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بيت االستثمار العالمي "جلوبل"
تمهيـــد:
حيث أن شركة بيت االستثمار العالمي "جلوبل" (ش.م.ك) مقفلة ("الشركة") من الشركات المساهمة الكويتية التي تم الترخيص لها
من قبل هيئة أسواق المال وذلك في  3سبتمبر  2014وتحمل رقم ترخيص  AP/2014/008لمزاولة أنشطة األوراق المالية
بموجب القانون رقم  7لسنة  ،2010وهي شركة يدخل ضمن أغراضها  -من ضمن أمور أخرى  -بمزاولة نشاط مدير نظام
استثمار جماعي
وحيث أن الشركة ترغب في إنشاء صندوق استثمار مفتوح برأسمال متغير يطلق عليه اسم "صندوق جلوبل المأمون"
("الصندوق") وذلك لمزاولة عمليات استثمار األموال لصالح من يرغب من الكويتيين وغير الكويتيين  -شركات أم أشخاص -
باستثمار ما يقدمونه من أموال في أسهم الشركات المدرجة في سوق األوراق المالية ،على أن تكون الشركة مديرا لهذا الصندوق
("المدير").
وحيث وافق بنك الكويت المركزي على إنشاء الصندوق  ،وكذلك وافقت وزارة التجارة والصناعة بموجب القرار الوزاري رقم
( )7والمـؤرخ  2001/1/17على إنشاء هذا الصندوق ،على أن تنظم كافة قواعد إدارة الصندوق بموجب هذا النظام وأحكام
القانون رقم  31لسنة  1990في شأن تنظيم تداول األوراق المالية وإنشاء صناديق االستثمار وأحكام الالئحة التنفيذية للقانون
الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم  113لسنة  1992والمعدلة بموجب القرارين الوزاريين رقم  16لسنة  1995ورقم 53
لسنة  ،1996وموافقة هيئة أسواق المال على أن تنظم كافة قواعد إدارة الصندوق بموجب أحكام القانون رقم  7لسنة  2010بشأن
إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية وتعديالتها ،والقرارات والشروط المنظمة لذلك من الجهات
الرقابية.
وحيث أن المدير سينص في طلبات االشتراك على شرط يفيد وجوب إرسال نسخة من هذا النظام إلى كافة مالكي الوحدات وقبولهم
لجميع أحكامه والذي يعتبر جزءا ال يتجزأ من طلبات االشتراك كما يعتبر توقيع مالك الوحدات على طلب االشتراك قبوال صريحا
منه لمضمون هذا النظام وااللتزام به وبأية تعديالت تتم عليه ،فإن المدير سيتولى إدارة هذا الصندوق وفقا ألحكام هذا النظام وتقيده
الصارم به .بما ال يتعارض مع أحكام القانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية
والئحته التنفيذية ،والقرارات والشروط المنظمة لذلك من الجهات الرقابية.

لذا ،فقد أعد هذا النظام األساسي اآلتي:

المادة األولى
يعتبر التمهيد السابق جزءا ال يتجزأ من هذا النظام.

المادة الثانية
تعريفات:
مالم يقض السياق معنى آخر ،تكون للكلمات والعبارات المبينة أدناه المعاني الموضحة قرين كل منها:
الصنـــــدوق:

تعني صندوق جلوبل المأمون.

النظــام األساسـي:

تعني هذا النظام األساسي أو أية تعديالت كتابية تجري عليه من حين آلخر.

جهـة اإلشــراف:

هيئة أسواق المال.

المديــــر:

تعني شركة بيت االستثمار العالمي "جلوبل" (ش.م.ك) مقفلة.

أمـين الحفظ:

شخص اعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة حفظ أموال العمالء وأصولهم المكونة للصندوق وفقا ً
ألحكام القانون والالئحة
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مراقب االستثمار :

شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط المراقبة واالشراف على الصندوق

جمعية حملة الوحدات:

الهيئة المؤلفة من كافة حملة الوحدات في الصندوق.

الوحــــدات:

تعني وحدات االستثمار التي يصدرها الصندوق .وحدة االستثمار هي ورقة مالية غير قابلة للتجزئة
تمثل حصة في أصول الصندوق وتخول حاملها مباشرة كامل الحقوق الناشئة عنها .وإذا تعدد مالكو
الوحدة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصا ً واحدا يمثلهم تجاه الصندوق

االستــــرداد:

أسبوعيا ً

القيمة اإلجمالية لألصــول:

تعني قيمة األوراق المالية وأي أصول أخرى للصندوق محتسبة وفقا لنصوص هذا النظام كما هو
مبين فيه.

القيمة الصافية لألصــول:

هي قيمة استثمارات الصندوق في يوم التقويم مقومة طبقا ألحكام نظام الصندوق األساسي مضافا إليها
بنود الموجودات األخرى من نقدية وأرصدة مدينة أخرى مطروحا منها التزامات الصندوق قبل الغير
في ذات التاريخ دون األخذ باالعتبار التوزيعات النقدية المقترحة على مساهمي الصندوق إن وجدت.

القيمة الصافية للوحـــدة:

تعني القيمة الصافية لألصول مقسمة على عدد الوحدات المصدرة في يوم التقويم المعنى

سعر تداول الوحـــدات:

ت عنى القيمة الصافية للوحدة في حالتي إصدار واسترداد الوحدات والذي سوف يكون القيمة الصافية
للوحدة في اليوم المعنى مضافا إليها أو مطروحا منها مصروفات التداول.

يــوم العـمــل:

اليوم الذي تعمل فيه البنوك الكويتية وسوق الكويت لألوراق المالية

يـوم التقويم:

تعني يوم الخميس من كل اسبوع ،على أن يكون يوم عمل فإن لم يكن فيوم العمل الذي يسبقه.

يـوم التـداول األول:

تعني يوم التداول األول ،كما يقرر المدير.

يوم التعامل:

آخر يوم لقبول طلبات االشتراك واالسترداد قبل يوم عمل من يوم التقويم في موعد أقصاه الساعة
العاشرة صباحا.

سعر التداول المبدئـــي:

تعني واحد ( )1دينار كويتي ،سعر التداول المبدئي للوحدة في يوم التداول األول.

المــالـــك:

تعني أي مالك للوحدات سواء كانوا أشخاصا كويتيين أو غير كويتي الجنسية أو مؤسسات منشأة في
داخل أو خارج الكويت ولهم في كل األحوال الحق في االشتراك في هذا الصندوق وفقا ألحكام
وشروط هذا النظام.

رأس مـال الصنــدوق:

متغير من  5مليون دينار كويتي إلى  200مليون دينار كويتي.

طرح وحدات الصندوق:

اكتتاب عام.

طلب االشتــراك:

تعني الطلب المقدم من طالب االشتراك على النموذج المعد من المدير لالشتراك في الصندوق.

ســـــوق األوراق المالية:

تعني سوق الكويت لألوراق المالية في حالة األوراق المالية المدرجة في ذلك السوق أو أي سوق آخر
تكون األوراق المالية مدرجة فيه ويسمح نظام هذا الصندوق بتداولها.

