صندوق الساحل االستثماري

النظــام األسـاســي

مديــر الصنـدوق
شركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع
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التمـهـيــــــد
بموجب أحكام المرسوم بالقانون رقم  31لسنة  1990في شأن تنظيم تداول األوراق المالية وانشاء صناديق االستثمار وقرار
وزير التجارة والصناعة رقم  113لسنة  1992بإصدار الالئحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المشار إليه أعاله والمعدل بالقرار
الوزاري رقم  16لسنة  1995والقرار الوزاري رقم  53لسنة  1996وموافقة و ازرة التجارة والصناعة بموجب القرار رقم
)(2001/407الصادر بتاريخ  2001/11/06وبنك الكويت المركزي تم إنش ـ ـ ـاء " صندوق الساحل االستثماري " وفق نظام
أساسي تم تعديل أحكامه بموجب أحكام القانون رقم  7لسنة  2010والئحته التنفيذية وتعديالتها بشأن إنشاء هيئة أسواق
المال وتنظيم نشاط األوراق المالية .

( الـمـادة األولــى )
يعتبر التمهيد أعاله جزءا ال يتج أز من هذا النظام ومكمال ألحكامه .

( الـمـادة الثانية )
تعريفـــات :

يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتضي السياق غير ذلك -:
الصـندوق

 :صندوق الساحل االستثماري .

شكل الصنـدوق

 ( :مفتوح ) ذو رأسمال متغير .

نـوع الصندوق

 :صندوق استثمار في األوراق المالية .

نوع طرح وحدات
الصندوق

 :إكتتاب عام .
رأسمال الصندوق متغير وتبلغ حدوده من  5,000,000د.ك ( فقط خمسة مليون دينار كويتي)

رأسمال الصندوق

:

عمـلـة الصنـدوق

 :الدينار الكويتي .

النظـام

إلى  100,000,000د.ك ( مائة مليون دينار كويتي ) .

 :هذا النظام أو أية تعديالت قد تط أر عليه مستقبال .

جهة اإلشــراف

 :هيئة أسواق المال .

الهيئة

 :هيئة أسواق المال .

مدير الصندوق

 :شركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع .
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أمين الحفظ

:

مراقب االستثمار

:

المالك

:

وكيل اإل كتتاب( البيع )

:

هو شخص إعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة حفظ أموال العمالء وأصولهم بما في ذلك
تلك المكونة ألنظمة االستثمار الجماعي وفقا ألحكام القانون والئحته التنفيذية .
هو شخص إعتباري مرخص له بمزاولة نشاط المراقبة واإلشراف على أنظمة االستثمار
الجماعي.
هو مالك الوحدات من الشركات والمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي واألجانب
الذين يجوز لهم اإلشتراك في الصندوق وفقا للقانون .
إسم المؤسسة أو المؤسسات التي يعينها مدير الصندوق لتقوم بدور وكيل اإلكتتاب ( البيع )

وتلقى طلبات اإلشتراك بالصندوق .

الشخص الطبيعي المسجل لدى الهيئة في سجل مراقبي الحسابات الذي يبدي الرأي الفني المحايد
مراقب الحسابات

 :والمستقل حول مدى عدالة ووضوح القوائم المالية للشركة المعدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية
المعتمدة لدى الهيئة.
هي ورقة مالية غير قابلة للتجزئة يصدرها الصندوق وتمثل حصة في أصول الصندوق ،وتخول

وحـدة االستثمار

:

حاملها مباشرة كامل الحقوق الناشئة عنها ،واذا تعدد مالكو الوحدة الواحدة تعين عليهم أن

يختاروا من بينهم شخصا واحدا يمثلهم تجاه الصندوق .ويجوز لغير الكويتيين اإلكتتاب في
وحدات االستثمار أو تملكها .

هو السعر الذي يتم تحديده بناءا على تقويم موجودات الصندوق حسب سعر السوق وفقا للمعايير
المحاسبية الدولية المعتمدة لدى الهيئة مقسوما على عدد وحدات االستثمار المصدرة من

سعر وحدة االستثمار

الصندوق .
قـيـمة اإل كتتـاب

 :هو المبلغ النقدي المدفوع نظير الوحدات المكتتب بها من قبل المكتتب دون عمولة االكتتاب .
هو الطلب الذي يتعين على الراغبين في اإلكتتاب تقديمه إلى وكيل اإلكتتاب ( البيع ) لغرض

طـلـب اإل كتتـاب

 :شراء عدد معين من الوحدات المطروحة لإلكتتاب وذلك حسب النموذج المعد لهذا الغرض من
قبل مدير الصندوق .

الحد األدنى لل كتتاب

:

عمولـة اإل كتتاب

:

اإلسـترداد

:

طلـب اإلسترداد

:

الحـ ـ ـ ـد األدن ـ ـ ـى لع ـ ـ ـدد الوحـ ـ ـدات الت ـي يجب اإلكتت ـ ـ ـاب بهـ ـ ـا من قب ـ ـل الراغبي ـ ـ ـن هـ ـ ـ ـو 1,000
(ألف وحدة ) .
هي العمولة التي يتقاضها وكيل اإلكتتاب ( البيع ) من الراغبين في اإلكتتاب نظير بيعه الوحدات
وتبلغ  %2بحد أقصى .
هي عملية تسييل الوحدات المملوكة لطالب اإلسترداد في الصندوق وفقا لصافي قيمة أصول

صندوق االستثمار في يوم التقويم وبعد خصم عمولة اإلسترداد وبحد أقصى . %2

هو الطلب الذي يتعين على طالب اإلسترداد تقديمه إلى مدير الصندوق كشرط إلتمام اإلسترداد
 ،وذلك حسب النموذج المعد لهذا الغرض من قبل مدير الضندوق .
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طـالب اإلسترداد
يـوم العمل
يوم التقويم

 :المكتتب الذي يتقدم بطلب اإلسترداد .
 :يعني أي يوم يكون فيه سوق الكويت لألوراق المالية مفتوح لمباشرة العمل .
يعني اليوم الذي يتم فيه إحتساب صافي قيمة أصول الصندوق ( )NAVوهو نهاية دوام كل

 :يوم عمل من كل شهر وفي حالة وقوع يوم التقويم في عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل الذي
يليه .

أيام التعامل

:

سعـر وحدة االستثمار

:

هي األيام التي يمكن فيها اإلشتراك في وحدات الصندوق أو إستردادها حتى قبل يوم عمل من

يوم التقويم في موعد أقصاه الساعة الواحدة ظه ار .

هو سعر الوحدة التي يتم تحديدها في يوم التقويم وفقا للقيمة الصافية ألصول الصندوق  ،وفقا
للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئة .

القيمة الصافية لألصول تتمثل في قيمة استثمارات الصندوق في يوم التقويم مقومة طبقا ألحكام

هذا النظام  ،مضافا إليها بنود الموجودات األخرى من نقدية وأرصدة مدينة وأخرى مطروحا منها
القيمة الصافية للـصندوق  :إلتزامات الصندوق ِقَبل الغير في ذات التاريخ  ،وذلك وفقا للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة
من الهيئة ( دون األخذ في اإلعتبار التوزيعات النقدية المقترحة على مساهمي الصندوق – إن
السنة المالية للصندوق

وجدت ) .
 :وهي تبدأ من أول يوم من شهر يناير وتنتهي في آخر يوم من شهر ديسمبر من كل سنة .

هو الفرق بين القيمة الصافية ألصول الصندوق في نهاية الفترة المالية وبين القيمة الصافية

الـعائد

:

الـسـوق

 :سوق الكويت لألوراق المالية .

القانون

:

الالئحـة التنفيـذيـة

:

ألصول الصندوق في نهاية الفترة المالية السابقة لها .

القانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية وتعديالته
والتعديالت الالحقة عليه .
هي الالئحة التنفيذية رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق
المالية وتعديالتها والتعديالت الالحقة عليها .

( الـمـادة الثالثة )
اسم الصندوق:
يطلق على الصندوق اسم " صندوق الساحل االستثماري  - ) Coast Investment Fund ( -ويكون للصندوق
شخصية إعتبارية وذمة مالية مستقلة عن حملة الوحدات أو الجهة القائمة على إدارته .

