةالیجوز تأخیر تقو ة تقو ان إم
بیر من أصول الصندوق  اب ومبررات هذا جزء  قدم مدیر الصندوق للهیئة أس   . التأخیرعلى أن 

  

ح أو الخطأ في حساب سعر  - 5 ل غیر صح ش م أصل من أصول الصندوق  ، یجب على  الوحدةفي حال تقو
عّوض المضرور من هذا الخطأ جب على مدیر الصندوق أن یرف مع ،  من تسبب في ذلك بخطئه أن  و

م والتسعیر  ل أخطاء التقو ة المدققة تقررًا یبین  ة السنو انات المال ة المراجعة أو الب ة المرحل انات المال الب
  . التي تمت خالل تلك الفترة

  

  سعة عشر  )( الـمـادة التا
  : سترداداإل

  

م طلب بذلك  ستردادإح لحملة الوحدات  -1 المهلة التي  ضمنمدیر الصندوق  إلىوحداتهم من خالل تقد
تم  ،حددها مدیر الصندوق  م و غرض تقو مة أصول الصندوق  بناءاً  سترداداإلالوحدات   على صافي ق

ة للوحدة 2والتي تبلغ  سترداداإلمخصومًا منه نفقات  مة الصاف حد أقصى من الق  %.  
 

ة  -2 اشرة الصندوق لنشاطهمن  ) یوماً 30عض مضي ( سترداداإلتبدأ عمل   . م
 

ة  -3 ل شهر وفي حالة وقوع یوم  سترداداإلسوف یتم تنفیذ عمل ل شهر وذلك في آخر یوم عمل من  م ش التقو
عتبر یوم العمل التالي له یوم  ة ف   . سترداداإلفي عطلة رسم

 

م طلب  -4 مقبل یوم عمل من یوم  حتى سترداداإلیجب تقد   . الشهر  التقو
 

مة  -5 ة  سترداداإلعلى مدیر الصندوق أن یدفع لحامل الوحدات ق ام عمل التال ة خالل أرعة أ م  یوملالمناس التقو
  . وحدةالالتي تم فیها تحدید سعر 

 

طلب  ستردادإیجوز لمدیر الصندوق تحصیل رسوم  -6 ر من أ حامل وحدات  ) 30وحداته خالل ( ستردادإم
حدشتراك اإلیومًا من  اشرةوتدفع للصندوق  سترداداإلتخصم من مردود  3%أقصى  و   . م

 

ة أ طلب  -7 في أ من الحالتین  وذلك،  التاليسترداد حتى یوم التعامل إیجوز لمدیر الصندوق تأجیل تلب
 اآلتیتین:
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ات  -أ     ع طل ة جم أو  10%لحملة الوحدات والمطلوب تلبیتها في أ یوم تعامل  سترداداإلإذا بلغ إجمالي نس
مة أصول  ات  ، صندوق الأكثر من صافي ق ة طل شر أن یلتزم المدیر في هذه الحالة بتلب  سترداداإلوذلك 

مة أصول  10%التي تقل عن  ات  ، الصندوق من صافي ق ع طل ار  سترداداإلوعلى أن تؤخذ جم اإلعت
ة  ات  ، والتناسبعلى أساس النس ة من طل تم تأجیل النس ة  سترداداإلو من  10%التي زادت عن نس

مة أصول الصندوق حتى یوم التعامل التالي  . صافي ق
  

ة المنظمة البورصةفي التداول  تم وقفإذا  -ب     ة أو التي یتم  أو األسواق المال فیها التعامل في األوراق المال
ملكها  مة مؤثرة  وقفأو  ، صندوق الاألصول األخر التي  ة تمثل ق   . أصولهفي تداول أوراق مال

  

موفقًا لسعر  سترداداإلون  -8 ام هذا النظام  االستثمارمراقب حدده  ما سترداداإلالتالي لطلب  التقو موجب أح
ة للوحدة2والتي تبلغ  سترداداإلمخصومًا منه نفقات  مة الصاف حد أقصى من الق  % .  

  
  ( الـمـادة العشرون  )

  : والمصروفاتأتعاب مدیر الصندوق 
  

امه بإدارة  -1 اً  استثمارو یتقاضى مدیر الصندوق نظیر ق جزء من مصروفات  أموال الصندوق أتعا تحسب 
ة وفقًا لما  ة السنة المال  -:  یليالصندوق في نها

 

حد أقصى  - أ      ع   . من المبلغ المستثمر %2ستح مدیر الصندوق عمولة ب
  

ة بواقع  -ب      ة ألصول الصندوق على أن یتم  %1أتعاب إدارة سنو مة الصاف ل  حتسابهاإمن الق ش شهرًا 
ل رع سنة ة  عي وتسدد في نها  . تجم

 

ة على حسن وتمیز األداء في حالة تحقی عائد على  -ج       ة إضاف ع ًا تشج ستح مدیر الصندوق أتعا
واقع  %10فوق  االستثمار ة التي تزد عن  %20و شرطة توزع  %10وتكون من العوائد اإلضاف

قل عن  ما ال  تتبین  ة للوحدة على أن % 10أراح أو أسهم منحة لصالح الم مة اإلسم ال یزد من الق
ة ألصول الصندوق  %5عن  ) 3و  2( إجمالي األتعاب في البندین  مة الصاف ًا من الق  . سنو

 

اشرة والتي تشمل أتعاب مدیر الصندوق وأمین  -2 افة المصارف الم  االستثمارالحفظ ومراقب یتحمل الصندوق 
اشرة والتي تشمل أتعاب  ات والمستشار مراقبي والمصارف غیر م القانوني وتكلفة اإلعالنات الحسا

افة المصارف األخر  المفروضة من جهة اإلشراف والمطبوعات  . المتعلقة بنشا الصندوق  و
 

ج للوحدات أو أو  االستثمارأتعاب مستشار ال یجوز دفع أ مبلغ من أصول الصندوق مقابل  -3 مصارف الترو
عها دوق هذه ــــأن یتحمل مدیر الصن علىللصندوق األساسي  النظاموتوزع نسخ ذلك مصارف  ، ب

  . المصارف
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ج وحدات صندوق  اتصالعند إجراء أ  -4 ل الحقائ والمعلومات  االستثمارأو إفصاح لترو شف  یجب مراعاة 
الغة ط التي تقررها  ذات العالقة دون م ة للضوا ق ة أو التسو ج ع األحوال تخضع اإلعالنات الترو ، وفي جم

 . الهیئة
  ( الـمـادة الواحد والعشــرون  )

  : ستشاریةاإلالھیئة 
  

ة  ستعانةاإلیجوز للمدیر  بواحد أو أكثر من األشخاص أو الهیئات ذات الخبرة والممارسة في مجال األوراق المال
تكفل للصندوق  ستشارةإهیئة  ه الخاصة ، و مصارف الهیئة من أتعا   . المدیر 

  
  والعشرون  )( الـمـادة الثانیة 

  : الحفظأتعاب أمین 
  

اته المقررة ف الحفظیتقاضى أمین  امه بواج ًا بواقع ظهذا الن ينظیر ق ة  %0.0625ام أتعا مة الصاف ًا من الق سنو
ة، ألصول الصندوق على أن تحتسب شهرًا  ة السنة المال وتعتبر هذه األتعاب جزءًا من نفقات  ، وتسدد في نها