مـؤشر جلوبل اس آند
بي ( )S&Pللشركات
الكويتية :

تعني مؤشر جلوبل ستاندارد اند بورز للشركات الكويتية وهو مؤشر يقيس أداء أسهم الشركات
الكويتية المدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية.
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الـقـانـــون:
الالئــــحـة:

القانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية وتعديالته.
تعني الالئحة التنفيذية للقانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط
األوراق المالية وتعديالتها.

المادة الثالثة
اسم الصندوق:
يطلق على الصندوق اسم صندوق جلوبل المأمون.

المادة الرابعة
إنشاء الصندوق وإدارته:
قامت شركة بيت االستثمار العالمي "جلوبل" بإنشاء الصندوق وتتولى إدارتهه وفقها ألحكهام ههذا النظهام أو أي تعهديل يطهرأ عليهه فهي
وقت الحق .إن أي تعهديل فهي ههذا النظهام يسهتوجب الحصهول علهى موافقهة جههة اإلشهراف بمها يتوافهق مهع أحكهام القهانون والالئحهة
التنفيذية.

إن شركة بيت االستثمار العالمي هي شهركة استثمار إقليمية تتخذ من الكويت مقرا ً رئيسيا ً لها وتقدم خدمات استثمارية متكاملهة لعمالئهها
إضافة إلى تخصصها في مجال البحوث وتلعب جلوبل دورا ً هاما ً في تهروي وتسهويق فهرص االسهتثمار فهي منطقهة الشهرق األوسهط
وشمال أفريقيا إلى المستثمرين مهن خهالل خبرتهها فهي ابتكهار خهدمات الهيكلهة الماليهة ،وتهوفر الشهركة أيضها ً مجموعهة متنوعهة مهن
الفرص االستثمارية الدولية والمحليهة للمسهتثمرين .كمها تسه لهل إجهراءات تلهك االسهتثمارات مهن خهالل تزويهد العمهالء بخهدمات تلبهي
احتياجههاتهم الشخصههية وتتجههاوز توقعههاتهم ،ويتمثههل دور مجموعههة إدارة الثههروات مههن خههالل التعههاون الوثيههق المتبههادل مههع مختلههف
قطاعات العمل في الشركة ،والخاص في تلبية متطلبات عمالئنا على أساس فردي وإمدادهم بالحلول المالية التي تناسهب احتياجهاتهم
االستثمارية .ويستفيد عمالئنا من خبرة فريق العمل المكون من أشخاص ذوي الخبرة في مختلف القطاعات.

المادة الخامسة
نوع وشكل ومدة الصندوق:
يكون الصندوق مفتوح ،ذو رأس مال متغير يستثمر في األوراق المالية ،يزيد رأس ماله بإصدار وحدات استثمارية جديدة أو
ينخفض باسترداد بعض وحداته خالل الفترة المحددة في نظامه األساسي .ويبدأ من تاريخ قيد ونشر الموافقة على تأسيسه في
الجريدة الرسمية لمدة خمسة عشر سنة ..ويجوز تجديد مدة الصندوق لمدة أو مدد أخرى وذلك بموافقة حملة الوحدات الذين يملكون
 %50من وحدات الصندوق المصدرة وبعد موافقة جهة اإلشراف.
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المادة السادسة
رأس مال وعملة الصندوق ونظام سداده:
يكون رأسمال الصندوق متغيرا وتبلغ حدوده بين ( 5خمسة) ماليين دينار كويتي و( 200مائتان) مليون دينار كويتي .يقسم رأس
مال الصندوق إلى وحدات متساوية القيمة وتقتصر مسؤولية المستثمرين في الصندوق على قيمة مساهمتهم ،ويتم تسديد قيمة
الوحدات عند االكتتاب فيها .أو االشتراك فيها .يجب أن ال يقل رأس مال الصندوق عن  5,000,000دينار كويتي أو ما يعادلها
بالعمالت األخرى ،وعلى مدير الصندوق  -في حالة انخفاض رأس مال الصندوق عن الحد األدنى  -أن يخطر الهيئة خالل خمسة
أيام عمل من تاريخ انخفاض رأس المال ،وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسبا ً  -في كل حالة  -بما يحقق مصلحة حملة الوحدات.

المادة السابعة
عدد الوحدات:
يكون عدد الوحدات بين ( 5خمسة) ماليين وحدة و( 200مائتان) مليون وحدة من فئة واحدة وتطبق عليهها كافهة الشهروط واألحكهام
ذاتها

المادة الثامنة
قيمة الوحدة:
 .1تكون جميع وحدات الصندوق متساوية القيمة وتكون القيمة االسمية للوحدة ،في تاريخ تأسيس الصندوق )1( ،د.ك (دينار
كويتي واحد) وسوف تعكس بعد ذلك سعر التداول من حين آلخر.
 .2وحدة االستثمار هي ورقة مالية غير قابلة للتجزئة تمثل حصة في أصول الصندوق وتخول حاملها مباشرة كامل الحقوق
الناشئة عنها.
 .3يتم اإلعالن عن قيمة الوحدة أسبوعيا ً من قبل المدير في الموقع االلكتروني ،وتحدد قيمة الوحدة بمعرفة مراقب االستثمار
بناء على القواعد المحددة في هذا النظام ،أو أية جهة أخرى يختارها مراقب االستثمار وتوافق عليها جهة االشراف.