( الـمـادة الرابعة )
شكل الصندوق:
( مفتوح ) ذو رأسمال متغير .
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( الـمـادة الخامسة )
نوع الصندوق:
صندوق استثمار في األوراق المالية .

( الـمـادة السادسة )
عملة الصندوق :
عملة الصندوق هي الدينار الكويتي .

( الـمـادة السابعة )
طبيعة الصندوق :
تقليدي .

( الـمـادة الثامنة )
مديـر الصنـدوق :
شركة الساحل للتنمية واالستثمار ش.م.ك.ع والمرخص لها من قبل الهيئة بتأسيس وادارة أنظمة استثمار جماعي
بموجب الترخيص رقم  2014/1الصادر بتاريخ  2014/9/3تحت رقم التسجيل . AP/1957/0001

( الـمـادة التاسعة )
الهدف من إنشاء الصندوق :
يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد جيدة عن طريق استثمار أموال الراغبين من المواطنين الكويتيين ومواطني دول
مجلس التعاون الخليجي واألجانب أشخاصا طبيعيين أو إعتباريين وذلك في مجال بيع وشراء األوراق المالية للشركات
المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية والصناديق االستثمارية واإلصدارات األولية والسندات الصادرة عن حكومة
دولة الكويت أو بضمانتها واإلكتتابات العامة والخاصة والمشاركة في تأسيس الشركات بكافة أنواعها واستخدام أية

أدوات جديدة توافق إدارة السوق على تداولها ويمكن استثمار الفوائض أيضا بشكل ودائع قصيرة ومتوسطة األجل
لحين توافر فرص استثمارية جيدة .

( الـمـادة العاشرة )
مدة الصندوق :
مدة هذا الصندوق خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشر الموافقة على تأسيسه في الجريدة الرسمية  ،يمكن تجديدها لمدد

مماثلة أخرى  ،وذلك بعد الحصول على موافقة جهة اإلشراف .

( الـمـادة الحادية عشر )
رأسمال الصندوق :
 -1رأسمال الصندوق متغير وتتراوح حدوده بين مبلغ  5,000,000د.ك ( خمسة ماليين دينار كويتـي ) ومبلغ
 100,000,000د.ك ( مائة مليون دينار كويتي ) .

 -2يقسم رأس مال الصندوق إلى وحدات متساوية القيمة وتقتصر مسؤولية حملة الوحدات في الصندوق على قيمة
مشاركتهم في رأس مال الصندوق .
CMA Data Classification: Public
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 -3يتم دفع قيمة رأس مال الصندوق نقدا من خالل اإلكتتاب أو اإلشتراك بوحدات الصندوق .
 -4على مدير الصندوق  ،في حالة إنخفاض رأس مال الصندوق عن الحد األدنى أن يخطر الهيئة خالل خمسة
أيام عمل من تاريخ إنخفاض رأس المال  ،وللهيئة إتخاذ ما تراه مناسبا  -في كل حالة  -بما يحقق مصلحة

حملة الوحدات .

( الـمـادة الثانية عشر )
وحدات االستثمار :
 -1وحدات االستثمار المصدرة إسمية ويتراوح عددها ما بين ( 5,000,000خمسة ماليين) وحدة و100,000,000
( مائة مليون ) وحدة .

 -2القيمة اإلسمية للوحدة دينار كويتي واحد .

( الـمـادة الثالثة عشر )
الحد األدنى واألعلى لإلشتراك من قبل المشتركين :
 -1ال يجوز اإلشتراك في الصندوق بأقل من  1000وحدة وبحد أقصى  % 90من الوحدات المطروحة لالكتتاب.

 -2ويجب أن ال تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ  250,000دينار كويتي  ،وال يجوز له
أن يتصرف في الوحدات التي تمثل الحد األدنى إلشتراكه طوال مدة إدارته للصندوق وذلك لضمان إلتزامه بالقانون

والئحته التنفيذية وبالق اررات التي تصدرها جهة اإلشراف .

( الـمـادة الرابعة عشر )
اإلكتتاب واإلشتراك في الصندوق :
 -1يقتصر اإلكتتاب واإلشتراك في الصندوق على المواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والعرب
واألجانب والشركات والمؤسسات الكويتية والخليجية واألجنبية المقيمة داخل وخارج دولة الكويت .

 -2يتم اإلكتتاب واإلشتراك عن طريق وكالء اإلكتتاب ( البيع )  ،ويحق لمدير الصندوق وأمين الحفظ أن يعمال
كوكيال إكتتاب ( بيع ) ولهما نفس الحقوق وعليهما نفس اإللتزامات المترتبة على وك ـ ـ ـالء اإلكتتاب ( البيع )
اآلخرين  ،بحيث يسلم المكتتب إلى وكيل اإلكتتاب ( البيع ) نموذج اإلكتتاب المعد لذلك مرفقا به المستندات
المطلوبة وقيمة الوحدات باإلضافة إلى عمولة اإلكتتاب وبحد أقصى  %2من قيمة اإلكتتاب وبحد أدنى دينار

واحد  ،وتودع األموال التي تم تلقيها في حساب خاص يفتح بإسم الصندوق وتسلم هذه األموال إلى أمين الحفظ

بعد إستكمال إجراءات إنشاء الصندوق  ،وتلغى الطلبات غير المستوفاة للشروط المطلوبة  ،وفي حالة طلبات
اإلكتتاب المكررة ال يعتد إال بطلب اإلكتتاب الذي يتضمن أكبر عدد من الوحدات  ،ويتعهد طالب اإلكتتاب

بإخطار مدير الصندوق كتابة بأية تعديالت أو تغييرات قد تط أر على البيانات التي سجلها بطلب اإلكتتاب خالل
أسبوعين من حدوثها  .ويستلم المكتتب من وكيل اإلكتتاب ( البيع ) إيصاال موقعا يتضمن اسمه وجنسيته وعنوانه

ورقم هويته أو رقم سجله التجاري وتاريخ اإلكتتاب وعدد الوحدات المكتتب بها وقيمتها .
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 -3يظل باب اإلكتتاب مفتوحا طوال المدة المحددة بالدعوة  ،وال يجوز قفل باب اإلكتتاب إال بعد إنتهاء ه ـ ـ ـذه الم ـدة
 ،واذا قاربت فترة اإلكتتاب على اإلنتهاء دون أن يتم تغطية جميع الوحدات يجوز لمدير الصندوق أن يطلب
مدها لفترة مماثلة ما لم يقم هو بتغطية قيمة هذه الوحدات  ،واذا انتهت المدة المحددة لإلكتتاب دون تغطية جميع
الوحدات يجوز لمدير الصندوق تخفيض رأس المال إلى الحد الذي يتم تغطيته بحيث ال يقل عن  %50من

إجمالي عدد الوحدات المطروحة لإلكتتاب أو خمسة ماليين دينار أيهما أكثر وذلك بعد موافق ـة الهيئة  ،كما يجوز
العدول عن إنشاء الصندوق وفي هذه الحالة يرد للمكتتبين المبالغ التي دفعوها وما حققته من عوائد خالل فترة

وجودها لدى الجهة التي تلقت طلبات اإلكتتاب وذلك خالل فترة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إستالم طلب
بذلك .
 -4ال يجوز ألمين الحفظ ومراقب االستثمار ومراقب الحسابات الخارجي أن يشترك لحسابه الخاص بوحدات الصندوق
أو أن يتعامل لصالحه أو نيابة عن غيره على وحداته .

 -5ال يجوز اإلشتراك في الصندوق بحصص عينية أيا كان نوعها .
 -6يتم سداد قيمة الوحدات وعمولة اإلكتتاب عند اإلكتتاب أو اإلشتراك فيها بموجب شيك مصدق أو شيك مصرفي
أو تحويل أو أية طريقة أخرى يوافق عليها مدير الصندوق .

 -7يجب على مدير الصندوق ووكيل اإلكتتاب ( البيع ) عدم قبول أي إشتراك نقدي في الصندوق .
 -8يتم فتح باب اإلشتراك في الصندوق بعد شهر من إنتهاء فترة اإلكتتاب .
 -9تقدم طلبات اإلشتراك خالل أيام التعامل من كل شهر حتى قبل يوم عمل من يوم التقويم في موعد أقصاه الساعة
الواحدة ظه ار .