  . الصندوق 
  )والعشرون  لثالثةا( الـمـادة 

  : االستثمارمراقب أتعاب 
  

اته المقررة ف االستثمارمراقب یتقاضى  امه بواج ًا بواقع ظهذا الن ينظیر ق مة  %0.0625ام أتعا ًا من الق سنو
ة ألصول الصندوق على أن تحتسب شهرًا  ة، الصاف ة السنة المال وتعتبر هذه األتعاب جزءًا من  ، وتسدد في نها

  . نفقات الصندوق 
 

  والعشرون  )الرابعة ( الـمـادة 
 

 : الوحداتحقوق حملة 
  

ة تجاه تتبینللم االستثمارتخول حصص أو وحدات  -1 ون لحاملها الح في  حقوقًا متساو قتسام إالصندوق و
ون لكل منهم الح في  لتزامواإلاألراح القابلة للتوزع  ملكه من وحدات و ل في حدود ما  بتحمل الخسارة 

ملكه من حصص أو وحدات قدر ما  ة من صافي موجودات الصندوق عند تصفیته   . الحصول على نس
 

تعین  -2 ل وارث عن الحد  أالفي حالة وفاة مالك الوحدات تؤول تلك الوحدات للورثة و وما  األدنى،قل نصیب 
ة جاز للمدیر شراؤها  ون ضمن الحد األدنى للملك حیث  ة الوحدات  ما بینهم على نقل ملك لم یتف الورثة ف

مآخر سعر   . معلن عنه تقو
 

شترها وفقًا  -3 ة له جاز للمدیر أن  ع حجز قضائي على الوحدات المملو في حالة إفالس مالك الوحدات أو توق
تم ت م المبلغ للجهة المختصةآلخر سعر معلن عنه و   . سل

 

ام ذاتها -4 ع حملة الوحدات من الفئة نفسها في الصندوق الشرو واألح  . یجب أن ُتطب على جم
  

  والعشرون  ) ةخامسال ( الـمـادة 
  : مدیر الصندوق 
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ل من موظفین اثنین أو أكثر من موظفي مدیر الصندوق المسجلین لد  -1 یتولى إدارة الصندوق هیئة إدارة تتش
ممثلي نشا مدیر نظام  ار التنفیذیین لد مدیر  استثمارالهیئة  ون أحدهم من  جماعي ، على أن 

ون الصندوق ، و  مثلون  الهیئة من األشخاص المسجلین لد أعضاء الهیئة اإلدارةجب أن  مدیر  ، و
ع مدیر الصندوق ،  ة توق مثا فوضونه منهم  عهم أو من  عتبر توق ات ، و ات والصالح الصندوق في المسؤول

التضامن مع مدیر الصندوق عن أ أخطاء أو إهمال أو غش في إدارة الصندوق . ونون مسؤولین    و
یتولى مدیر الصندوق إخطار الهیئة بذلك  ، ندوق للصفي حال شغور منصب أحد أعضاء الهیئة اإلدارة  -2

ام  5خالل مدة أقصاها  م طلب لشغل المنصب الشاغر خالل مدة أقصاها  عمل،أ یوم عمل من  15وتقد
  . البندفي هذا  مدة اإلخطار المشار إلیها نتهاءإتارخ 

  

ام عمل من تارخ شغور أو شغل منصب  5على مدیر الصندوق إخطار حملة الوحدات خالل مدة أقصاها  -3 أ
  . اإلدارةعضو الهیئة 

  

  ) والعشرونالسادسة ( الـمـادة     
  : أحكام جمعیة حملة الوحدات

  

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

ة حملة  -2 ع حملة الوحداتجمع ا للصندوق وتتألف من جم  . الوحدات هي السلطة العل
 

الصندوق ح حضور  -3 السجل الخاص  ة حملة الوحدات إح لكل من حملة الوحدات المقیدین  جتماع جمع
الة ل وحدة  األصالة أو الو ون لكل من حملة الوحدات صوت واحد مقابل  متلكهااستثمار و  ، ة واحدة 

شتر  یل خاص أو تفوض معد لذلكو موجب تو الة أن تكون  یل لحضور   لصحة الو ون التو جوز أن  ، و
یل الصادر لحضور إجتماع واحد أو أكثر من إ ون التو ة حملة الوحدات و جتماع معین إجتماعات جمع

ه لعدم صالحًا لحضور اإل   . كتمال النصابإجتماع الذ یؤجل إل
 

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

زه  -        . الماليتقرر مدیر الصندوق عن نشا الصندوق ومر
ة المدققة  -      ة السنو انات المال ات عن الب   . للصندوق تقرر مراقب الحسا
ة المدققة  -      ة السنو انات المال   . للصندوق الب
  . االستثمارتقرر مراقب  -     
ة لحملة  -      تس الت النظام األساسي التي تمس الحقوق الم   . الوحداتتعد
  . لهعزل مدیر الصندوق أو تعیین مدیر بدیل  -     
ارإ -      ة  خت   . أعمالهمصفي الصندوق ومراق
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ة حملة الوحدات بناء على دعوة من مدیر الصندوق للنظر في المسائل التي تدخل في  -5 تنعقد جمع
ه أن یوجه الدعوة لإلإ توجب عل جتماع بناء على طلب مسبب مقدم من حملة الوحدات الذین ختصاصاتها، و

ة ال تقل عن  أو  االستثمارب ، أو بناء على طلب من مراق % من رأس مال الصندوق المصدر 10مثلون نس
ات    . جتماعوتعد جدول األعمال الجهة التي تدعو إلى اإل ، مراقب الحسا

 

ة حملة الوحدات  -6 أو إذا في األحوال التي یتوجب فیها ذلك ،  نعقادلإلإذا تخلف مدیر الصندوق عن دعوة جمع
اب ،  أو مراقب  االستثماریجوز للهیئة أن تكلف مراقب تعذر دعوتها من مدیر الصندوق أل سبب من األس

ة  ات دعوة هذه الجمع  . نعقادلإلالحسا
 

ان إتوجه الدعوة إلى حضور  -7 ة حملة الوحدات متضمنة جدول األعمال وزمان وم جتماع نعقاد اإلإجتماع جمع
ة   -: أحد الطرق التال

 

فتین یومیتین محلیتین والبورصة قبل   -أ     ام عمل على األقلنعقاد اإلإاإلعالن في صح عشرة أ  . جتماع 

ات مسجلة ترسل إلى حملة الوحدات قبل الموعد المحدد إل -ب     ام عمل على نعقاد اإلخطا عشرة أ جتماع 
 . لــاألق

ام عمل على األقلجتماع نعقاد اإلإالبرد اإللكتروني أو الفاكس قبل  -ج     عة أ  . س

الید إلى حملة الوحدات أو من ینوب عنهم قانونًا قبل موعد اإل - د      م الدعوة  ام عمل على تسل جتماع بثالثة أ
فید اإل األقل ما  ؤشر على صورة الدعوة    . ستالم، و

 

الوسائل المشار إلیها في البنود ( ون المشترك قد  المادة أن) من هذه د) و (جو ( )بشتر لصحة اإلعالن 
ه انات عن موطنه أو عنوان برده اإللكتروني أو رقم الفاكس الخاص  ، وواف على إعالنه  زود مدیر الصندوق بب

ون منصوصًا في النظام األساسي للصندوق على اإلعالن عن طر تلك الوسائل  . من خالل هذه الوسائل وأن 
أ تغییر من  عتد  ن قد أخطر مدیر وال  قة ما لم  انات المشار إلیها في الفقرة السا قبل المشترك أل من الب

ام عمل على األقل سجل حملة الوحدات بهذا التغییر قبل إعالنه بخمسة أ  . الصندوق أو الجهة التي تحتفظ 
  