احتساب القيمة الصافية وتقويم أصول الصندوق:
هي قيمة استثمارات الصندوق في نهاية يوم التقويم مقومة طبقا ألحكام نظام الصندوق األساسي والمعايير المحاسبية الدولية
المعتمدة من الهيئة مضافا إليها بنود الموجودات األخرى من نقدية وأرصدة مدينة أخرى ،ومطروحا منها التزامات الصندوق
قبل الغير في ذات التاريخ.
يكون مراقب االستثمار مسئوال عن تحديد القيمة الصافية بما ال يتعارض مع معايير المحاسبة الدولية ويقوم بتحديدها وفقا لما
يلي:
 .1األوراق المالية المتداولة والمدرجـة في سوق األوراق المالية يتم تقويمها وفقا ً لمعايير المحاسبة الدولية
 .2أية أوراق مالية أخرى غير مدرجة سيتم تقويمها مبدئيا بالتكلفة وبعد ذلك تقوم مع أي خفض أو زيادة في القيمة (كيفما
يكون الحال) وحسبما يتفق مراقب االستثمار والمدير مع مراقب الحسابات بما يتناسب مع كافة الظروف المحيطة بما ال
يتعارض مع معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة.
 .3سوف تحسم كافة خصومات الصندوق ومفردات االحتياطات والطوارئ (بما في ذلك الضرائب) والكلف والمصاريف
المتراكمة المدفوعة بواسطة الصندوق.
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 .4يتم تحديد القيمة الصافية لألصول ( )NAVبشكل أسبوعي في يوم التقويم ،عن طريق تقويم مراقب االستثمار ،علمـًا بأن
طريقة احتساب القيمة الصافية لألصول تتمثل بجمع قيم أصول الصندوق ناقصا ً إجمالي مبالغ االلتزامات التي تمثل
التكاليف والرسوم والنفقات ،مقسمة على عدد الوحدات المكتتب بها.
 .5يتم تقويم وحدات الصندوق وفقا ً لصافي قيمة أصوله ،بما في ذلك جميع النقد والنقد المعادل ،مخصوما ً منها مجموع مبالغ
االلتزامات والمصاريف ،وتحتسب في نهاية يوم العمل لذلك األسبوع المعني عند إقفال سوق الكويت لألوراق المالية وفقا ً
للمعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة ،وفي حال ،كون األوراق المالية موقوفة أو غير متداولة أو لم يتم تداولها خالل
العشرين يوم عمل السابقة للتقويم ،يتم تقويمها بنا ًء على سعر تسييلها التقديري ،ويدخل في حساب صافي قيمة أصول
الصندوق أي أرباح أو خسائر غير محققة.
 .6يجب تقويم األصول في كل يوم تعامل وبما ال يتجاوز مدة يوم بعد الموعد النهائي لتقديم الطلبات الخاصة بعمليات
االشتراك واالسترداد وفي كل األحوال ،يتم تقريب قيمة سعر تداول الوحدات إلى أقرب فلس
 .7يجوز تأخير تقويم أصول الصندوق لمدة ال تتجاوز يومي عمل من يوم التعامل في حالة عدم إمكانية تقويم جزء كبير من
أصول الصندوق على أن يقدم مدير الصندوق للهيئة أسباب ومبررات هذا التأخير.
 .8في حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل غير صحيح أو الخطأ في حساب سعر الوحدة ،يجب على من تسبب في
يعوض المضرور من هذا الخطأ .ويجب على مدير الصندوق أن يرفق مع البيانات المالية المرحلية
ذلك بخطئه أن ل
المراجعة أو البيانات المالية السنوية المدققة تقريرا ً يبين كل أخطاء التقويم والتسعير التي تمت خالل تلك الفترة.

المادة التاسعة
الهدف من إنشاء الصندوق:
يهدف الصندوق إلى نمو رؤوس األموال المستثمرة عن طريق االستثمار االنتقائي في أسهم الشركات المدرجة في سوق األوراق
المالية .ويحق للمدير استثمار الفوائض النقدية في اإلصدارات الجديدة لألسهم المحلية ،أدوات السوق النقدية كالسندات الحكومية
والودائع قصيرة ومتوسطة األجل ،وصناديق أسواق النقد ،وصناديق االستثمار في األوراق المالية المحلية.

المادة العاشرة
الحد األدنى واألقصى لالشتراك:
أ .الحد األدنى لالشتراك هو ( 1000ألف) دينار كويتي .والحد األقصى هو ( %75خمسة وسبعون) في المائة من عدد
الوحدات المصدرة.
ب .يقوم المدير باالشتراك في الصندوق بمبلغ  250,000دينار كويتي ،وال يجوز أن يتصرف في الوحدات أو يستردها
طوال مدة إدارته للصندوق .وفي كل األحوال لن تزيد نسبة الوحدات عن  %75من حجم الصندوق.
ج .يج وز للمدير عند االشتراك األول وفي حالة عدم تغطية االشتراكات للوحدات المصدرة أن يغطي بقية الوحدات غير المشترك
بها بحيث ال يتجاوز الحد األقصى الواجب االشتراك به والمنصوص عليه في البند السابق  ،ويجوز له أن يطلب من جهة
اإلشراف تخفيض رأس مال الصندوق إلى ما ال يقل عن  %50من رأس المال المصدر ،كما يجوز للمدير في هذه الحالة
العدول عن إنشاء الصندوق وفي هذه الحالة  ،فان على أمين الحفظ ومراقب االستثمار ومدير االستثمار أن يردا للمشتركين
المبالغ التي دفعوها وما تكون قد حققته من عائد خالل فترة وجودها لدى البنك أو الجهة التي تلقت طلبات االشتراك خالل فترة
ال تزيد على عشرة أيام من تاريخ إقفال فترة االكتتاب.
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بيت االستثمار العالمي "جلوبل"
د .ال يجوز أن تقل عدد الوحدات التي يشترك بها المدير عن ما يعادل  250,000دينار من رأس مال الصندوق وال يجوز له أن
يتصرف فيما يملكه من وحدات ضمن هذا الحد طالما بقي الصندوق قائما ويخصص الحد األدنى الشتراك المدير لضمان
التزامه بالتقيد بأحكام القانون والالئحة التنفيذية وهذا النظام وقرارات جهة اإلشراف.
ه .ال يجوز لكل من أمين الحفظ ومراقب االستثمار ومراقب الحسابات أن يشترك بالوحدات لحسابه الخاص.
و .يجب على مدير الصندوق ووكيل البيع عدم قبول أي اشتراك نقدي في الصندوق.

المادة الحادية عشر
فترة االكتتاب:
يظل باب االشتراك مفتوحا طوال المدة المحددة بالدعوة وال يجوز قفل باب االشتراك إال بعد انتهاء هذه المدة ،فإذا قاربت هذه المدة
على االنتهاء دون أن يتم تغطية الحد األدنى لعدد الوحدات جاز للمدير أن يطلب مدها لفترة أخرى مماثلة بعد أخذ موافقة جهات
اإلشراف ،مالم يقم بتغطية قيمة الوحدات التي لم يتم االشتراك بها على أال تتجاوز المدة المحددة في جميع االحوال ثالثة أشهر من
تاريخ إصدار الترخيص من قبل جهة اإلشراف.

المادة الثانية عشر
فترة التخصيص:
يتم تخصيص الوحدات على المشتركين في الصندوق خالل ( 15خمسة عشرة) يوما من تاريخ انتهاء فترة االكتتاب على أن تصدر
الوحدات ،في جميع األحوال ،ضمن مهلة ثالثة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص من قبل جهة اإلشراف.

المادة الثالثة عشر
االشتراك:
ال يجوز االشتراك في الصندوق بأي حصص عينية أيا كان نوعها.

المادة الرابعة عشر
االشتراك ووكالء البيع:
أ.

يكون االشتراك في الصندوق على اآلتي بيانهم:
 المواطنون الكويتيون. مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي. الشركات والمؤسسات الكويتية أو الخليجية. -األفراد أو الشركات أو المؤسسات األجنبية المقيمة في داخل أو خارج دولة الكويت.

ب.

يتم االشتراك عن طريق وكالء البيع وفقا لألسس التي يراها المدير مناسبة.

ت .يعمل المدير كوكيل اكتتاب (بيع) للصندوق له الحقوق وعليه االلتزامات المماثلة لوكالء البيع اآلخرين.
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بيت االستثمار العالمي "جلوبل"
المادة الخامسة عشر
طلبات االشتراك:
أ.