 -10يجب على حملة الوحدات إبداء موافقتهم على النظام األساسي للصندوق  ،ويجب توفير نسخة مطبوعة من
النظام األساسي لكل مشترك أو أي شخص لديه رغبة في اإلشتراك في الصندوق  ،ويعد توقيع المشترك  -بعد

اإلطالع على النظام األساسي للصندوق  -على طلب اإلشتراك بمثابة موافقة على هذا النظام  ،ويجب أن

يكون النظام األساسي لصندوق االستثمار مكتوبا باللغة العربية وأن يتم توفيره دون مقابل عند طلبه .
 -11يجب على مدير الصندوق تنفيذ طلبات اإلشتراك بسعر التقويم التالي لطلب اإلشتراك .

( الـمـادة الخامسة عشر )
التخصيص وإجراءاته :
 -1تستبعد قبل التخصيص حصة مدير الصندوق من رأس المال المكتتب به .
 -2في حالة تجاوز حجم اإلكتتاب رأس مال الصندوق  ،يتم توزيع الوحدات على المشتركين كل بنسبة ما اشترك به
بعد توزيع الحد األدنى لإلكتتاب على جميع المكتتبين .
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 -3يقوم مدير الصندوق بفرز طلبات اإلكتتاب واجراء عملية التخصيص خالل خمسة عشر يوما على األكثر من
تاريخ إنتهاء فترة اإلكتتاب .

 -4ترد إلى المكتتب المبالغ الزائدة عن قيمة ما تم تخصيصه له من وحدات خالل سبعة أيام  ،وبحد أقصى ثالثين
يوما من تاريخ إنتهاء إجراءات التخصيص  ،وال يستحق عنها أية عوائد .

 -5يسلم مدير الصندوق كل مشترك سندا مؤقتا بعدد الوحدات المخصصة له بحيث يحل هذا السند محل شهادات
وحدات االستثمار الموقعة من مدير الصندوق وعلى مدير الصندوق أن يسلم هذه الشهادات خالل شهر من
إنتهاء إجراءات التخصيص .
 -6يلتزم مدير الصندوق بالتوقف لفترة مؤقتة عن عملية اإلسترداد أو اإلشتراك – أو كالهما – في وحدات الصندوق
إذا طلبت الهيئة ذلك  ،وذلك في التاريخ المحدد بتعليمات الهيئة بهذا الخصوص .

( الـمـادة السادسة عشر )
سجل حاملي الوحدات :
 -1على مدير الصندوق أن يعد سجال خاصا بأسماء حاملي الوحدات في الصندوق وجنسياتهم وعدد الوحدات التي
يملكونها وتاريخ تسجيلهم في السجل ويودع لدى أمين الحفظ أو وكالة المقاصة .

 -2على أمين الحفظ أو وكالة المقاصة اإلحتفاظ ببيان يوضح رصيد الوحدات المتبقية والوحدات التي تم إصدارها
أو إستردادها أو إستحداثها أو إلغاؤها وتزويد مراقب االستثمار بنسخة من البيان .

 -3يحفظ سجل حملة وحدات الصندوق لدى أمين الحفظ  ،ويجوز حفظ هذا السجل لدى وكالة المقاصة وفقا لألحكام
الواردة في الكتاب الرابع ( بورصات األوراق المالية ووكاالت المقاصة ) من الالئحة  ،ويكون لمالكي الوحدات

ولكل ذي مصلحة حق اإلطالع عليه .
 -4تدفع أتعاب وكالة المقاصة أو أمين الحفظ حسب الحال من أموال الصندوق .

( الـمـادة السابعة عشر )
سياسة توزيع األرباح :
يحق لمدير الصندوق بعد إصدار البيانات المالية الربع سنوية وخالل ثالثة أشهر من إصدار تلك البيانات ووفق ما
يراه مناسبا لصالح الصندوق والمكتتبين فيه تحديد الجزء الذي يجري توزيعه كأرباح على وحدات االستثمار ويعلن عن
التوزيع وموعده وقيمته في جريدة يومية تصدر باللغة العربية على األقل  ،ويجوز لمدير الصندوق توزيع الجزء من

عائد االستثمار بشكل نقدي أو عن طريق توزيع وحدات مجاني ـ ـة ف ـ ـي الصن ـ ـ ـدوق ( بواقع القيمة اإلسمية للوحدات )

أو بالطريقتين معا  ،على أن يتم إخطار جهة اإلشراف في حال توزيع األرباح  ،ويجوز لمدير الصندوق االحتفاظ
بجزء أو بكل األرباح كإحتياطي نقدي أو إلعادة استثماره ــا لتقوية المركز المالي للصندوق .
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( الـمـادة الثامنة عشر )
القيمة السوقية الصافية لألصول :
 -1يتم إحتساب القيمة الصافية لألصول ( )NAVوفقا للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئة بشكل شهري

في يوم التقويم عن طريق تقويم مراقب االستثمار  ،علما بأن طريقة إحتساب القيمة الصافية لألصول تتمثل في

قيمة استثمارات الصندوق مضافا إليها بنود الموجودات األخرى من نقدية وأرصدة مدينة وأية موجودات أخرى

مطروحا منها إلتزامات الصندوق وأتعاب مدير الصندوق ومراقب االستثمار وأية مصروفات أخرى .

 -2يتم تقويم األوراق المالية وفقا للقيمة السوقية  ،حسب المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئة .
 -3يتم تقويم أصول الصندوق في كل يوم تعامل وبما ال يتجاوز مدة يوم بعد الموعد النهائي لتقديم الطلبات الخاصة
بعمليات اإلشتراك واإلسترداد .

 -4يجوز تأخير تقويم أصول الصندوق لمدة ال تتجاوز يومي عمل من يوم التعامل في حال عدم إمكانية تقويم جزء
كبير من أصول الصندوق على أن يقدم مدير الصندوق للهيئة أسباب ومبررات هذا التأخير .

 -5في حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل غير صحيح أو الخطأ في حساب سعر الوحدة  ،يجب على
يعوض المضرور من هذا الخطأ  ،ويجب على مدير الصندوق أن يرفق مع
من تسبب في ذلك بخطئه أن ّ
البيانات المالية المرحلية المراجعة أو البيانات المالية السنوية المدققة تقري ار يبين كل أخطاء التقويم والتسعير التي
تمت خالل تلك الفترة .

( الـمـادة التاسعة عشر )
اإلسترداد :
 -1يحق لحملة الوحدات إسترداد وحداتهم من خالل تقديم طلب بذلك إلى مدير الصندوق ضمن المهلة التي يحددها
مدير الصندوق  ،ويتم تقويم الوحدات بغرض اإلسترداد بناءا على صافي قيمة أصول الصندوق مخصوما منه

نفقات اإلسترداد والتي تبلغ  %2بحد أقصى من القيمة الصافية للوحدة .
 -2تبدأ عملية اإلسترداد بعض مضي ( )30يوما من مباشرة الصندوق لنشاطه .
 -3سوف يتم تنفيذ عملية اإلسترداد بشكل شهري وذلك في آخر يوم عمل من كل شهر وفي حالة وقوع يوم التقويم
في عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل التالي له يوم اإلسترداد .

 -4يجب تقديم طلب اإلسترداد حتى قبل يوم عمل من يوم التقويم الشهري .
 -5على مدير الصندوق أن يدفع لحامل الوحدات قيمة اإلسترداد المناسبة خالل أربعة أيام عمل التالية ليوم التقويم
التي تم فيها تحديد سعر الوحدة .

 -6يجوز لمدير الصندوق تحصيل رسوم إسترداد مبكر من أي حامل وحدات يطلب إسترداد وحداته خالل ()30
يوما من اإلشتراك وبحد أقصى  %3تخصم من مردود اإلسترداد وتدفع للصندوق مباشرة .
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 -7يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب إسترداد حتى يوم التعامل التالي  ،وذلك في أي من الحالتين اآلتيتين:
أ -إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات اإلسترداد لحملة الوحدات والمطلوب تلبيتها في أي يوم تعامل  %10أو
أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق  ،وذلك بشرط أن يلتزم المدير في هذه الحالة بتلبية طلبات اإلسترداد

التي تقل عن  %10من صافي قيمة أصول الصندوق  ،وعلى أن تؤخذ جميع طلبات اإلسترداد باإلعتبار على
أساس النسبة والتناسب  ،ويتم تأجيل النسبة من طلبات اإلسترداد التي زادت عن نسبة  %10من صافي قيمة

أصول الصندوق حتى يوم التعامل التالي .