ان اإلجتماع قب -8 عاد وم ه إخطارات بجدول األعمال وم ام على األقل یجب على مدیر الصندوق توج عة أ ل س
ل من الهیئة ومراقب  االجتماع نعقادإمن  سجل حمل االستثمارإلى  ومراقب  ، الوحداتة ــــــوالجهة التي تحتفظ 

ة حملة الوحدات ، والبورصة لإلعالن عن  ة على جمع انات المال ان من المقرر عرض الب ات إذا  الحسا
ان  عاد وم ة . الجم جتماعإجدول األعمال وم   ع

  

ة حملة الوحداتإطالن  -عد إخطارها  - ال یترتب على عدم حضور ممثل الهیئة  - 9 طل هذا  ، جتماع جمع و
ٍّ اإل سجل حملة  االستثمارمراقب من جتماع في حالة عدم حضور أ ومراقب  ، الوحداتوالجهة التي تحتفظ 

ة حملة الوحدات ة على جمع انات المال ان من المقرر عرض الب ات إذا  طل اإل ، الحسا جتماع في ما ی
 . جتماع موجهة من جهة أخر بخالف المدیرحالة عدم حضور مدیر الصندوق ما لم تكن الدعوة لإل

 

هتعد جدول األعمال الجهة التي دعت  -10    . إل
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الدعوة إلى هذا  جتماعإیترأس  -11 ة حملة الوحدات الجهة التي قامت     . جتماعاإلجمع
 

ة حملة الوحدات  -12 ةمناقشة موضوعات غیر مدرجة على ال یجوز لجمع انت من  جدول أعمال الجمع إال إذا 
عد إعداد الجدول أو تكشفت أثناء  راقب و إذا طلبت ذلك الهیئة أو مجتماع ، أاإلاألمور العاجلة التي طرأت 

ملكون  ات أو حملة وحدات  عدم المناقشة % من رأس مال الصندوق المصدر ، وٕاذا تبین أثناء  5الحسا
ام عمل  عض المسائل المعروضة تعین تأجیل اإلجتماع لمدة ال تزد على عشرة أ ة المعلومات المتعلقة ب فا

ملكون حإذا طلب ذلك حملة الو  نعقد اإلجتماع ال الصنــــ% من رأس م 25دات الذین  دوق المصدر ، و
 .المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جدیدة للدعوة 

 

حًا ال  -13 ة صح مثلون أكثر  حملة هحضر إذا إال ون إنعقاد الجمع من رأس مال  50%من وحدات الذین 
ة إلى إجتماع ثان لذات جدول األعمال  ، فإذا المصدرالصندوق  لم یتوافر هذا النصاب وجب دعوة الجمع

ًا  ، األولعقد خالل مدة ال تزد عن ثالثین یومًا من تارخ اإلجتماع  حًا أ ون اإلجتماع الثاني صح و
ة الحضور من رأس  ان قد حد ، المالانت نس ة لإلجتماع الثاني إذا  جوز أال توجه دعوة جد د تارخه و

 . األولفي الدعوة إلى اإلجتماع 
 

ة المطلقة للوحدات الممثلة في اإلجتماع بإستثناء القرارات المتعلقة بتعدیل النظام  -14 األغلب تصدر القرارات 
ة لحملة  تس ة بناء على طلب  ، الوحداتاألساسي للصندوق والتي تمس الحقوق الم أو في حالة التصف

ملكون أكثر من  موافقة حملة الوحدات الذین  % من رأس مال  50مدیر الصندوق فیجب أن تصدر 
 . المصدر الصندوق 

 

موافاة الهیئة بنسخة من  - حسب األحوال -جتماع على مدیر الصندوق أو الجهة التي دعت إلى عقد اإل -15
عد تو  جتماعإمحضر  ة  عه ممن ترأس اإلالجمع ، وذلك  جتماع، ومقدمي الخدمات الحاضرن اإل جتماعق

الت الحضور نعقادهاإخالل أسبوعین من تارخ  المحضر نسخة من تو ون مرفقًا     . ، على أن 
 

عد موافقة  -16 ة حملة الوحدات إال   . الهیئةال تنفذ قرارات جمع
 

  )والعشرون  ةلسابعالمادة ا( 
 : تعارض المصالح

  

ام الفصل الثالث (إمع عدم اإلخالل ب -1 أح ن ــــــاب الثامـــــــــ) من الكت ارض المصالحـــتع لتزامات مدیر الصندوق 
ات العمل ( ممثلي مدیر نظام  منصندوق ال لموظفي مدیریجوز  ، الالئحة) من  أخالق غیر المسجلین 

ة مجلس إدارة  شغلجماعي  استثمار ة في عضو لشر ة جزءًا من أصول أ صندوق  تش أوراقها المال
ممثلي مدیر نظام  لموظفيیجوز وال  ، صندوق الیدیره مدیر  استثمار  استثمارمدیر الصندوق من المسجلین 

ة مجلس إدارة في  ة جماعي شغل عضو لشر ة جزءًا من أصول  تش یدیره  استثمارصندوق أ أوراقها المال
  . الصندوق ر ــــمدی

 



 

CMA Data Classification: Public 

 
االستثماريصندوق الساحل   

CMA:07-11-2016   

15 

ممثل لمدیر نظام  -2 ممن ینطب علیهم الحظر الوارد جماعي  استثمارفي حال توظیف مدیر الصندوق لشخص 
ل أوراقها  ، البند أعاله في ة التي تش ة مجلس إدارة الشر ستقیل من عضو فیجب على هذا الشخص أن 

ة جزءًا من أصول صندوق یدیره مدیر الصندوق   . المال
 

  والعشرون ) الثامنة( الـمـادة 
 : الوحداتالتقاریر الدوریة لحملة  
  

ةحد أقصى تتضمن المعلومات ل ثالثة أشهر لحملة الوحدات رر اعد مدیر الصندوق تق -1   - :  التال
 

مة أصول وحدات الصندوق  -أ   . صافي ق
متها - ب     ملكها حامل الوحدات وصافي ق  . عدد وحدات الصندوق التي 
ما في ذلك أ توزعات مدفوعة الحقة آلخر تقرر تم سجًال  - ج     ل حامل وحدات على حدة  ة حساب  حر

مه لحملة الوحدات  . تقد
انًا عن أتعاب مدیر الصندوق ومقدمي  - د       . الخدماتب

 

 )7(یجب على مدیر الصندوق نشر معلومات شهرة عن الصندوق للجمهور من خالل البورصة وذلك خالل  -2
ل شهر وفقًا للنموذج الذ تحدده الهیئة ة  ام عمل من نها   .  أ

 
  والعشرون ) التاسعة( الـمـادة 

 : الصندوقمدیر  لتزاماتإ
  

حق أهدافه الإدارة أصول  -1 ما   . المحددة في نظامه األساسي ةاالستثمارصندوق 
  

ع القرارات  تخاذإ -2 حق مصلحة الصندوق وحملة الوحدات ةاالستثمارجم ما  ضمن  وغیرها من القرارات  و
 . بإنصافمعاملة حملة الوحدات 

  

ل دقی ووفقُا لتسلسلها الزمني وتوقیتها -3 ش ع التي تتم لصالح الصندوق  ات الشراء والب  . تسجیل عمل
  

الغیر وأمام  -4 ع عنه ، القضاءتمثیل الصندوق في عالقته   . ما له ح التوق
  

ة للصندوق  محاسبي لقیدتوفیر نظام  -5  . التعامالت المال
  

ة واألوراق  -6 ات النقد النظام المحاسبي مع الحسا ة التعامالت التي تم إدخالها  اف لتسو التأكد من وجود نظام 
ة المفتوحة بإسم   .  صندوق لد أمین الحفظالالمال