يجري االشتراك ف ي الصندوق لدى الشركة أو الجهة التي ستتلقى طلبات االشتراك .وتودع األموال التي يتم تلقيها في
حساب خاص يفتح باسم الصندوق ،وتسلم هذه األموال إلى أمين الحفظ بعد استكمال إجراءات إنشاء الصندوق.

ب .يتم االشتراك في الصندوق على النموذج المعتمد لهذا الغرض ويجب أن يتضمن هذا النموذج اسم الصندوق وقيمة أو
حدود رأسماله واسم مدير الصندوق واسم أمين الحفظ ومراقب االستثمار واسم المشترك وعنوانه وجنسيته ورقم هويته
أو رقم سجله التجاري وعدد الحصص أو الوحدات التي يريد االشتراك بها وقيمتها وأية بيانات أخرى
ج .يجب توفير نسخة مطبوعة من النظام األساسي لكل مشترك أو أي شخص لديه رغبة في االشتراك في الصندوق ،ويعد
توقيع المشترك  -بعد االطالع على النظام األساسي للصندوق  -على طلب االشتراك بمثابة موافقة على هذا النظام.
د .على البنهك أو الجههة التهي تتلقهى طلبهات االشهتراك أن تسهلم المشهترك إيصهاال موقعها منهها يتضهمن اسهم المشهترك وعنوانهه
وجنسيته ورقم هويته أو رقم سجله التجاري وتاريخ االشتراك وعدد الحصص أو الوحدات التي اشترك بها وقيمتها.
ه.

إذا انتهت المدة المحددة لالشتراك دون تغطية جميع الحصص أو الوحدات التي تم طرحها جاز لمدير الصهندوق أن يطلهب
جهة اإلشراف إنقاص رأسمال الصندوق إلى الحهد الهذي تهم تغطيتهه مهن رأسهمال بشهرط أال يقهل ههذا الحهد عهن  %50مهن
إجمالي قيمة الحصص أو الوحدات التي تم طرحها  ،كما يجوز لهه العهدول عهن إنشهاء الصهندوق وفهي الحالهة األخيهرة فهان
على أمين الحفظ ومراقب االستثمار ومدير الصندوق أن يرد للمشتركين المبالغ التي دفعوها وما تكون قهد حققتهه مهن عائهد
خالل فترة وجودها لدى البنك أو الجهة التي تلقت طلبات االشتراك وذلهك خهالل فتهرة ال تزيهد علهى عشهرة أيهام مهن تهاريخ
استالمه طلبا بذلك.

و .يجب على مدير الصندوق أن يقوم بفرز طلبات االشتراك وإجراء عملية التخصيص خالل خمسهة عشهر يومها علهى األكثهر
من تاريخ قفل باب االشتراك .وإذا زادت طلبات االشتراك عن الحهد األعلهى لرأسهمال الصهندوق ،فيجهب أن يهوزع مها زاد
منها على المشتركين كل بنسبة ما اشترك به ،وتؤول الكسور إلى مدير الصندوق.
ز .يجب أن ترد للمشترك المبالغ الزائدة عن قيمة ما تم تخصيصه له من الحصص أو الوحدات خالل ثالثهين يومها مهن تهاريخ
انتهاء إجراءات التخصيص.
ح .عنههد الرغبههة فههي االشههتراك فههي الصههندوق ،يجههب علههى المسههتثمر تقههديم طلههب االشههتراك واألمههوال المسههتثمرة إلههى الم هدير
الصندوق في موعد أقصاه الساعة العاشرة صباحا في يوم التعامل المعني.
ط .يجب على مدير الصندوق تنفيذ طلبات االشتراك بسعر التقويم التالي لطلهب االشهتراك .ويجهوز أن تشهمل أسهعار االشهتراك
أية عموالت أخرى بشرط أن يكون منصوصا ً عليها في النظام األساسي للصندوق.

المادة السادسة عشر
توزيع عائد الوحدة:
يحق للمدير بعد انتهاء السنة المالية وكذلك بعد إصدار البيانات المالية النصف سنوية وبحد أقصى ثالث شهور من نهاية الفترة
المعنية وفقا لما يراه مناسبا لصالح الصندوق والمستثمرين ،تحديـد الجـزء الذي يجري توزيعـه كعائـد وحدات االستثمار علـى
المستثمرين ويعلن عن التوزيع وموعده وقيمته في جريدتين يوميتين محليتين تصدران باللغة العربية على األقل على أن يتحمل
مدير الصندوق مصاريف االعالن .ويجوز للمدير توزيع الجزء من عائد االستثمار بشكل نقدي أو عن طريق توزيع وحدات
مجانية في الصندوق (بواقع القيمة االسمية للوحدات) أو بالطريقتين معا وذلك بعد إخطار جهة اإلشـراف.
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المادة السابعة عشر
الوفـاة ونقل الملكية:
في حالة وفاة المالك وأيلولة الوحدات التي يملكها إلى ورثته ،يتعين أال يقل نصيب كل وارث عن الحد األدنى لالكتتاب/لالشتراك
المسموح به بحسب النظام ،فإذا قل نصيب الوارث عن هذا الحد ولم يتفق الورثة فيما بينهم على نقل ملكية الوحدات بحيث تكون
ضمن الحد األدنى المنصوص عليه ،جاز لمدير الصندوق شراؤها حسب سعر التقويم المعلن في حينه .بما ال يتعارض مع القوانين
المنظمة بهذا الشأن.

المادة الثامنة عشر
اإلفالس والحجز:
في حالة إفالس المالك أو توقيع حجز قضائي على الوحدات المملوكة له ،جاز للمدير طلب شراؤها وفقا آلخر سعر تقويم معلن عنه
ويتم تسليم قيمتها للجهة المختصة.