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 .

 -8يكون اإلسترداد وفقا لسعر التقويم التالي لطلب اإلسترداد كما يحدده مراقب االستثمار بموجب أحكام هذا النظام
مخصوما منه نفقات اإلسترداد والتي تبلغ  %2بحد أقصى من القيمة الصافية للوحدة .

( الـمـادة العشرون )
أتعاب مدير الصندوق والمصروفات :
 -1يتقاضى مدير الصندوق نظير قيامه بإدارة واستثمار أموال الصندوق أتعابا تحسب كجزء من مصروفات الصندوق
في نهاية السنة المالية وفقا لما يلي - :

أ -يستحق مدير الصندوق عمولة بيع بحد أقصى  %2من المبلغ المستثمر .
ب -أتعاب إدارة سنوية بواقع  %1.5من القيمة الصافية ألصول الصندوق على أن يتم إحتسابها شهريا بشكل
تجميعي وتسدد في نهاية كل ربع سنة .

 -2يتحمل الصندوق كافة المصاريف المباشرة والتي تشمل أتعاب مدير الصندوق وأمين الحفظ ومراقب االستثمار
والمصاريف غير مباشرة والتي تشمل أتعاب مراقبي الحسابات والمستشار القانوني وتكلفة اإلعالنات والمطبوعات
المفروضة من جهة اإلشراف وكافة المصاريف األخرى المتعلقة بنشاط الصندوق .

 -3ال يجوز دفع أي مبلغ من أصول الصندوق مقابل أتعاب مستشار االستثمار أو مصاريف الترويج للوحدات أو
بيعها  ،كذلك مصاريف نسخ وتوزيع النظام األساسي للصندوق على أن يتحمل مدير الصن ـ ـدوق هذه المصاريف.

 -4عند إجراء أي اتصال أو إفصاح لترويج وحدات صندوق االستثمار يجب مراعاة كشف كل الحقائق والمعلومات
ذات العالقة دون مبالغة  ،وفي جميع األحوال تخضع اإلعالنات الترويجية أو التسويقية للضوابط التي تقررها
الهيئة .

( الـمـادة الواحد والعشــرون )
الهيئة اإلستشارية :
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يجوز للمدير اإلستعانة بواحد أو أكثر من األشخاص أو الهيئات ذات الخبرة والممارسة في مجال األوراق المالية
كهيئة إستشارية للصندوق  ،ويتكفل المدير بمصاريف الهيئة من أتعابه الخاصة .

( الـمـادة الثانية والعشرون )
أتعاب أمين الحفظ :
يتقاضى أمين الحفظ نظير قيامه بواجباته المقررة في هذا النظام أتعابا بواقع  %0.0625سنويا من القيمة الصافية

ألصول الصندوق على أن تحتسب شهريا  ،وتسدد في نهاية السنة المالية  ،وتعتبر هذه األتعاب جزءا من نفقات
الصندوق .

( الـمـادة الثالثة والعشرون )
أتعاب مراقب االستثمار :
يتقاضى مراقب االستثمار نظير قيامه بواجباته المقررة في هذا النظام أتعابا بواقع  %0.0625سنويا من القيمة
الصافية ألصول الصندوق على أن تحتسب شهريا  ،وتسدد في نهاية السنة المالية  ،وتعتبر هذه األتعاب جزءا من

نفقات الصندوق .

( الـمـادة الرابعة والعشرون )
حقوق حملة الوحدات :
 -1تخول حصص أو وحدات االستثمار للمكتتبين حقوقا متساوية تجاه الصندوق ويكون لحاملها الحق في إقتسام
األرباح القابلة للتوزيع واإللتزام بتحمل الخسارة كل في حدود ما يملكه من وحدات ويكون لكل منهم الحق في

الحصول على نسبة من صافي موجودات الصندوق عند تصفيته بقدر ما يملكه من حصص أو وحدات .

 -2في حالة وفاة مالك الوحدات تؤول تلك الوحدات للورثة ويتعين أال يقل نصيب كل وارث عن الحد األدنى ،وما
لم يتفق الورثة فيما بينهم على نقل ملكية الوحدات بحيث يكون ضمن الحد األدنى للملكية جاز للمدير شراؤها

بآخر سعر تقويم معلن عنه .
 -3في حالة إفالس مالك الوحدات أو توقيع حجز قضائي على الوحدات المملوكة له جاز للمدير أن يشتريها وفقا
آلخر سعر معلن عنه ويتم تسليم المبلغ للجهة المختصة .

 -4يجب أن تُطبق على جميع حملة الوحدات من الفئة نفسها في الصندوق الشروط واألحكام ذاتها .

( الـمـادة الخامسة والعشرون )
مدير الصندوق :
 -1يتولى إدارة الصندوق هيئة إدارية تتشكل من موظفين اثنين أو أكثر من موظفي مدير الصندوق المسجلين لدى
الهيئة كممثلي نشاط مدير نظام استثمار جماعي  ،على أن يكون أحدهم من كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق
 ،ويجب أن يكون أعضاء الهيئة اإلدارية من األشخاص المسجلين لدى الهيئة  ،ويمثلون مدير الصندوق في
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المسؤوليات والصالحيات  ،ويعتبر توقيعهم أو من يفوضونه منهم بمثابة توقيع مدير الصندوق  ،ويكونون
مسؤولين بالتضامن مع مدير الصندوق عن أي أخطاء أو إهمال أو غش في إدارة الصندوق .
 -2في حال شغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإلدارية للصندوق  ،يتولى مدير الصندوق إخطار الهيئة بذلك خالل
مدة أقصاها  5أيام عمل ،وتقديم طلب لشغل المنصب الشاغر خالل مدة أقصاها  15يوم عمل من تاريخ إنتهاء
مدة اإلخطار المشار إليها في هذا البند .
 -3على مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات خالل مدة أقصاها  5أيام عمل من تاريخ شغور أو شغل منصب
عضو الهيئة اإلدارية .

( الـمـادة السادسة والعشرون )
أحكام جمعية حملة الوحدات :
 -1تعقد جمعية حملة الوحدات للصندوق مرة واحدة على األقل في السنة .
 -2جمعية حملة الوحدات هي السلطة العليا للصندوق وتتألف من جميع حملة الوحدات .
 -3يحق لكل من حملة الوحدات المقيدين بالسجل الخاص بالصندوق حق حضور إجتماع جمعية حملة الوحدات
باألصالة أو الوكالة ويكون لكل من حملة الوحدات صوت واحد مقابل كل وحدة استثمارية واحدة يمتلكها  ،ويشترط

لصحة الوكالة أن تكون بموجب توكيل خاص أو تفويض معد لذلك  ،ويجوز أن يكون التوكيل لحضور إجتماع

واحد أو أكثر من إجتماعات جمعية حملة الوحدات ويكون التوكيل الصادر لحضور إجتماع معين صالحا لحضور
اإلجتماع الذي يؤجل إليه لعدم إكتمال النصاب .

 -4تنعقد جمعية حملة الوحدات للنظر في المسائل التي تدخل في إختصاصها وهي - :
 -تقرير مدير الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه المالي .

 تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق . البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق . -تقرير مراقب االستثمار .

 تعديالت النظام األساسي التي تمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات . عزل مدير الصندوق أو تعيين مدير بديل له . -إختيار مصفي الصندوق ومراقبة أعماله .

 -5تنعقد جمعية حملة الوحدات بناء على دعوة من مدير الصندوق للنظر في المسائل التي تدخل في إختصاصاتها،
ويتوجب عليه أن يوجه الدعوة لإلجتماع 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 اإلجتماع .
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 -6إذا تخلف مدير الصندوق عن دعوة جمعية حملة الوحدات لإلنعقاد 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 دعوة هذه الجمعية لإلنعقاد .
 -7توجه الدعوة إلى حضور إجتماع جمعية حملة الوحدات متضمنة جدول األعمال وزمان ومكان إنعقاد اإلجتماع
بأحد الطرق التالية :

أ -اإلعالن في صحيفتين يوميتين محليتين والبورصة قبل إنعقاد اإلجتماع بعشرة أيام عمل على األقل .