  

ة في كالسیولة التوفیر  -7 ة للصندوق اف أ ه لتزاماتإللوفاء   . قد تترتب عل
  

ة مخاطر  -8 استه وف غیر ضرورة  ةاستثمار عدم تعرض الصندوق أل  . ةاالستثمارأغراض الصندوق وس
 

ع المعلومات الالزمة عن  -9 نه االستثمارمراقب  الصندوق إلىتوفیر جم اتهمن  في الحدود التي تم ام بواج  الق
ة فاءة  . وفاعل

حة وشفافة لكل صندوق یدیره . ستخدامإالتأكد من  -10 م عادلة وصح   نماذج تسعیر وأنظمة تقی
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ة لمنع أو الحد من الممارسات الخاطئة التي من المتوقع أن تؤثر على  -11 اسات وٕاجراءات مناس تطبی س
 . ونزاهتهالسوق  ستقرارإ

ة وحفظ أصول  تخاذإ -12 ة لحما    . الصندوق التدابیر المناس
 

  .للخطرمصالح حملة الوحدات وقوع أحداث جوهرة تؤد لتعرض  فور الهیئةإخطار  -13
 

منفعة خاصة له ال یجوز لمدیر الصندوق اإل -14 ة حملة الوحدات المتعلقة  ت على قرارات جمع شتراك في التصو
  . مصالح الصندوق أو في حالة تعارض مصالحه مع 

طة بهذه الصنادی في حال إدارة المدیر ألكثر من صندوق  -15 ات المرت فصل بین العمل ه أن   . ، یجب عل

 المنصوص علیها في لتزاماتهإبستبدال مدیر الصندوق إذا رأت أنه قد أخل إخالَال جوهرَا إیجوز للهیئة  -16
 الالئحة.

  ) الثالثون( الـمـادة 
 : االستثمارأسالیب وسیاسات مخاطر 

  

ام بهذا الدور  لدیها هیئة إدارةیتولى مدیر الصندوق إدارة أموال الصندوق من خالل  -1 تمتع تو القدرة والكفاءة للق
ةاإلأكبر قدر من  الهیئة ههذ ات و ، الصندوق  اتاستثمار في إدارة  ستقالل افة الصالح ون لمدیر الصندوق 

ه  ام القانون والئحته والنظام األساسي اتهاستثمار الالزمة إلدارة الصندوق وتوج  . ما ال یتعارض مع أح
 

اسة  -2 ع الصندوق س لتزم مدیر  االستثمارمتوازنة تهدف إلى تحقی عائد مناسب على  ةاستثمار یت ، و
نة لصالح المستثمرن  اتاستثمار الصندوق ببذل قصار جهده إلدارة  الصندوق وتحقی أفضل عوائد مم

ون  ة محددة نتیجة إدارته ألموال الصندوق ، وال  ة أراح أو عوائد رأسمال ضمن أ الصندوق ، إال أنه ال 
الئه  ه أو و ه أو مستخدم ة خسائر أو مدیر الصندوق أو أ من موظف ال عن أ ل من األش أ ش مسؤوًال 

مالكي الوحدات نتیجة  ام القانون أو  هماستثمار أضرار تلح  انت ناشئة عن مخالفة ألح الصندوق إال إذا 
ورن أعاله في  ه المذ ع م من مدیر الصندوق أو أ من تا الئحته أو نتیجة الخطأ المتعمد أو اإلهمال الجس

 . دوق إدارة أموال الصن
 

ان ذلك لضرورة تستدعیها أحد األمور  -3 عادلها إال إذا  ة أو ما  أموال نقد حتفظ مدیر الصندوق  یجب أال 
ة:   التال

 

ات  -أ     ة طل  . سترداد الوحداتإتلب

ملة لتلك األهدافاالستثمارألهداف الصندوق  حسن إدارة الصندوق وفقاً  - ب      . ة واألغراض الم
  

سر  ص النهائي للصندوق وال  م هذه المادة خالل السنة األولى من صدور الترخ   . ح

 

ةالقواعد  لتزاماإلیجب على الصندوق  -4   -:  التال
 

ة تزد عن  -أ     ة لمصدر واحد10عدم تملك نس   . % من األوراق المال
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ة  اتاستثمار عدم تجاوز  -ب    ة صادرة عن مصدر واحد نس مة % 15الصندوق في أوراق مال من صافي ق
  . أصول الصندوق 

 

ات یترتب علیها  قتراضاإلعدم  - ج    مة 10أكثر من عند التعاقد  لتزاماتإأو الدخول في عمل % من صافي ق
  . أصول الصندوق 

 

ستثمر ما نسبته  -د     وك أو سندات  15%یجوز للصندوق أن  مة أصوله في أ ص حد أقصى من صافي ق
ت صادرة عن  ومة دولة الكو ضمانتها ح   . االستثمارفي وقت  أو 

 

البند ( -ه     ستثمر ما نسبته  أعاله،) 1دون اإلخالل  مة  15%یجوز للصندوق أن  حد أقصى من صافي ق
ة المرخصةفي األوراق  االستثمار یداأصوله في صن ة  المال من الهیئة أو مرخص لها من أ جهة رقاب

قها  ة مماثلة على األقل لتلك التي تط م ة وف معاییر وشرو تنظ ون أ من  الهیئة،أجنب شر أن ال 
  الصندوق.تلك الصنادی المستثمر فیها یتم إدارته من قبل مدیر 

 

ستثمر أكثر  -و      ة مدرجة على أال  % 15من یجوز للصندوق أن  مة أصوله في أسهم أ شر من صافي ق
ل ة للسوق  مة السوق ة إلى إجمالي الق ة للشر مة السوق ة الق  . یتجاوز ذلك نس

 

مة أصوله  10%أكثر من  استثمارال یجوز للصندوق  -      ات غیر  أسهمفي من صافي ق  . مدرجةشر
 

  ) والثالثون ةحادی( الـمـادة ال
  : االستثمارقیــود 

  

أ من المعامالت ام  ة لحساب  ال یجوز لمدیر الصندوق الق   -:  الصندوق التال
 

ات التسلیف واإلقراض -1   . عمل
  . إصدار الضمانات والكفاالت -2
ة -3   . ضمـان اإلصدارات المال
االت -4 ات والكمب   . خصم الش
شـوف -5   . البیـع علـى الم
  . رهن موجودات الصندوق  -6
السلع والعـقـار -7   . التعامل 
ةإ -8 ات والبنوك المحل ة للشر ة وغیر العاد ة العاد ات العموم ت في الجمع   . ستعمال األسهم في التصو
ة المدیرة -9   . التعامل في أسهم الشر

  . ئتماناإلمنح  -10
عة لها  -11 اتها التا ة المدیرة للصندوق أو أ من شر ة صادرة عن الشر الحصول  عدإال شراء أ ورقة مال

ستثمرها الصندوق  ، الشراءقبل  االستثمارعلى موافقة مراقب  ة التي  وعلى أال یتجاوز إجمالي األوراق المال
ع الصنادی األخر التي یدیرها مدیر الصندوق ما نسبته  ة  % 10وجم مة األوراق المال من إجمالي ق