المادة التاسعة عشر
أتعاب المدير والمصروفات:
 .1يستحق مدير الصندوق عمولة بيع قدرها  %2من المبلغ المستثمر.
 .2يستحق المدير لقاء قيامه بواجباته المقررة بموجب هذا النظام ،أتعاب إدارة بنسبة  %1.25سنويا تحتسب أسبوعيا وتدفع
في نهاية كل ثالثة أشهر وتحتسب على معدل القيمة الصافية ألصول الصندوق في أيام التقويم خالل تلك الفترة وتحتسب
تلك األتعاب كجزء من مصروفات الصندوق.
 .3ب اإلضافة إلى األتعاب المستحقة لمدير الصندوق المبينة أعاله ،يستحق مدير الصندوق الحصول على أتعاب تشجيعية من
أصول الصندوق تعادل ( %20عشرون بالمائة) من أي ارتفاع في قيمة صافي أصول الصندوق في العام والتي تزيد عن
متأخرا في نهاية كل فترة محاسبية تنتهي في 31
(%15خمسة عشر بالمائة) سنويًا ،وتتراكم كل يوم تقويم ،وتُدفع سنويًا
ً
يونيو ("الفترة ذات العالقة") بمبلغ يعادل "س"
"س" = " × %20ص"
حيث أن:
"ص" = ارتفاع صافي أصول الصندوق بالزيادة عن (%15خمسة عشر بالمائة) في السنة ،محسوبة أسبوعيا ،بعد ضبط
أوضاع أي اكتتابات جديدة أو استردادات في الصندوق خالل الفترة.
وفي حالة قيام مالك الوحدات باسترداد وحداته خالل السنة فإن األتعاب التشجيعية الخاصة بتلك الوحدات تستحق في
تاريخ االسترداد ويتم احتسابها على أساس سنوي ،وتحمل كمصاريف مستحقة على الصندوق.
 .4يتحمل الصندوق كافة مصروفات التأسيس التي تكبدها المدير وبحدود  50,000د.ك (خمسون ألف دينار كويتي).
 .5باستثناء المصروفات الخاصة بجهاز الصندوق ،يتحمل الصندوق كافة المصروفات التي أنفقها المدير المتمثلة في أتعاب
المدير وأمين الحفظ ومراقب االستثمار ،والمحامين ومدققي الحسابات.
 .6األتعاب التي يتقاضاها مدير الصندوق لن تزيد في كافة األحوال عن  %5سنويا من قيمة صافي أصول الصندوق.
 .7عند إجراء أي اتصال أو إفصاح لتروي وحدات الصندوق يجب مراعاة كشف كل الحقائق والمعلومات ذات العالقة دون
مبالغة ،وفي جميع األحوال تخضع اإلعالنات الترويجية أو التسويقية للضوابط التي تقررها الهيئة وال يجوز دفع أي مبلغ
من أصول الصندوق مقابل مصاريف التروي للوحدات أو بيعها ،ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،مصاريف
إعداد النظام األساسي للصندوق ا ونسخه وتوزيعها ،على أن يتحمل مدير الصندوق هذه المصاريف.
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 .8وال يجوز دفع أي مبلغ من أصول الصندوق مقابل أتعاب مستشار االستثمار.

المادة العشرون
أتعاب أمين الحفظ ومراقب االستثمار:
أ.

أتعاب أمين الحفظ:

يستحق أمين الحفظ ،نظير القيام بواجباته المفروضة عليه بموجب هذا النظام ،أتعابا سنوية تبلغ  %0.050من القيمة الصافية
ألصول الصندوق تحتسب اسبوعيا وتدفع كل ثالثة أشهر وتعتبر هذه النفقات جزء من مصاريف الصندوق.
ب .أتعاب مراقب االستثمار:
يستحق مراقب االستثمار ،نظير القيام بواجباته المفروضة عليه بموجب هذا النظام ،أتعابا سنوية تبلغ  %0.050من القيمة الصافية
ألصول الصندوق تحتسب أسبوعيا وتدفع كل ثالثة أشهر وتعتبر هذه النفقات جزء من مصاريف الصندوق.

المادة الحادية والعشرون
حقوق المالك:
 .1تُطبق على جميع حملة الوحدات في الصندوق الشروط واألحكام ذاتها
 .2يوزع صافي موجودات الصندوق عند التصفية على مالكي وحدات الصندوق كل بنسبة ما يمتلكه من وحدات دون
تمييز بين أي منهم.
 .3ألي مالك الحق في الحصول على نسخة من التقارير الدورية والميزانيات السنوية ونصف السنوية وأي معلومات
متعلقة بالصندوق دون مقابل على أن يكون النظام األساسي للصندوق مكتوب باللغة العربية.
 .4تتمثل حقوق المالك في الصندوق في قيمة الوحدة وعائدها وال يكون المالك مسؤوال عن أي مبالغ تزيد على السعر
المصدر المدفوع للوحدة وبدون المساس بأي حقوق ممنوحة أو مسموح بها بموجب هذا النظام ،وال يحق للمالك أو
ممثله العام أو الخاص التدخل في شؤون إدارة الصندوق.
يكون مدير الصندوق مسؤوال تجاه مالكي حصص أو وحدات االستثمار عن آية أضهرار تلحهق بههم نتيجهة مخالفهة أحكهام القهانون أو
الالئحة التنفيذية أو نظام الصندوق أو نتيجة إساءة استعمال الصالحيات المخولة له أو نتيجة اإلهمال الجسيم.

المادة الثانية والعشرون
يجب على مدير الصندوق اإللتزام بقرارات وتعليمات هيئة أسواق المال وقوانين دولة الكويت بشأن غسل األموال وتمويل اإلرهاب
وقرارات الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن ،وأية قرارات وتعليمات الحقة تصدر بشأن غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
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المادة الثالثة والعشرون
تداول الوحدات والتنازل عنها:
لما كان الصندوق ذو رأسمال متغير فان مدير الصندوق هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار وشراء الوحدات (االسترداد) وذلك في
أيام التعامل المعنية.

المادة الرابعة والعشرون
سجل حاملي الوحدات:
يحفظ سجل حملة وحدات الصندوق لدى وكالة مقاصة ،ويجوز حفظ هذا السجل لدى أمين حفظ إذا كان الصندوق غير مدرج،
وذلك وفقا ً لألحكام الواردة في الكتاب الرابع (بورصات األوراق المالية ووكاالت المقاصة) من الالئحة ،وتدفع أتعاب الجهة
التي تحتفظ بالسجل من أموال الصندوق.
على وكالة المقاصة أو أمين الحفظ االحتفاظ ببيان يوضح رصيد الوحدات المتبقية والوحدات التي تم إصدارها أو استردادها
أو استحداثها أو إلغاؤها ،وتزويد مراقب االستثمار بنسخة من البيان.

المادة الخامسة والعشرون
التقارير والميزانيات:
أ .يجب على مدير الصندوق إعداد البيانات المالية المرحلية المراجعة وأن يقدم نسخة منها للبورصة والهيئة خالل مدة
أقصاها خمسة عشر يوم عمل من نهاية الفترة.
يجب على مدير الصندوق إعداد البيانات المالية السنوية المدققة ،وأن يقدم نسخة منها للبورصة والهيئة خالل مدة أقصاها
خمسة وأربعين يوما ً من نهاية السنة المالية للصندوق.
ب .على المدير تمكين المشتركين الذين خصصت لهم وحدات من االطالع على التقارير الخاصة بالصندوق وأن يرسل
لهم نسخا منها بالبريد أما البيانات المالية السنوية فتنشر على الموقع االلكتروني والبورصة.
ت .على المدير تقديم تقارير لحملة الوحدات كل ثالثة أشهر كحد أقصى تتضمن معلومات عن صافي قيمة أصول
وحدات الصندوق ،و عدد وحدات الصندوق التي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها وتقديم سجل بحركة حساب كل
حامل وحدات على حده ،بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة الحقة آلخر تقرير تم تقديمه لحملة الوحدات .وبيانا ً عن
أتعاب مدير الصندوق ومقدمي الخدمات.
ث .على مدير الصندوق نشر معلومات شهرية عن الصندوق من خالل البورصة وذلك خالل سبعة أيام عمل من نهاية
كل شهر وفقا للنموذج الذي تحدده الهيئة.