ب -خطابات مسجلة ترسل إلى حملة الوحدات قبل الموعد المحدد إلنعقاد اإلجتماع بعشرة أيام عمل على األق ـل.
ج -البريد اإللكتروني أو الفاكس قبل إنعقاد اإلجتماع بسبعة أيام عمل على األقل .

د -تسليم الدعوة باليد إلى حملة الوحدات أو من ينوب عنهم قانونا قبل موعد اإلجتماع بثالثة أيام عمل على
األقل  ،ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد اإلستالم .

يشترط لصحة اإلعالن بالوسائل المشار إليها في البنود (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة أن يكون المشترك قد زود

مدير الصندوق ببيانات عن موطنه أو عنوان بريده اإللكتروني أو رقم الفاكس الخاص به  ،ووافق على إعالنه من
خالل هذه الوسائل وأن يكون منصوصا في النظام األساسي للصندوق على اإلعالن عن طريق تلك الوسائل  .وال

يعتد بأي تغيير من قبل المشترك ألي من البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة ما لم يكن قد أخطر مدير الصندوق
أو الجهة التي تحتفظ بسجل حملة الوحدات بهذا التغيير قبل إعالنه بخمسة أيام عمل على األقل .

 -8يجب على مدير الصندوق توجيه إخطارات بجدول األعمال وميعاد ومكان اإلجتماع قبل سبعة أيام على األقل
من إنعقاد االجتماع إلى كل من الهيئة ومراقب االستثمار والجهة التي تحتفظ بسجل حمل ـ ـ ـة الوحدات  ،ومراقب
الحسابات إذا كان من المقرر عرض البيانات المالية على جمعية حملة الوحدات  ،والبورصة لإلعالن عن جدول
األعمال وميعاد ومكان إجتماع الجمعية .
 -9ال يترتب على عدم حضور ممثل الهيئة  -بعد إخطارها  -بطالن إجتماع جمعية حملة الوحدات  ،ويبطل هذا
أي من مراقب االستثمار والجهة التي تحتفظ بسجل حملة الوحدات  ،ومراقب
اإلجتماع في حالة عدم حضور ٍّّ
الحسابات إذا كان من المقرر عرض البيانات المالية على جمعية حملة الوحدات  ،كما يبطل اإلجتماع في حالة
عدم حضور مدير الصندوق ما لم تكن الدعوة لإلجتماع موجهة من جهة أخرى بخالف المدير .

 -10تعد جدول األعمال الجهة التي دعت إليه .
 -11يترأس إجتماع جمعية حملة الوحدات الجهة التي قامت بالدعوة إلى هذا اإلجتماع .
 -12ال يجوز لجمعية حملة الوحدات مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول أعمال الجمعية إال إذا كانت من
األمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت أثناء اإلجتماع  ،أو إذا طلبت ذلك الهيئة أو مراقب

الحسابات أو حملة وحدات يملكون  % 5من رأس مال الصندوق المصدر  ،واذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية
المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة تعين تأجيل اإلجتماع لمدة ال تزيد على عشرة أيام عمل إذا
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طلب ذلك حملة الوحدات الذين يملكون  % 25من رأس م ـ ـال الصندوق المصدر  ،وينعقد اإلجتماع المؤجل

دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة .

 -13ال يكون إنعقاد الجمعية صحيحا إال إذا حضره حملة وحدات الذين يمثلون أكثر من  50%من رأس مال
الصندوق المصدر  ،فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجب دعوة الجمعية إلى إجتماع ثان لذات جدول األعمال

يعقد خالل مدة ال تزيد عن ثالثين يوما من تاريخ اإلجتماع األول  ،ويكون اإلجتماع الثاني صحيحا أيا كانت
نسبة الحضور من رأس المال  ،ويجوز أال توجه دعوة جدية لإلجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة
إلى اإلجتماع األول .
 -14تصدر الق اررات باألغلبية المطلقة للوحدات الممثلة في اإلجتماع بإستثناء الق اررات المتعلقة بتعديل النظام
األساسي للصندوق والتي تمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات  ،أو في حالة التصفية بناء على طلب مدير

الصندوق فيجب أن تصدر بموافقة حملة الوحدات الذين يملكون أكثر من  % 50من رأس مال الصندوق
المصدر .

 -15على مدير الصندوق أو الجهة التي دعت إلى عقد اإلجتماع  -حسب األحوال  -موافاة الهيئة بنسخة من

محضر إجتماع الجمعية بعد توقيعه ممن ترأس اإلجتماع  ،ومقدمي الخدمات الحاضرين اإلجتماع  ،وذلك
خالل أسبوعين من تاريخ إنعقادها  ،على أن يكون مرفقا بالمحضر نسخة من توكيالت الحضور .

 -16ال تنفذ ق اررات جمعية حملة الوحدات إال بعد موافقة الهيئة .

( المادة السابعة والعشرون )
تعارض المصالح :
 -1مع عدم اإلخالل بإلتزامات مدير الصندوق بأحكام الفصل الثالث ( تعارض المصالح ) من الكتاب الثامن (
أخالقيات العمل ) من الالئحة  ،يجوز لموظفي مدير الصندوق من غير المسجلين كممثلي مدير نظام استثمار

جماعي شغل عضوية مجلس إدارة في شركة تشكل أوراقها المالية جزءا من أصول أي صندوق استثمار يديره

مدير الصندوق  ،وال يجوز لموظفي مدير الصندوق من المسجلين كممثلي مدير نظام استثمار جماعي شغل
عضوية مجلس إدارة في شركة تشكل أوراقها المالية جزءا من أصول أي صندوق استثمار يديره مدي ـ ـر الصندوق.

 -2في حال توظيف مدير الصندوق لشخص كممثل لمدير نظام استثمار جماعي ممن ينطبق عليهم الحظر الوارد
في البند أعاله  ،فيجب على هذا الشخص أن يستقيل من عضوية مجلس إدارة الشركة التي تشكل أوراقها المالية
جزءا من أصول صندوق يديره مدير الصندوق .

( الـمـادة الثامنة والعشرون )
التقارير الدورية لحملة الوحدات :
 -1يعد مدير الصندوق تقارير لحملة الوحدات كل ثالثة أشهر كحد أقصى تتضمن المعلومات التالية - :
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أ -صافي قيمة أصول وحدات الصندوق .

ب -عدد وحدات الصندوق التي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها .
ج -سجال بحركة حساب كل حامل وحدات على حدة بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة الحقة آلخر تقرير تم
تقديمه لحملة الوحدات .

د -بيانا عن أتعاب مدير الصندوق ومقدمي الخدمات .
 -2يجب على مدير الصندوق نشر معلومات شهرية عن الصندوق للجمهور من خالل البورصة وذلك خالل ()7
أيام عمل من نهاية كل شهر وفقا للنموذج الذي تحدده الهيئة .

( الـمـادة التاسعة والعشرون )
إلتزامات مدير الصندوق :
 -1إدارة أصول الصندوق بما يحقق أهدافه االستثمارية المحددة في نظامه األساسي .
 -2إتخاذ جميع الق اررات االستثمارية وغيرها من الق اررات بما يحقق مصلحة الصندوق وحملة الوحدات ويضمن معاملة
حملة الوحدات بإنصاف .

 -3تسجيل عمليات الشراء والبيع التي تتم لصالح الصندوق بشكل دقيق ووفقاُ لتسلسلها الزمني وتوقيتها .
 -4تمثيل الصندوق في عالقته بالغير وأمام القضاء  ،كما له حق التوقيع عنه .
 -5توفير نظام محاسبي لقيد التعامالت المالية للصندوق .
 -6التأكد من وجود نظام كاف لتسوية التعامالت التي تم إدخالها بالنظام المحاسبي مع الحسابات النقدية واألوراق
المالية المفتوحة بإسم الصندوق لدى أمين الحفظ .

 -7توفير السيولة الكافية في للصندوق للوفاء بأية إلتزامات قد تترتب عليه .
 -8عدم تعريض الصندوق ألية مخاطر استثمارية غير ضرورية وفق أغراض الصندوق وسياسته االستثمارية.
 -9توفير جميع المعلومات الالزمة عن الصندوق إلى مراقب االستثمار في الحدود التي تمكنه من القيام بواجباته
بكفاءة وفاعلية .