عة اتها التا ة مدیرة الصندوق أو أ من شر   . المصدرة من الشر
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ون مدیر الصندوق هو مدیر  -12 ة للجهة التي  یل كتتاباإلشراء أ ورقة مال ع ( كتتاباإل أو و لها  ) الب
امه بهذه المهمة أثناء ة اإل يوف ق عة بتغط اته التا كتتاب العام أو حالة تعهد مدیر الصندوق أو أ من شر

ة   . ، فال یجوز شراء هذه الورقة لصالح الصندوق  الخاص لورقة مال
 

االت  م أموال للغیر من أجل  االستثماروتعتبر و ستخدامها في أنشطته إأو غیرها من العقود التي تنطو على تقد
ة  التجارة مثا ه من أنظمة إ،  ام  ما عدا اإلیداعات لد البنوك أو  الجماعي االستثمارئتمان محظور الق ، وذلك ف

ة ة أو السوق الثانو ع في السوق األول ة مطروحة للب ارة عن أداة دین أو أداة مال انت ع   . إذا 
 

  ) والثالثون ثانیة( الـمـادة ال 
  :  السنة المالیة للصندوق

  

ل سنة  سمبر من  ة شهر د ة للصندوق في األول من شهر ینایر وتنتهي في نها من ذلك  ستثناءاو تبدأ السنة المال
ة ة التال سمبر من السنة المال ة شهر د ة األولى للصندوق من تارخ إنشائه وتنتهي في نها   . تبدأ السنة المال

 

  ) والثالثونثالثة ال( الـمـادة  
  : والمیزانیاتالتقاریر 

  

 7نشر معلومات شهرة عن الصندوق للجمهور من خالل البورصة وذلك خالل یجب على مدیر الصندوق  -1
ل  ة  ام عمل من نها  . شهرأ

 

ل  -2 م تقرر دور لكل حامل وحدة   -: یليأشهر یتضمن ما  3یجب على مدیر الصندوق تقد
مة أصول الوحدات -       . صافي ق
متهاوحدات الصندوق التي عدد  -       . ملكها حامل الوحدات وصافي ق
عد آخر -      ما في ذلك أ توزعات مدفوعة  ل حامل وحدات على حدة  ة حساب  حر مه  سجًال  تقرر تم تقد

 . لحامل الوحدات
انًا عن أت -       . عاب مدیر الصندوق ومقدمي الخدماتب

 

ة المراجعة البیجب على مدیر الصندوق إعداد  -3 ة المرحل ل رع سنو على األقل انات المال ش للصندوق 
ة  ة وذلك وفقًا للمعاییر المحاسب قدم نسخة منها للهیئة والبورصة خالل مدة  الهیئةالمعتمدة من الدول وأن 

ة الفترة  عمل یوم 15أقصاها   . المعد عنها التقررمن نها
 

انات إعدادیجب على مدیر الصندوق  -4 ة المدققة  الب ة السنو قدم نسخة منها للهیئة  ، للصندوق المال وأن 
ة م اً یوم 45أقصاها خالل مدة والبورصة  ة السنة المال   . للصندوق ن نها

 

  ) الرابعة والثالثون( الـمـادة 
  :  مقدمي خدمات الصندوق

  

افة مقدمي خدمات الصندوق اإلیجب  ما یليعلى    - : لتزام 
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م هذه الخدمةأن  - 1 ، وأن تتوفر  ون مقدم الخدمة من األشخاص المرخص لهم أو المسجلین لد الهیئة في تقد
في لتنفیذ  القدر الذ  ة  ة والمال شرة والتقن ات ال ان ه القدرات واإلم   . لتزاماتهإلد

 

ان حقوق و  -2 لتزامات أطرافه وعلى األخص أتعاب مقدم الخدمة وأسس إ إبرام عقد مع مقدم الخدمة یتضمن ب
اعها عند إنهاء أو فسخ العقدإ، واإلجراءات الواجب  حتسابها ومواعید سدادهاإ ة  ت ، والتدابیر واإلجراءات المترت

    . على إنهاء العالقة مع مقدم الخدمة
 

مقدم الخد -3 المهام المنوطة  ام  ة الشخص الحرص في الق اقي مقدمي الخدمات بذل عنا مة والتعاون مع 
ه مقدم الخدمة للصندوق  ل شخص لحقه ضرر نتیجة أ خطأ یرتك  . ، وتعوض 

ة عن غیره على وحدات الصندوق  -4 ا ما عدا مدیر الصندوق  أال یتعامل مقدم الخدمة سواء لصالحه أو ن   . ، ف
  

 : شغور منصب أ من مقدمي الخدمات
یتعین على مدیر الصندوق إخطار الهیئة بذلك خالل مدة  ، مقدمي الخدمات في حالة شغور منصب أ من

ام عمل م طلب لشغل المناصب الشاغرة خالل مدة أقصاها خمسة عشر یوم  أقصاها خمسة أ ه تقد ما یتعین عل  ،
انات الصندوق في  ، نتهاء مدة اإلخطار المنصوص علیها في هذه المادةإعمل من تارخ  تم تعدیل ب سجل و

طرأ على النظام األساسي ع األحوال  ، أو مقدمي الخدمات الصنادی لد الهیئة عند حدوث أ تغییر  وفي جم
ٍّ من  ام عمل من شغور أو شغل أ یجب على مدیر الصندوق إخطار حملة الوحدات خالل مدة أقصاها خمسة أ

ورة   . المناصب المذ
 

 ) والثالثونالخامسة ( الـمـادة 
  

   : لصندوقل الخارجي حساباتالمراقب 
  

ات مدیر الصندوق تعیین یتولى  -1 أعمال مراجعة وتدقی الهیئة مسجل لد لصندوق خارجي لمراقب حسا قوم  ل
ة المعتمدة من الهیئة  ة الدول ات الصندوق وف المعاییر المحاسب حدد أجره مدیر الصندوق ، حسا   . و

 

ات مس -2 قع منه أثناء تأدیته لعملهوًال عن أ ؤ ون مراقب الحسا  . نقص أو إهمال مهني أو غش 
 

ات ح  -3  استثمارو في أ وقت على السجالت والدفاتر والوثائ واألوراق المتعلقة بإدارة  طالعاإللمراقب الحسا
حوزة مدیر الصندوق أو أمین   . وفقًا للقواعد التي تنظم هذه المهنة الحفظأموال الصندوق سواء التي 

 

ات  -4 ة أو نظام الصندوق تقع  الهیئةبإخطار قوم مراقب الحسا ام القانون أو الالئحة التنفیذ ة مخالفات ألح آ
  . الحفظمن مدیر الصندوق أو أمین 

 

اتفي حال شغور منصب مراقب  -5 یتعین على مدیر الصندوق إخطار الهیئة بذلك خالل مدة أقصاها  ، الحسا
ام  5 م طلب لشغل هذا المنصب خالل مدة أقصاها  ، عملأ یوم عمل من تارخ إنتهاء مدة اإلخطار  15وتقد

هالمشار  ام عمل من تارخ  5اإلضافة إلى إخطار حملة الوحدات خالل مدة  ، إل   . الشغورأ
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طرأ عل -6 انات الصندوق للهیئة عند حدوث أ تغییر  تاب تعدیل ب ى مراقب یجب على مدیر الصندوق إرسال 
ات  . الحسا

 

ات الخارجي ل -7 ًا لمدة ال لعین مراقب الحسا ة واحدة قابلة للتجدید سنو سنوات  أرعتتجاوز صندوق لسنة مال
ة ة متتال عد فترة  مال أعماله  ام  جوز له الق  . ال تقل عن سنتین متتالیتین نقطاعإ، و

 