المادة السادسة والعشرون
السنة المالية للصندوق:
تبدأ السنة المالية للصندوق في األول من يوليو من كل عام ميالدي وتنتهي في الثالثين من يونيو ،واستثناء من ذلك تبدأ السنة
المالية األولى للصندوق من تاريخ إنشائه وتنتهي في الثالثين من يونيو من العام التالي.
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المادة السابعة والعشرون
سياسات ومخاطر االستثمار:
للمدير استثمار أموال الصندوق بما ال يتعارض مع هدف الصندوق وفقا للسياسات المبينة أدناه:
 .1مجاالت االستثمار:
أ.

يهدف الصندوق إلى تحقيق أرباح رأس مالية طويلة اآلجل وذلك عن طريق االستثمار في أسهم الشركات المدرجة
في سوق األوراق المالية ويحق للمدير استثمار الفوائض النقدية في اإلصدارات الجديدة لألسهم المحلية ،أدوات السوق
النقدية كالسندات الحكومية والودائع قصيرة ومتوسطة األجل ،وصناديق أسواق النقد ،وصناديق االستثمار في
األوراق المالية المحلية

ب .ال يجوز للصندوق تملك نسبة تزيد عن  %10من األوراق المالية الصادرة عن مصدر واحد
ج .ال يجوز للصندوق أن يستثمر في اإلصدارات الجديدة بما يزيد عن  %10من الحجم اإلجمالي للصندوق وبحد أقصى
 %5لكل إصدار.
د .عدم تجاوز استثمارات صندوق االستثمار في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد نسبة  %15من صافي قيمة
أصول الصندوق.
ه .يجوز للصندوق أن يستثمر أكثر من  %15من صافي قيمة أصوله في أسهم أي شركة مدرجة في سوق الكويت
لألوراق المالية أو أي سوق مالية منظمة أخرى على أال يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للشركة إلى إجمالي القيمة
السوقية للسوق ككل.
و .ال يجوز للمدير االستثمار في أي قطاع من قطاعات السوق بأكثر من  %50من قيمة صافي أصول الصندوق  /أو
ضعفي الوزن النسبي للقطاع في مؤشر القياس ،أيهما اعلى.
ز .ال يجوز للمدير استثمار أموال الصندوق في غير المجاالت المذكورة أعاله.
ح .عدم االقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات عند التعاقد بأكثر من  %10من صافي قيمة أصول
الصندوق.
ط .دون اإلخالل بالبند (ب) أعاله ،يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته  %15كحد أقصى من صافي قيمة أصوله في
صناديق استثمار أخرى مرخصة من الهيئة أو مرخص لها من قبل جهة رقابية أجنبية وفق معايير وشروط تنظيمية
مماثلة على األقل لتلك التي تطبقها الهيئة على أن ينص النظام األساسي للصندوق على ذلك االستثمار ونوع
الصندوق .بشرط أال يكون أي من تلك الصناديق المستثمر فيها يتم إدارته من قبل نفس مدير الصندوق.
ي .يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته  %15كحد أقصى من صافي قيمة أصوله في أي صكوك أو سندات صادرة عن
حكومات دول مجلس التعاون لدول الخلي العربية أو بضمانتها في وقت االستثمار ،وبما ال يخالف النظام األساسي
للصندوق.
ك .يتعين على المدير أن يلتزم بالسياسات والقيود الواردة على االستثمار المقررة بموجب هذا النظام.
 .2القيود العامة على االستثمار:
من أجل التأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح ،وحيث أن المدير كشركة مالية عاملة في الكويت تقوم بتسويق فرص
استثمارية لعمالئها في الكويت وخارجها ،وحيث أن الصندوق قد يستثمر في إحدى هذه الفرص االستثمارية التي يقدمها المدير
وذلك عندما يرى مراقب االستثمار بأنها تخدم أهداف الصندوق فإن المدير يتعهد بما يلي:
أ .إن قرار االستثمار سيكون مستقل عن مصلحة الشركة في تحقيق عمولة البيع.
ب .لن يدفع الصندوق عموالت بيع لالشتراك في هذه الصفقات تزيد في أي حال من األحوال عن العموالت التي
يدفعها جميع االطراف.
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ج .ال يجوز لمدير الصندوق أو العاملين فيه إجراء معامالت مع الصندوق سواء لحسابهم أو لحساب أقاربهم حتى
الدرجة الرابعة وأصهارهم ،تنطوي على استغالل للصندوق ،وفي هذه الحالة يكون مدير الصندوق مسؤوال عن
تعويض الصندوق عما أصابه من ضرر.
د .يجب أال يحتفظ مدير الصندوق بأموال نقدية أو ما يعادلها إال إذا كان ذلك لضرورة تستدعيها أحد األمور التالية:
 .1تلبية طلبات استرداد الوحدات.
 .2حسن إدارة الصندوق وفقا ألهداف الصندوق االستثمارية واألغراض المكملة لتلك األهداف.
ه .ال يجوز للمدير القيام بأية معاملة من المعامالت التالية لحساب الصندوق:
-

منح االئتمان
البيع على المكشوف.
إعطاء الضمانات والكفاالت.
ضمان اإلصدارات كضامن رئيسي.
التعامل بالسلع.
التعامل بالعقار.
خصم الشيكات.
االقتراض لصالح الصندوق فيما عدا في األحوال المذكورة في الفقرة ( )1أعاله البند (ح).