 -10التأكد من إستخدام نماذج تسعير وأنظمة تقييم عادلة وصحيحة وشفافة لكل صندوق يديره .
 -11تطبيق سياسات واجراءات مناسبة لمنع أو الحد من الممارسات الخاطئة التي من المتوقع أن تؤثر على إستقرار
السوق ونزاهته .

 -12إتخاذ التدابير المناسبة لحماية وحفظ أصول الصندوق .
 -13إخطار الهيئة فور وقوع أحداث جوهرية تؤدي لتعرض مصالح حملة الوحدات للخطر.
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 -14ال يجوز لمدير الصندوق اإلشتراك في التصويت على ق اررات جمعية حملة الوحدات المتعلقة بمنفعة خاصة له
أو في حالة تعارض مصالحه مع مصالح الصندوق .

 -15في حال إدارة المدير ألكثر من صندوق  ،يجب عليه أن يفصل بين العمليات المرتبطة بهذه الصناديق .

 -16يجوز للهيئة إستبدال مدير الصندوق إذا رأت أنه قد أخل إخالالَ جوهرياَ بإلتزاماته المنصوص عليها في الالئحة.

( الـمـادة الثالثون )
أساليب وسياسات مخاطر االستثمار :
 -1يتولى مدير الصندوق إدارة أموال الصندوق من خالل هيئة إدارية لديها القدرة والكفاءة للقيام بهذا الدور وتتمتع
هذه الهيئة بأكبر قدر من اإلستقاللية في إدارة استثمارات الصندوق  ،ويكون لمدير الصندوق كافة الصالحيات
الالزمة إلدارة الصندوق وتوجيه استثماراته بما ال يتعارض مع أحكام القانون والئحته والنظام األساسي .

 -2يتبع الصندوق سياسة استثمارية متوازنة تهدف إلى تحقيق عائد مناسب على االستثمار  ،ويلتزم مدير الصندوق
ببذل قصارى جهده إلدارة استثمارات الصندوق وتحقيق أفضل عوائد ممكنة لصالح المستثمرين بالصندوق  ،إال
أنه ال يضمن أية أرباح أو عوائد رأسمالية محددة نتيجة إدارته ألموال الصندوق  ،وال يكون مدير الصندوق أو
أي من موظفيه أو مستخدميه أو وكالئه مسؤوال بأي شكل من األشكال عن أية خسائر أو أضرار تلحق بمالكي
الوحدات نتيجة استثمارهم بالصندوق إال إذا كانت ناشئة عن مخالفة ألحكام القانون أو الئحته أو نتيجة الخطأ

المتعمد أو اإلهمال الجسيم من مدير الصندوق أو أي من تابعيه المذكورين أعاله في إدارة أموال الصندوق .

 -3يجب أال يحتفظ مدير الصندوق بأموال نقدية أو ما يعادلها إال إذا كان ذلك لضرورة تستدعيها أحد األمور التالية:
أ -تلبية طلبات إسترداد 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 .
 -4يجب على الصندوق اإللتزام بالقواعد التالية - :
أ -عدم تملك نسبة تزيد عن  %10من األوراق المالية لمصدر واحد .
ب -عدم تجاوز استثمارات الصندوق في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد نسبة  %15من صافي قيمة أصول
الصندوق .

ج -عدم اإلقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها إلتزامات عند التعاقد بأكثر من  %10من صافي قيمة
أصول الصندوق .

د -يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته  %15كحد أقصى من صافي قيمة أصوله في أي صكوك أو سندات
صادرة عن حكومة دولة الكويت أو بضمانتها في وقت االستثمار .
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ه -دون اإلخالل بالبند ( )1أعاله ،يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته  %15كحد أقصى من صافي قيمة
أصوله في صناديق االستثمار في األوراق المالية المرخصة من الهيئة أو مرخص لها من أي جهة رقابية
أجنبية وفق معايير وشروط تنظيمية مماثلة على األقل لتلك التي تطبقها الهيئة ،بشرط أن ال يكون أي من

تلك الصناديق المستثمر فيها يتم إدارته من قبل مدير الصندوق.

و -يجوز للصندوق أن يستثمر أكثر من  % 15من صافي قيمة أصوله في أسهم أي شركة مدرجة على أال
يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للشركة إلى إجمالي القيمة السوقية للسوق ككل .

ي -ال يجوز للصندوق استثمار أكثر من  %10من صافي قيمة أصوله في أسهم شركات غير مدرجة .

( الـمـادة الحادية والثالثون )
قيــود االستثمار :
ال يجوز لمدير الصندوق القيام بأي من المعامالت التالية لحساب الصندوق - :
 -1عمليات التسليف واإلقراض .

 -2إصدار الضمانات والكفاالت .
 -3ضمـان اإلصدارات المالية .

 -4خصم الشيكات والكمبياالت .
 -5البيـع علـى المكشـوف .

 -6رهن موجودات الصندوق .
 -7التعامل بالسلع والعـقـار .

 -8إستعمال األسهم في التصويت في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات والبنوك المحلية .
 -9التعامل في أسهم الشركة المديرة .
 -10منح اإلئتمان .

 -11شراء أي ورقة مالية صادرة عن الشركة المديرة للصندوق أو أي من شركاتها التابعة لها إال بعد الحصول على
موافقة مراقب االستثمار قبل الشراء  ،وعلى أال يتجاوز إجمالي األوراق المالية التي يستثمرها الصندوق وجميع
الصناديق األخرى التي يديرها مدير الصندوق ما نسبته  % 10من إجمالي قيمة األوراق المالية المصدرة من

الشركة مديرة الصندوق أو أي من شركاتها التابعة .

 -12شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير الصندوق هو مدير اإلكتتاب أو وكيل اإلكتتاب ( البيع ) لها أثناء
قيامه بهذه المهمة وفي حالة تعهد مدير الصندوق أو أي من شركاته التابعة بتغطية اإلكتتاب العام أو الخاص

لورقة مالية  ،فال يجوز شراء هذه الورقة لصالح الصندوق .

وتعتبر وكاالت االستثمار أو غيرها من العقود التي تنطوي على تقديم أموال للغير من أجل إستخدامها في أنشطته
التجارية  ،بمثابة إئتمان 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 .
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( الـمـادة الثانية والثالثون )
السنة المالية للصندوق :
تبدأ السنة المالية للصندوق في األول من شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة واستثناء من ذلك
تبدأ السنة المالية األولى للصندوق من تاريخ إنشائه وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من السنة المالية التالية .

( الـمـادة الثالثة والثالثون )
التقارير والميزانيات :
 -1يجب على مدير الصندوق نشر معلومات شهرية عن الصندوق للجمهور من خالل البورصة وذلك خالل  7أيام
عمل من نهاية كل شهر .

 -2يجب على مدير الصندوق تقديم تقرير دوري لكل حامل وحدة كل  3أشهر يتضمن ما يلي -:
 -صافي قيمة أصول الوحدات .

 عدد وحدات الصندوق التي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها . سجال بحركة حساب كل حامل وحدات على حدة بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة بعد آخر تقرير تم تقديمهلحامل الوحدات .

 بيانا عن أتعاب مدير الصندوق ومقدمي الخدمات . -3يجب على مدير الصندوق إعداد البيانات المالية المرحلية المراجعة للصندوق بشكل ربع سنوي على األقل وذلك
وفقا للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئة وأن يقدم نسخة منها للهيئة والبورصة خالل مدة أقصاها 15

يوم عمل من نهاية الفترة المعد عنها التقرير .
 -4يجب على مدير الصندوق إعداد البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق  ،وأن يقدم نسخة منها للهيئة والبورصة
خالل مدة أقصاها  45يوما من نهاية السنة المالية للصندوق .