ات الخارجي  -8 ون مراقب الحسا ات لمدیر الصندوق لال یجوز أن   . لصندوق هو نفسه مراقب الحسا
 

  ) ثالثونوالالسادسة ( الـمـادة  
  : الحفظأمین 

  

عد الحصول على  -1 عین من قبل مدیر الصندوق  یجب حفظ أصول الصندوق لد أمین حفظ مرخص له 
  . موافقة الهیئة

 

ة مخالفات تقع من مدیر الصندوق  الهیئةبإخطار  الحفظیلتزم أمین  -2 ات ، أ طلب من مراقب الحسا وله أن 
ده بنتائج هذا الفحص شاء وتزو ات الصندوق في أ وقت    . فحص حسا

 

ع ( -3 ام الكتاب السا اإل ) من الالئحة أموال العمالء وأصولهم مع مراعاة أح أصول ، یلتزم أمین الحفظ  حتفا 
ات منفصل ات الغیرالصندوق في حسا اته أو حسا فتحها وٕادارتها على أن تكون مستقلة عن حسا قوم   ،  ة 

ة الشخص الحرص   . وأن یبذل في ذلك عنا
 

ة توزعات أخر ناشئة عن نشا الصندوق  ستالمإعلى أمین الحفظ  -4 ة وأ  . وحفظ وٕایداع األراح النقد
 

ة مع مدیر الصندوق وأن یخطر جهة  الحفظیجب على أمین  -5 ة مصالح مشتر بنوع  الهیئةاإلفصاح عن أ
  . ومد هذه المصالح

 

ة  -6 أ ة على أصول الصندوق وٕارسال أ إخطارات یتسلمها وفي المدة  لتزاماتإإخطار مدیر الصندوق  مترت
  . المقررة لذلك

 

مات مدیر الصندوق الخاصة بنطاق عمل أمین  -7   . الحفظتنفیذ تعل
 

الة المقاصةإعداد وحفظ سجل حملة الوحد -8 حفظ لد و   . ات ما لم 
 

أمین  -9 قوم بتعیینه  ین من  ع العقود المبرمة بینه و ة من مدیر الصندوق على جم تاب الحصول على موافقة 
ة بذلك لحفظ أصول الصندوق خارج دولة  ة خارج تحفظ فرعي مرخص له ومسجل لد جهة رقاب   . الكو

 
  والثالثون )السابعة ( الـمـادة 

   : االستثمارمراقب 
  

ون مسعد الحصول على موافقة الهیئة  االستثمارقوم مدیر الصندوق بتعیین مراقب    - : وًال عن اآلتيؤ و
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امه بإدارة  االستثمارقوم مدیر الصندوق بتعیین مراقب  -1 ة مدیر الصندوق والتأكد من ق ون مسؤوًال عن مراق و
مات جهة اإلشراف وله في سبیل تحقی ذلك ح  استثمارو  ام نظام الصندوق وتعل أموال الصندوق وفقًا ألح

 وعلى مدیر الصندوق أن، أموال الصندوق  استثمارو اإلطالع على السجالت والدفاتر والوثائ المتعلقة بإدارة 
افة المعامالت التي یجرها لحساب الصندوق  افة التغیرات التي تطرأ على سجیزوده بنسخ من  ل ــــو

تتبین  . الم
 

م حصص أو وحدات  االستثمارقوم مراقب  -2 الطرقة وفي المواعید المحددة لذلك في النظام  االستثماربتقو
جوز له أن یختار جهة متخصصة أو  ، األساسي للصندوق  مأكثر لتقوم بهذا الو على أن یتحمل المراقب  تقو
 . مصارف تلك الجهة

 

ام القانون رقم  استثمارو التأكد من أن إدارة  -3 قًا ألح ة  2010لسنة  (7)أصول الصندوق تتم ط والئحته التنفیذ
مات هیئة أسواق المال المنظمة لذلك  ة وثائ تصدر من مدیر الصندوق وقرارات ونظم وتعل وتستثمر في وأ

اسات المحددة في النظام األساسي   . للصندوق حدود األسالیب والس
 

ةإخطار  -4 أ  . الصندوق مخالفات تقع من مدیر  الهیئة 
  

  . مصالح تعامالت تنطو على تعارض إقرار أ -5
 

قانون هیئة أسواق  -6 ًا على األقل مع الهیئة اإلدارة للصندوق لمراجعة إلتزام الصندوق  اإلجتماع مرتین سنو
مات وقرارات الهیئة والنظام االساسي ونشرة  ة وتعل ة وثائ أخر تصدر عن  كتتاباإلالمال والئحته التنفیذ وأ

  . الصندوق مدیر 
  

  والثالثون )الثامنة ( الـمـادة 
  :  نظام الصندوقتعدیل 

  

وللهیئة في النظام األساسي للصندوق  تعدیلقبل إجراء أ  موافقة الهیئةالحصول على مدیر الصندوق  جب علىی
ة لحملة الوحدات أن تطلب من المدیر أخذ موافقة أكثر  تس مس الحقوق الم الت المقترحة ما  إذا وجدت في التعد

التمن رأس المال على هذه  %50من  عد موافقة و  ، التعد ال ینفذ أ تعدیل على النظام األساسي للصندوق إال 
أ تعدیل یتم على النظام  ، تحددهالهیئة أو في الموعد الذ  جب على مدیر الصندوق إخطار حملة الوحدات  و

ام عمل من تارخ موافقة الهیئة على هذا  ات  إما من خالل ، التعدیلاألساسي خالل فترة ال تتجاوز عشرة أ خطا
البرد أو بواسطة  ،الوحداتمقید في سجل حملة  مآخر عنوان معروف لهعلى  مسجلة ترسل إلى حملة الوحدات

 . الفاكساإللكتروني أو 

  والثالثون )التاسعة ( الـمـادة 

 : الترخیصإلغاء 
  

صللهیئة أن  ةأ من األحوال  الصندوق في تلغي ترخ   : التال
  

منح  -1 أ من الشرو الخاصة  صإذا تبین أنه لم یتم الوفاء    . الترخ
ة لمصلحة حملة الوحدات في  -2 ان في ذلك حما   . الصندوق إذا 
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ام القانون أو أو أمین الحفظ  االستثمارإذا خالف مدیر الصندوق أو مراقب  -3 ًا من أح أو قدم للهیئة  ، اللوائحأ
ق حة أو غیر دق   . مضللةة أو معلومات غیر صح

صإذا طلب مدیر الصندوق إلغاء  -4 وللهیئة أن ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحر عن أمر یتعل  ،الترخ
ین. مصلحةالصندوق أو    المشار

  

  ) األربعون ( الـمـادة
  : الصندوق نقضاءإ 
 

ملكون أكثر من  -1 ة حملة الوحدات ممن  الموافقة من جمع شر صدور قرار  بناًء على طلب مدیر الصندوق 
حله قبل  50  . بنظامه األساسيالمحددة  نتهاء مدتهإ% من رأس مال الصندوق 

النظام األساسيالمحددة بنظامه  ةمدال إنقضاء -2 قًا للقواعد الواردة   . ما لم تجدد ط

قه الهدف الغرض الذ تم إنشاء الصندوق من أجلهنتهاء إ -3  . أو في حالة إستحاله تحق

ع أصول  -4 اقي  استثمارحیث یتعذر  معظمهاالصندوق أو تلف أو هالك جم اً استثمار ال  . ًا مجد

حل الصندوق  -5 م قضائي   . وتصفیته صدور ح

ص بإلغاء قرار للماا أسواق هیئة أصدرت إذا -6 التي تحددها الهیئة إللغاء ترخص  الحاالت وف الصندوق  ترخ
 . صندوق ال