 شراء أي ورقة مالية صادرة عن الشركة المديرة للصندوق أو أي من شركاتها التابعة لها إال في حدود القواعدالمقررة في القانون والالئحة.
 شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير الصندوق هو مدير االكتتاب أو وكيل البيع لها إال في حدود القواعدالمقررة في القانون والالئحة.
 وتعتبر وكاالت االستثمار أو غيرها من العقود التي تنطوي على تقديم أموال للغير من أجل استخدامها فيأنشطته التجارية ،بمثابة ائتمان محظور القيام به من أنظمة االستثمار الجماعي ،وذلك فيما عدا اإليداعات لدى البنوك
أو إذا كانت عبارة عن أداة دين أو أداة مالية مطروحة للبيع في السوق األولية أو السوق الثانوية.
 مع عدم اإلخالل بما هو مذكور أعاله ،ال يجوز لمدير الصندوق شراء أي ورقة مالية صادرة عنه أو عنشركاته التابعة إال وفقا ً للضوابط التالية:
 الحصول على موافقة مراقب االستثمار قبل الشراء. أال يتجاوز إجمالي األوراق المالية التي يستثمرها الصندوق وجميع الصناديق األخرى التي يديرهامدير الصندوق ما نسبته  % 10من إجمالي قيمة األوراق المالية المصدرة من الشركة مديرة الصندوق
أو أي من شركاتها التابعة
 وفي حالة قيام مدير الصندوق بمهمة وكيل االكتتاب (البيع) أو إدارة االكتتاب لمصدر ما ،ال يجوز له شراء أيورقة مالية لهذا المصدر أثناء قيامه بهذه المهام.
 وفي حالة تعهد مدير الصندوق أو أي من شركاته التابعة بتغطية االكتتاب العام أو الخاص لورقة مالية ،فاليجوز شراء هذه الورقة لصالح الصندوق.
 .3مخاطر االستثمار:
قيمة الوحدات والعائد النات عنها قد ترتفع أو تنخفض وإن حملة الوحدات قد ال يستردون أصل المبالغ المستثمرة.
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المادة الثامنة والعشرون
يجب على كافة مقدمي خدمات الصندوق االلتزام بما يلي:
 .1أن يكون مقدم الخدمة من األشخاص المرخص لهم أو المسجلين لدى الهيئة في تقديم هذه الخدمة ،وأن تتوفر لديه
القدرات واإلمكانيات البشرية والتقنية والمالية بالقدر الذي يكفي لتنفيذ التزاماته.
 .2إبرام عقد مع مقدم الخدمة يتضمن بيان حقوق والتزامات أطرافه وعلى األخص أتعاب مقدم الخدمة وأسس
احتسابها ومواعيد سدادها ،واإلجراءات الواجب اتباعها عند إنهاء أو فسخ العقد ،والتدابير واإلجراءات المترتبة
على إنهاء العالقة مع مقدم الخدمة.
 .3بذل عناية الشخص الحريص في القيام بالمهام المنوطة بمقدم الخدمة والتعاون مع باقي مقدمي الخدمات للصندوق،
وتعويض كل شخص لحقه ضرر نتيجة أي خطأ يرتكبه مقدم الخدمة.
 .4أال يتعامل مقدم الخدمة سواء لصالحه أو نيابة عن غيره على وحدات الصندوق ،فيما عدا مدير الصندوق.
للهيئة ،إذا تبين لها عدم التزام مدير أو مراقب االستثمار أو أمين الحفظ لنظام استثمار جماعي بأحكام القانون أو
الالئحة ،أن تصدر تعليماتها لمدير الصندوق بالتوقف لفترة مؤقتة عن عملية االسترداد أو االشتراك – أو كالهما
– في وحدات الصندوق في التاريخ المحدد بتلك التعليمات.

المادة التاسعة والعشرون
مع عدم اإلخالل بالتزامات مدير الصندوق بأحكام الفصل الثالث (تعارض المصالح) من الكتاب الثامن (أخالقيات
العمل) من هذه 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 صندوق يديره مدير الصندوق.
وال يجوز لموظفي مدير الصندوق من المسجلين كممثلي مدير نظام استثمار جماعي شغل عضوية مجلس إدارة
الشركات المشار إليها في الفقرة السابقة.
حال توظيف مدير الصندوق لشخص كممثل لمدير نظام استثمار جماعي ممن ينطبق عليهم الحظر الوارد أعاله؛
فيجب على هذا الشخص أن يستقيل من عضوية مجلس إدارة الشركة التي تشكل أوراقها المالية جزءاً من أصول
صندوق يديره مدير الصندوق.

المادة الثالثون
الهيئة اإلدارية للصندوق:
 .1يتولى إدارة الصندوق هيئة إدارية تتشكل من موظفين اثنين أو أكثر من موظفي مدير الصندوق ممن تتوافر فيهم
شروط ممثلي نشاط مدير نظام استثمار جماعي ،على أن يكون أحدهم من كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق.
 .2يجب أن يكون أعضاء الهيئة اإلدارية من األشخاص المسجلين لدى الهيئة ،ويمثلون مدير الصندوق في المسؤوليات
والصالحيات المنصوص عليها في الالئحة ،ويعتبر توقيع أعضاء الهيئة اإلدارية أو من يفوضونه منهم بمثابة توقيع
مدير الصندوق ،ويكون هؤالء األعضاء مسؤولين بالتضامن مع المدير عن أي أخطاء أو إهمال أو غش في إدارة
الصندوق.
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المادة الحادية والثالثون
أحكام جمعية حملة الوحدات:
 .1يكون لكل صندوق جمعية لحملة الوحدات تعقد مرة واحدة  -على األقل  -في السنة ،ويحق لكل مشترك حضور
اجتماعات هذه الجمعية والتصويت على قراراتها ويكون لكل من حملة الوحدات صوت واحد مقابل كل وحدة
استثمارية واحدة يمتلكها.
 .2تختص جمعية حملة الوحدات بالنظر واتخاذ قرار في المسائل التالية:
أ -تقرير مدير الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه المالي.
ب -تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق.
ت -البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق.
ث -تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي
ج -تقرير مراقب االستثمار.

ح -تعديالت النظام األساسي التي تمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات.
خ -عزل مدير الصندوق.
د -تعيين مدير بديل.
ذ -اختيار مصفي الصندوق ومراقبة أعماله.

وال تنفذ قرارات جمعية حملة الوحدات إال بموافقة الهيئة.
 .3تنعقد جمعية حملة الوحدات بناء على دعوة من مدير الصندوق للنظر في المسائل التي تدخل في اختصاصاتها،
ويتوجب عليه أن يوجه الدعوة لالجتماع بناء على طلب مسبب مقدم من حملة الوحدات الذين يمثلون نسبة ال تقل عن
 % 10من رأس مال الصندوق المصدر ،أو بناء على طلب من مراقب االستثمار أو مراقب الحسابات .وتعد جدول
األعمال الجهة التي تدعو إلى االجتماع.
 .4إذا لم يقم مدير الصندوق بدعوة جمعية حملة الوحدات في األحوال التي يتوجب فيها ذلك أو إذا تعذر دعوتها من
مدير الصندوق ألي سبب من األسباب ،يجوز للهيئة أن تكلف مراقب االستثمار أو مراقب الحسابات بدعوة هذه
الجمعية لالنعقاد.
 .5توجه الدعوة إلى حضور اجتماع جمعية حملة الوحدات متضمنة جدول األعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع بأحد
الطرق التالية:
أ -اإلعالن في صحيفتين يوميتين محليتين والبورصة قبل انعقاد االجتماع بعشرة أيام عمل على األقل.
ب-خطابات مسجلة ترسل إلى حملة الوحدات قبل الموعد المحدد النعقاد االجتماع بعشرة أيام عمل على األقل.
ت-البريد اإللكتروني أو الفاكس قبل انعقاد االجتماع بسبعة أيام عمل على األقل.
ث-تسليم الدعوة باليد إلى حملة الوحدات أو من ينوب عنهم قانونا ً قبل موعد االجتماع بثالثة أيام عمل على األقل،
ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد االستالم.
يشترط لصحة اإلعالن بالوسائل المشار إليها في البنود (ب) و (ت) و (ث) 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.
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 .6يجب على مدير الصندوق توجيه إخطارات بجدول األعمال وميعاد ومكان اجتماع جمعية حملة الوحدات قبل سبعة
أيام عمل على األقل من انعقاد االجتماع إلى كل من:
أ-

الهيئة.