( الـمـادة الرابعة والثالثون )
مقدمي خدمات الصندوق :
يجب على كافة مقدمي خدمات الصندوق اإللتزام 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 إلتزاماته .
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 -2إبرام عقد مع مقدم الخدمة يتضمن بيان حقوق والتزامات أطرافه وعلى األخص أتعاب مقدم الخدمة وأسس

إحتسابها ومواعيد سدادها  ،واإلجراءات الواجب إتباعها 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 .
شغور منصب أي من مقدمي الخدمات :

في حالة شغور منصب 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 إنتهاء مدة اإلخطار المنصوص عليها في هذه المادة  .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

أي من المناصب المذكورة .
الصندوق إخطار حملة الوحدات خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل من شغور أو شغل ٍّّ

( الـمـادة الخامسة والثالثون )
مراقب الحسابات الخارجي للصندوق :
 -1يتولى مدير الصندوق تعيين مراقب حسابات خارجي للصندوق مسجل لدى الهيئة ليقوم بأعمال مراجعة وتدقيق
حسابات الصندوق وفق المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئة  ،ويحدد أجره مدير الصندوق .

 -2يكون مراقب الحسابات مسؤوال عن أي نقص أو إهمال مهني أو غش يقع منه أثناء تأديته لعمله .
 -3لمراقب الحسابات حق اإلطالع في أي وقت على السجالت والدفاتر والوثائق واألوراق المتعلقة بإدارة واستثمار
أموال الصندوق سواء التي بحوزة مدير الصندوق أو أمين الحفظ وفقا للقواعد التي تنظم هذه المهنة .

 -4يقوم مراقب الحسابات بإخطار الهيئة بآية مخالفات ألحكام القانون أو الالئحة التنفيذية أو نظام الصندوق تقع
من مدير الصندوق أو أمين الحفظ .

 -5في حال شغور منصب مراقب الحسابات  ،يتعين على مدير الصندوق إخطار الهيئة بذلك خالل مدة أقصاها 5
أيام عمل  ،وتقديم طلب لشغل هذا المنصب خالل مدة أقصاها  15يوم عمل من تاريخ إنتهاء مدة اإلخطار
المشار إليه  ،باإلضافة إلى إخطار حملة الوحدات خالل مدة  5أيام عمل من تاريخ الشغور .

 -6يجب على مدير الصندوق إرسال كتاب تعديل بيانات الصندوق للهيئة عند حدوث أي تغيير يط أر على مراقب
الحسابات .
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 -7يعين مراقب الحسابات الخارجي للصندوق لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنويا لمدة ال تتجاوز أربع سنوات مالية
متتالية  ،ويجوز له القيام بأعماله بعد فترة إنقطاع ال تقل عن سنتين متتاليتين .

 -8ال يجوز أن يكون مراقب الحسابات الخارجي للصندوق هو نفسه مراقب الحسابات لمدير الصندوق .

( الـمـادة السادسة والثالثون )
أمين الحفظ :
 -1يجب حفظ أصول الصندوق لدى أمين حفظ مرخص له يعين من قبل مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة
الهيئة .

 -2يلتزم أمين الحفظ بإخطار الهيئة بأية مخالفات تقع من مدير الصندوق  ،وله أن يطلب من مراقب الحسابات
فحص حسابات الصندوق في أي وقت يشاء وتزويده بنتائج هذا الفحص .

 -3مع مراعاة أحكام الكتاب السابع ( أموال العمالء وأصولهم ) من الالئحة  ،يلتزم أمين الحفظ باإلحتفاظ بأصول
الصندوق في حسابات منفصلة يقوم بفتحها وادارتها على أن تكون مستقلة عن حساباته أو حسابات الغير  ،وأن
يبذل في ذلك عناية الشخص الحريص .
 -4على أمين الحفظ إستالم وحفظ وايداع األرباح النقدية وأية توزيعات أخرى ناشئة عن نشاط الصندوق .
 -5يجب على أمين الحفظ اإلفصاح عن أية مصالح مشتركة مع مدير الصندوق وأن يخطر جهة الهيئة بنوع ومدى
هذه المصالح .

 -6إخطار مدير الصندوق بأية إلتزامات مترتبة على أصول الصندوق وارسال أي إخطارات يتسلمها وفي المدة
المقررة لذلك .

 -7تنفيذ تعليمات مدير الصندوق الخاصة بنطاق عمل أمين الحفظ .
 -8إعداد وحفظ سجل حملة الوحدات ما لم يحفظ لدى وكالة المقاصة .
 -9الحصول على موافقة كتابية من مدير الصندوق على جميع العقود المبرمة بينه وبين من يقوم بتعيينه كأمين
حفظ فرعي مرخص له ومسجل لدى جهة رقابية خارجية بذلك لحفظ أصول الصندوق خارج دولة الكويت .

( الـمـادة السابعة والثالثون )
مراقب االستثمار :
يقوم مدير الصندوق بتعيين مراقب االستثمار بعد الحصول على موافقة الهيئة ويكون مسؤوال عن اآلتي -:
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 -1يقوم مدير الصندوق بتعيين مراقب االستثمار ويكون مسؤوال عن مراقبة مدير الصندوق والتأكد من قيامه بإدارة
واستثمار أموال الصندوق وفقا ألحكام نظام الصندوق وتعليمات جهة اإلشراف وله في سبيل تحقيق ذلك حق
اإلطالع على السجالت والدفاتر والوثائق المتعلقة بإدارة واستثمار أموال الصندوق  ،وعلى مدير الصندوق أن

يزوده بنسخ من كافة المعامالت التي يجريها لحساب الصندوق وبكافة التغيرات التي تط أر على سج ـ ـل المكتتبين.
 -2يقوم مراقب االستثمار بتقويم حصص أو وحدات االستثمار بالطريقة وفي المواعيد المحددة لذلك في النظام
األساسي للصندوق  .ويجوز له أن يختار جهة متخصصة أو أكثر لتقوم بهذا التقويم على أن يتحمل المراقب

مصاريف تلك الجهة .
 -3التأكد من أن إدارة واستثمار أصول الصندوق تتم طبقا ألحكام القانون رقم ) (7لسنة  2010والئحته التنفيذية
وق اررات ونظم وتعليمات هيئة أسواق المال المنظمة لذلك وأية وثائق تصدر من مدير الصندوق وتستثمر في

حدود األساليب والسياسات المحددة في النظام األساسي للصندوق.
 -4إخطار الهيئة بأية مخالفات تقع من مدير الصندوق.
 -5إقرار أي تعامالت تنطوي على تعارض مصالح.

 -6اإلجتماع مرتين سنويا على األقل مع الهيئة اإلدارية للصندوق لمراجعة إلتزام الصندوق بقانون هيئة أسواق المال
والئحته التنفيذية وتعليمات وق اررات الهيئة والنظام االساسي ونشرة اإلكتتاب وأية وثائق أخرى تصدر عن مدير

الصندوق.

( الـمـادة الثامنة والثالثون )
تعديل نظام الصندوق :
يجب على مدير الصندوق الحصول على موافقة الهيئة قبل إجراء أي تعديل في النظام األساسي للصندوق وللهيئة
إذا وجدت في التعديالت المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات أن تطلب من المدير أخذ موافقة أكثر

من  %50من رأس المال على هذه التعديالت .وال ينفذ أي تعديل على النظام األساسي للصندوق إال بعد موافقة
الهيئة أو في الموعد الذي تحدده ،ويجب على مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات بأي تعديل يتم على النظام
األساسي خالل فترة ال تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة على هذا التعديل .إما من خالل خطابات
مسجلة ترسل إلى حملة الوحدات على آخر عنوان معروف لهم مقيد في سجل حملة الوحدات ،أو بواسطة البريد

اإللكتروني أو الفاكس.

( الـمـادة التاسعة والثالثون )
إلغاء الترخيص :
للهيئة أن تلغي ترخيص الصندوق في أي من األحوال التالية:
 -1إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص.
 -2إذا كان في ذلك حماية لمصلحة حملة الوحدات في الصندوق.
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 -3إذا خالف مدير الصندوق أو مراقب االستثمار أو أمين الحفظ أيا من أحكام القانون أو اللوائح ،أو قدم للهيئة
معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.

 -4إذا طلب مدير الصندوق إلغاء الترخيص ،وللهيئة أن ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري عن أمر يتعلق
بالصندوق أو بمصلحة المشاركين.

( الـمـادة األربعون )
إنقضاء الصندوق :
 -1بناء على طلب مدير الصندوق بشرط صدور قرار بالموافقة من جمعية حملة الوحدات ممن يملكون أكثر من
 % 50من رأس مال الصندوق بحله قبل إنتهاء مدته المحددة بنظامه األساسي .