ة المادة(    ) األرعون و  الحاد
  : الصندوقتصفیة 

 

مجـــرد حلـــه  ـــدخل الصـــندوق  قة  -ی ـــام المـــادة الســـا ة -وفقـــًا ألح ة  فـــي دور التصـــف حـــتفظ خـــالل مـــدة التصـــف ، و
ة اإل ةالشخص القدر الالزم إلتمام التصف ارة  ضاف إلـى  عت جب أن  ـارة (إ، و ة سـم الصـندوق ع )  تحـت التصـف

ة ـــات الصـــادرة عـــن الجهـــة القائمـــة علـــى التصـــف ات طرقـــة واضـــحة فـــي الم ـــة  تو ة  م جـــب أن یـــتم شـــهر تصـــف ، و
  . الصندوق 

ة ام المنصوص علیها في البنود التال ة الصندوق األح ع في تصف ت   -: و
  

ع الدیون التي  -1 افتتـــار الدائنیــــعلى الصندوق من تارخ شهر حل الصندوق وٕاخطتسقط آجال جم اح ــــن 
ة، وعلى المصفي ًا ب التصف ع الدائنین رسم اتهم بإأن یخطر جم م طل ة مع دعوتهم لتقد قتضاء إفتتاح التصف

طر اإلعالن دیونهم جوز إخطار الدائنین  ع األحوال یجب أن یتضمن اإلخطار أو ، و اإلعالن  ، وفي جم
اتهم م طل   .  مهلة للدائنین ال تقل عن خمسة عشر یوم عمل لتقد

  

ظل المدیر قائمًا على إدارة الصندوق إلى  نقضاء الصندوق سلطة مدیر الصندوق إتنتهي عند  -2 ، ومع ذلك 
م المصفي إلى أن یتم حین تعیین مصفٍّ وممارسته لسلطاته ة إلى الغیر في ح النس عتبر المدیر  تعیین  ، و

قرر المصفي  ، مصفٍّ  م خدماتهم ما لم  ة في تقد ستمر مقدمو خدمات الصندوق خالل مدة التصف عد  -و
م هذه الخدمات أو عدم الحاجة إل - موافقة الهیئة  عض المهام لد إستمرارهم في تقد غیرهم أو دمج  ستبدالهم 

  . مقدم خدمة واحد
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ما یجوز تعیین المصفي من بین األشخاص یجوز تعیین مدیر أو مقدمي الخدمات ل -3 ًا له،  لصندوق مصف
ن ــأو أمی استثمارراقب ــــأو م االستثمار، أو إدارة محفظة  الجماعي االستثمارالمرخص لهم بإدارة أنظمة 

ات المسجلین لد الهیئة ظـــالحف عد  ، أو مراقبي الحسا ع األحوال ال یتم تعیین المصفى إال  موافقة . وفي جم
عد شهر قرار تعیینه ، الهیئة اشرة أعماله إال    . وال یبدأ المصفى في م

  

ة حملة الوحدات إال في األحوال التي تقرر فیها الهیئة تعیین  -4 صدر عن جمع قرار  یتم تعیین المصفى 
ة ة حملة الوحداتإوفي حالة  ، المصفي وف الالئحة التنفیذ ار المصفي من قبل جمع وجب الحصول ، یت خت

قة من الهیئة على تعیین المصفي ع األحوال على الموافقة المس ختارت المصفي إ، تحدد الجهة التي  . وفي جم
ة ه ومدة التصف   . ، على أن یتحمل الصندوق أتعاب المصفي أتعا

  

قرار من الجهة التي قامت بتعیینه -5 ع األحوال یجوز للهیئة بناء على عزل المصفي  طلب أحد حملة  ، وفي جم
عزل المصفى إذا رأت مبررًا مقبوًال لذلك ل  ، الوحدات أو دائني الصندوق أو من تلقاء نفسها أن تصدر قرارًا  و

حل محله شمل تعیین من  عزل المصفي یجب أن  عد  قرار  اشرة أعماله إال  ، وال یبدأ المصفي الجدید في م
اً    . شهر القرار المتضمن العزل وتعیینه مصف

  

ة الصندوق   -6 ع األعمال التي تقتضیها تصف   : ، وله على وجه الخصوص ما یلي قوم المصفي بجم
  . تمثیل الصندوق أمام القضاء والغیر - أ     
ة الشخص الحرص للمحافظة على أصول الصندوق وحقوقه -ب      ام ببذل عنا   . الق
  . سداد دیون الصندوق  - ج     
ع أصول  -د       أ طرقة أخر تكفل الحصول على ب الممارسة أو  المزاد العلني أو  الصندوق عقارًا أو منقوًال 

طرقة معینة أعلى سعر ع    . ، ما لم ینص في قرار تعیینه على إجراء الب
 . قسمة صافي أصول الصندوق بین حملة الوحدات -ه      

  

قةوال یجوز للمصفي أن یبدأ أعماًال جدیدة إال إذا  -7 ع أصول  انت الزمة إلتمام أعمال سا ما ال یجوز له ب  ،
ة أو  أعمال التصف م في المنازعات المتعلقة  قبل التح الصندوق جملة واحدة أو أن یتصالح على حقوقه أو 

ة حملة الوحدات إجراء تعامالت مع أطراف ذات الصلة موافقة جمع   . ، إال 
  

ه تسر األعمال التي یجرها المصف - 8 انت مما تقتض ي في مواجهة الصندوق أو حملة الوحدات أو الغیر إذا 
ة وفي حدود سلطته تخذ القرار إفإذا تعدد المصفون فال تكون تصرفاتهم ملزمة للصندوق إال إذا  ، أعمال التصف

ة المطلقة   . ، ما لم ینص قرار تعیینهم على خالف ذلك األغلب
  

م  -9 م دفاتره ومستنداته وأصوله إلى المصفيعلى مدیر الصندوق تقد ات الصندوق وتسل ما یلتزم مقدمو  حسا  ،
انات أو معلومات تخص الصندوق  أ ب د المصفى  قوم المصفي  الخدمات بتزو خالل ثالثة أشهر من  -، و

اشرته لعمله  ما یتضمن حقوقه و  بجرد أصول الصندوق وتحدید - م زه المالي  ستعین في  ، وله أن لتزاماتهإ مر
مقدمي الخدمات ة ذلك  مسك المصفي الدفاتر الالزمة لقید التصف ز المالي  ، و ، مع إخطار الهیئة بتقرر المر

  . للصندوق 
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ة في المدة المحددة في قرار تعیینهعلى المصفي اإل -10 ، فإذا لم تحدد المدة تولت الهیئة  نتهاء من أعمال التصف
صدر من الجهة التي  ، شأنتحدیدها بناء على طلب ذو ال قرار  جوز مد المدة  عد إو ختارت المصفي 

ة في المدة المحددةاإل اب التي حالت دون إتمام التصف ، ولكل ذ  طالع على تقرره الذ یتضمن األس
طلب من الهیئة تقصیر هذه المدة   . شأن أن 

ة حملة الوحدات لإل - 11 قوم بدعوة جمع نتهاء السنة إماع خالل ثالثة أشهر من جتعلى مصفي الصندوق أن 
ة ات والتقرر السنو عن  المال ة وتقرر مراقب الحسا ة عن السنة المنته انات المال ، وذلك لمناقشة الب

ة والمصادقة ة لإل أعمال التصف ةإجتماع في أ وقت إذا ، وله دعوة الجمع   . قتضت ذلك أعمال التصف
ون للصندوق من حقوق لد الغیر أو لد مدیر الصندوق وٕایداع یتعین على المصفي أن  -12 ستوفي ما 

ة حصلها في أحد البنوك لحساب الصندوق في دور التصف الغ التي  وعلى المصفي سداد دیون  ، الم
الغ الالزمة لسداد الدیون المتنازع علیها  تم سداد دیون الصندوق وفق، الصندوق وتجنیب الم ب ــــًا للترتیـــو

  : يــالتال
ةاإل -أ        ات التصف ة الناتجة عن عمل   . لتزامات المال
الغ المستحقة لمقدمي الخدمات - ب        ع الم   . جم
ازهاإالدیون الممتازة حسب ترتیب  - ج          . مت
ة -د           . ، وذلك في حدود ناتج الشيء الضامن للدین الدیون المضمونة بتأمینات عین

انها یؤد للدائنین العادیینوما  عد سداد الدیون الساب ب قى من مال  ة  یت قي من ناتج التصف ف المت ، فإن لم 
ل هذه الدیون یتم قسمة المال علیهم قسمة الغرماء   . لسداد 

عد سداد دیونه بین حملة الوحدات -13 قى من أصول الصندوق  قسمة ما ت ل مشترك  قوم المصفي  حصل  ، و
  . ى نصیب یتناسب مع عدد وحداته في رأس مال الصندوق عل

ة الصندوق وقسمة أصوله -14 ًا عن تصف ًا ختام ة حملة الوحدات حسا ، وتنتهي أعمال  قدم المصفي إلى جمع
ة التصدی على الحساب الختامي من تلك الجمع ة  طلب إلغاء قید الصندوق  التصف . وعلى المصفي أن 

ةمن سجل الصنادی لد عد انتهاء التصف شهر   الهیئة  قوم المصفي  ةإ. و حتج على  نتهاء التصف ، وال 
ة إال من تارخ الشهر.إالغیر ب   نتهاء التصف

ة للصندوق خالل مدة  - 15 ة وفقًا للسنة المال م تقرر رع سنو للهیئة عن أعمال التصف یلتزم المصفي بتقد
ة الفترة ات أقصاها ثالثون یومًا من نها ون التقرر مراجعًا من قبل مراقب الحسا ، ومتضمنًا ما  ، على أن 

ة والدفعات التي تم توزعها على حاملي الوحدات وأ أصول موجودة  ه في إجراءات التصف تم التوصل إل
ما یجوز للهیئة أن تطلب من المصفي  ، نتهاء من تسییلهالد الصندوق لم یتم تسییلها وسبب عدم اإل

د لما رأت ضرورة لذلكتزو أ معلومات أو تقارر    . ها 
  

ة الصندوق لمدة خمس سنوات من تارخ إلغاء قید الصندوق من  - 16 تحفظ الدفاتر والمستندات المتعلقة بتصف
ان الذ تحدده الجهة التي عینت المصفي   . سجل الهیئة في الم
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سبب تجاوزه حدود سأل المصفي عن تعوض األضرار التي تلح الصندوق أو  -17 حملة الوحدات أو الغیر 
ونون مس سلطته أو نتیجة األخطاء التي یرتكبها في أداء عمله ولین على ؤ ، وفي حالة تعدد المصفین فإنهم 

  . وجه التضامن
 

  ) األربعونالثانیة و( الـمـادة 
  :  المراسالت

  

افة  ه    - : المراسالتیتم توج
 

 . معروف له مقید في سجل حملة الوحدات أل مالك وحدة على آخر عنوان -1

  : إلى مدیر الصندوق على العنوان التالي -2
ة و  ة الساحل للتنم  مبنى الساحل  -خلف مبنى الصوابر  -شارع الشهداء -الشرق  –االستثمارشر

 cidco@coast.com.kwاإللكتروني :  البرد -3
   

 ) األربعونو الثالثة( الـمـادة  
  : الشكاويإجراءات 

  

ة و  ة الساحل للتنم شر او  مة إلى وحدة الش تم تسل ه و ع عل أحد  االستثماریتم تعبئة النموذج المعد لذلك والتوق
ة   - : الطرق التال

  

او  -1 الید إلى وحدة الش ة و  –سلم  ة الساحل للتنم  :  وعنوانها االستثمارشر

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

  

 support@coast.com.kw‐clients:  لكتروني التاليیتم إرسالة بواسطة البرد اإل -2
  

ت 13128الرمز البرد  –الصفاة  26755 : یتم إرسالة بواسطة البرد: ص.ب -3   .  الكو
  

ة لشرعلى النموذج یرجى الدخول إلى الصفحة اإلوللحصول  ش.م.ك.ع  ارـــــــاالستثمة و ـــــل للتنمیـــــة الساحــــــلكترون
او  www.coast.com.kw( مدیر الصندوق )   . وحدة الش

 
 ) واألربعونالرابعة ( الـمـادة 

  : غسل األموال

شأن غسل األموال یجب على  ت  مات هیئة أسواق المال وقوانین دولة الكو قرارات وتعل مدیر الصندوق اإللتزام 
ة الصادرة في هذا الشأن ة الدول ل اإلرهاب وقرارات الشرع شأن غسل  وتمو مات الحقة تصدر  ة قرارات وتعل ، وأ

ل اإلرهاب  . األموال وتمو

 ) الخامسة واألربعون( الـمـادة 
  : المحاكموالقانون 

  

فسر وفقاً  نظامیخضع هذا ال تي وحده  و ختص القضاء الكو تي و ام القانون الكو التي  افة المنازعاتالنظر ألح
ه أو تنشأ عنه قانون رقم  تتعل  ام المرسوم  م شأن  2010لسنة  7، وتطب أح إنشاء هیئة أسواق المال وتنظ
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ة ة الئحته و  نشا األوراق المال التهما التنفیذ الت قد تطرأ علیوتعد ة تعد والقرارات والشرو المنظمة من  ماهوأ
  . النظام هذا فينص  هیرد  الهیئة مالم

  
  
 

  ) السادسة واألربعون( الـمـادة 
  : جدول الرسوم

افة الرسوم والمصارف واأل انت مستحقة على حملة الوحدات أو من تعابیوضح الجدول أدناه  أصول  ، سواء 
  . الصندوق أو التي تدفع من مدیر الصندوق 

 

مة الرسوم والمصارف واألتعاب الجهة التي تدفع األتعاب تعابالرسوم والمصارف واأل   ق

  أتعاب مدیر الصندوق 

  

  الصندوق 
  :ة أتعاب إدار  
اً  1  ة ألصــول  % ســنو مــة الصــاف مــن الق

 .الصندوق 
ة ع   : أتعاب تشج

% فـــــي حـــــال تحقیـــــ عائـــــد علـــــى  20 
 % 10فوق  االستثمار

 % 2  حملة الوحدات شتراكرسوم اإل
  % 2  حملة الوحدات  ستردادرسوم اإل
ر رسوم اإل   % 3  حملة الوحدات  سترداد الم

اً  0.0625  الصندوق   أتعاب أمین الحفظ % سنو  
اً  0.0625 الصندوق  االستثمارأتعاب مراقب  % سنو  

ات الخارجي مراقبأتعاب  اً  2000 الصندوق  الحسا تي سنو و دینار   

 ال یوجد  مدیر الصندوق   االستثمارأتعاب مستشار 
  ال یوجد  الصندوق   أتعاب المستشار القانوني
  ال یوجد  الصندوق   رسوم جهة حفظ السجل 

 