 -2إنقضاء المدة المحددة بنظامه األساسي ما لم تجدد طبقا للقواعد الواردة بالنظام .

 -3إنتهاء الغرض الذي تم إنشاء الصندوق من أجله أو في حالة إستحاله تحقيقه الهدف .

استثمار مجديا .
ا
 -4تلف أو هالك جميع أصول الصندوق أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي
 -5صدور حكم قضائي بحل الصندوق وتصفيته .

 -6إذا أصدرت هيئة أسواق المال قرار بإلغاء ترخيص الصندوق وفق الحاالت التي تحددها الهيئة إللغاء ترخيص
الصندوق .

( المادة الحادية واألربعون )

تصفية الصندوق :
يدخل الصـ ـ ـ ـ ــندوق بمجرد حله  -وفقا ألحكام المادة السـ ـ ـ ـ ــابقة  -في دور التصـ ـ ـ ـ ــفية  ،ويحتفظ خالل مدة التصـ ـ ـ ـ ــفية
بالشخصية اإلعتبارية بالقدر الالزم إلتمام التصفية  ،ويجب أن يضاف إلى إ سم الصندوق عبارة ( تحت التصفية )

مكتوبة بطريقة واض ـ ـ ــحة في المكاتبات الص ـ ـ ــادرة عن الجهة القائمة على التص ـ ـ ــفية  ،ويجب أن يتم ش ـ ـ ــهر تص ـ ـ ــفية

الصندوق .

ويتبع في تصفية الصندوق األحكام المنصوص عليها في البنود التالية -:
 -1تسقط آجال جميع الديون التي على الصندوق من تاريخ شهر حل الصندوق واخط ـ ـار الدائنيـ ـن بافتت ـ ـاح التصفية،
وعلى المصفي أن يخطر جميع الدائنين رسميا بإفتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم بإقتضاء 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 إنقضاء الصندوق سلطة مدير الصندوق ،ومع ذلك يظل المدير قائما على إدارة الصندوق إلى حين
ٍّ
ٍّ
مصف ،
مصف وممارسته لسلطاته ،ويعتبر المدير بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يتم تعيين
تعيين
ّ
ّ
ويستمر مقدمو خدمات الصندوق خالل مدة التصفية في تقديم خدماتهم ما لم يقرر المصفي  -بعد موافقة الهيئة
 عدم الحاجة إلستمرارهم في تقديم هذه الخدمات أو إستبدالهم بغيرهم أو دمج بعض المهام لدى مقدم خدمةواحد .
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 -3يجوز تعيين مدير أو مقدمي الخدمات للصندوق مصفيا له ،كما يجوز تعيين المصفي من بين األشخاص
المرخص لهم بإدارة أنظمة االستثمار الجماعي  ،أو إدارة محفظة االستثمار أو م ـ ـراقب استثمار أو أمي ـن 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 إختيار المصفي من قبل جمعية حملة الوحدات  ،يتوجب الحصول على الموافقة
المسبقة من الهيئة على تعيين المصفي  .وفي جميع األحوال  ،تحدد الجهة التي إختارت 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 ار بعزل المصفى إذا رأت مبر ار مقبوال 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 مصفيا .

 -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 ار أو منقوال 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 .

 -7وال يجوز للمصفي أن يبدأ أعماال 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 أطراف 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 إتخذ 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 .
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 -10على المصفي اإلنتهاء 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 إختارت المصفي بعد
اإلطالع 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 لإلجتماع خالل ثالثة أشهر من إنتهاء السنة
المالية  ،وذلك لمناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي عن أعمال
التصفية والمصادقة  ،وله دعوة الجمعية لإلجتماع في أي وقت إذا إقتضت ذلك أعمال التصفية .

 -12يتعين على المصفي أن يستوفي ما يكون للصندوق من حقوق لدى الغير أو لدى مدير الصندوق وايداع 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 وفقـ ـا للترتي ـ ـب التال ـي :
أ -اإللتزامات المالية الناتجة عن عمليات التصفية .

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

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 حسابا ختاميا 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 إنتهاء التصفية  ،وال يحتج على الغير

بإنتهاء التصفية إال من تاريخ الشهر.

 -15يلتزم المصفي بتقديم تقرير ربع سنوي للهيئة عن أعمال التصفية وفقا للسنة المالية للصندوق خالل مدة أقصاها
ثالثون يوما من نهاية الفترة  ،على أن يكون التقرير مراجعا من قبل مراقب الحسابات  ،ومتضمنا ما تم التوصل
إليه في إجراءات التصفية والدفعات التي تم توزيعها على حاملي الوحدات وأي أصول موجودة لدى الصندوق
لم يتم تسييلها وسبب عدم اإلنتهاء 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 مسؤولين على

وجه التضامن .
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( الـمـادة الثانية واألربعون )
المراسالت :
يتم توجيه كافة المراسالت -:
 -1ألي مالك وحدة على آخر عنوان معروف له مقيد في سجل حملة الوحدات .
 -2إلى مدير الصندوق على العنوان التالي :

شركة الساحل للتنمية واالستثمار– الشرق  -شارع الشهداء -خلف مبنى الصوابر -مبنى الساحل

 -3البريد اإللكتروني cidco@coast.com.kw :

( الـمـادة الثالثة واألربعون )
إجراءات الشكاوي :
يتم تعبئة النموذج المعد لذلك والتوقيع عليه ويتم تسليمة إلى وحدة الشكاوي بشركة الساحل للتنمية واالستثمار بأحد
الطرق التالية -:

 -1يسلم باليد إلى وحدة الشكاوي – شركة الساحل للتنمية واالستثمار وعنوانها :
الشرق  -شارع الشهداء  -خلف مبنى الصوابر -مبنى الساحل

تلفون – 22230555 :فاكس.22230570 :

 -2يتم إرسالة بواسطة البريد اإللكتروني التالي .support@coast.com.kw :
 -3يتم إرسالة بواسطة البريد :ص.ب  26755 :الصفاة – الرمز البريدى  13128الكويت .
وللحصول على النموذج يرجى الدخول إلى الصفحة اإللكترونية لشرك ـ ـ ـة الساحـ ـ ـل للتنميـ ـ ـة واالستثمار ش.م.ك.ع (

مدير الصندوق )  www.coast.com.kwوحدة الشكاوي .

( الـمـادة الرابعة واألربعون )
غسل األموال :
يجب على مدير الصندوق اإللتزام 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 .

( الـمـادة الخامسة واألربعون )
القانون والمحاكم :
يخضع هذا النظام ويفسر وفقا ألحكام القانون الكويتي ويختص القضاء الكويتي وحده بالنظر بكافة المنازعات التي

تتعلق به أو تنشأ عنه  ،وتطبق أحكام المرسوم بقانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط
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األوراق المالية والئحته التنفيذية وتعديالتهما وأية تعديالت قد تط أر عليهما والق اررات والشروط المنظمة من الهيئة مالم
يرد به نص في هذا النظام .

( الـمـادة السادسة واألربعون )
جدول الرسوم :
يوضح الجدول أدناه كافة الرسوم والمصاريف واألتعاب  ،سواء كانت مستحقة على حملة الوحدات أو من أصول
الصندوق أو التي تدفع من مدير الصندوق .

الرسوم والمصاريف واأل تعاب

أتعاب مدير الصندوق

الجهة التي تدفع األتعاب
الصندوق

قيمة الرسوم والمصاريف واألتعاب
أتعاب إدارة:

 % 1.5سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنويا من القيمـة الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافية

ألصول الصندوق.

رسوم اإلشتراك

حملة الوحدات

%2

رسوم اإلسترداد

حملة الوحدات

%2

رسوم اإلسترداد المبكر

حملة الوحدات

%3

أتعاب أمين الحفظ

الصندوق

 % 0.0625سنويا

أتعاب مراقب االستثمار

الصندوق

 % 0.0625سنويا

أتعاب مراقب الحسابات الخارجي

الصندوق

 2000دينار كويتي سنويا

أتعاب مستشار االستثمار

مدير الصندوق

ال يوجد

أتعاب المستشار القانوني

الصندوق

ال يوجد

رسوم جهة حفظ السجل

الصندوق

ال يوجد
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