ب -مراقب االستثمار.
ت -الجهة التي تحتفظ بسجل حملة الوحدات (أمين حفظ أو وكالة المقاصة).
ث -مراقب الحسابات.
ج -البورصة لإلعالن عن جدول األعمال وميعاد ومكان اجتماع الجمعية.
 .7ال يترتب على عدم حضور ممثل الهيئة  -بعد إخطارها  -بطالن اجتماع جمعية حملة الوحدات .ويبطل هذا االجتماع
ي من الجهات المشار إليها في البنود (ب) و (ت) و (ث) من البند السابق .كما يبطل
في حالة عدم حضور أ ل
االجتماع في حالة عدم حضور مدير الصندوق ما لم تكن الدعوة لالجتماع موجهة من جهة أخرى بخالف المدير.
 .8يترأس اجتماع جمعية حملة الوحدات الجهة التي قامت بالدعوة إلى هذا االجتماع.
 .9ال يكون انعقاد اجتماع جمعية حملة الوحدات صحيحا ً إال إذا حضره حملة الوحدات الذين يمثلون أكثر من % 50
من رأس مال الصندوق المصدر .فإذا لم يتوافر هذا النصاب؛ وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان لذات جدول
األعمال يعقد خالل مدة ال تزيد عن ثالثين يوما ً من تاريخ االجتماع األول ،ويكون االجتماع الثاني صحيحا ً أيا كانت
نسبة الحضور من رأس المال .ويجوز أال توجه دعوة جديدة لالجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى
االجتماع األول.
 .10تصدر القرارات باألغلبية المطلقة للوحدات الممثلة في االجتماع باستثناء القرارات المتعلقة بتعديل النظام األساسي
للصندوق والتي تمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات أو في حالة التصفية بنا ًء على طلب مدير الصندوق ،فيجب
أن تصدر بموافقة حملة الوحدات الذين يملكون أكثر من  % 50من رأس مال الصندوق المصدر.
 .11ال يجوز لجمعية حملة الوحدات مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول األعمال إال إذا كانت من األمور العاجلة
التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت أثناء االجتماع ،أو إذا طلبت ذلك الهيئة أو مراقب الحسابات أو حملة
الوحدات الذين يملكون  % 5من رأس مال الصندوق المصدر ،وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات
المتعلقة ببعض المسائل المعروضة ،تعين تأجيل االجتماع لمدة ال تزيد على عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك حملة
الوحدات الذين يملكون  % 25من رأس مال الصندوق المصدر ،وينعقد االجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات
جديدة للدعوة.
 .12على مدير الصندوق أو الجهة التي دعت إلى عقد االجتماع  -حسب األحوال  -موافاة الهيئة بنسخة من محضر
اجتماع الجمعية بعد توقيعه ممن ترأس االجتماع ،ومقدمي الخدمات الحاضرين االجتماع ،وذلك خالل أسبوعين من
تاريخ انعقادها ،على أن يكون مرفقا ً بالمحضر نسخة من توكيالت الحضور.
 .13يحق لكل من حملة الوحدات المقيدين بالسجل الخاص بالصندوق حق حضور اجتماع جمعية حملة الوحدات باألصالة
أو الوكالة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون بموجب توكيل خاص أو تفويض معد لذلك ،ويجوز أن يكون التوكيل
لحضور اجتماع واحد أو أكثر من اجتماعات جمعية حملة الوحدات ويكون التوكيل الصادر لحضور اجتماع معين
صالحا ً لحضور االجتماع الذي يؤجل إليه لعدم اكتمال النصاب.

المادة الثانية والثالثون
وكالء البيع:
يعين المدير وكالء االكتتاب (البيع) ويحدد صالحياتهم ومسؤولياتهم وله حق عزلهم وعليه إخطار أمين الحفظ ومراقب االستثمار
بذلك.
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المادة الثالثة والثالثون
مراقب الحسابات:
 .1يجب على مدير الصندوق تعيين ُمراقب حسابات خارجي مسجل لدى الهيئة ،وذلك ليقوم بأعمال مراجعة وتدقيق حسابات
الصندوق وفقا ً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة.
 .2يعين مراقب الحسابات الخارجي للصندوق لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنوياً ،ولمدة ال تتجاوز أربع سنوات مالية
متتالية ،ويجوز له القيام بهذه األعمال لذات الصندوق بعد فترة انقطاع ال تقل عن سنتين متتاليتين.
 .3ال يجوز أن يكون مراقب الحسابات الخارجي للصندوق هو نفسه مراقب الحسابات لمدير الصندوق.

المادة الرابعة والثالثون
مسؤوليات مراقب االستثمار:
يكون للصندوق مراقب استثمار يعين من قبل مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئة ،على أن يلتزم على األخص بما يلي:
 .1التأكد من التزام مدير الصندوق بالقانون والالئحة وقرارات وتعليمات الهيئة والنظام األساسي ونشرة
االكتتاب وأية وثائق أُخرى يُصدرها ُمدير الصندوق.
 .2أن يقوم بتقويم حصص أو وحدات االستثمار بالطريقة وفي المواعيد المحددة لذلك في النظام األساسي
للصندوق.
 .3التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة حملة الوحدات وفقا ً للنظام األساسي للصندوق
وأحكام الالئحة ،وأن أمواله تستثمر في حدود األساليب والسياسات المحددة في هذا النظام.
 .4إقرار أية تعامالت تنطوي على تعارض مصالح.
 .5االجتماع مرتين سنويا ً على األقل مع الهيئة اإلدارية للصندوق لمراجعة التزام الصندوق بالقانون والالئحة
وقرارات وتعليمات الهيئة والنظام األساسي ونشرة االكتتاب وأية وثائق أخرى يصدرها مدير الصندوق.
 .6إخطار الهيئة بأية مخالفات تقع من مدير الصندوق.

.

المادة الخامسة والثالثون
مسؤوليات أمين الحفظ:
يجب حفظ أصول الصندوق لدى أمين حفظ مرخص له يعين من قبل مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئة،
يجب على أمين الحفظ االلتزام على األخص بما يلي:
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 .1مع مراعاة أحكام الكتاب السابع (أموال العمالء وأصولهم) من الالئحة ،يلتزم أمين الحفظ باالحتفاظ بأصول الصندوق
في حسابات منفصلة يقوم بفتحها وإدارتها على أن تكون مستقلة عن حساباته أو حسابات الغير ،وأن يبذل في ذلك
عناية الشخص الحريص.
 .2استالم وحفظ وإيداع األرباح النقدية وأية توزيعات أخرى ناشئة عن نشاط الصندوق.
 .3إخطار مدير الصندوق بأية التزامات مترتبة على أصول الصندوق وإرسال أي إخطارات يتسلمها وفي المدة المقررة
لذلك.
 .4تنفيذ تعليمات مدير الصندوق الخاصة بنطاق عمل أمين الحفظ.
 .5إعداد وحفظ سجل حملة الوحدات ما لم يحفظ لدى وكالة مقاصة.

المادة السادسة والثالثون
نبذه عن المدير وسلطاته:
مدير الصندوق هو بيت االستثمار العالمي وهي من شركات المساهمة الكويتية التي يدخل ضمن أغراضها -من ضمن أمور
أخرى -عمليات استثمار األموال لحسابها ولحساب الغير ومرخص له من الهيئة بإنشاء وادارة أنظمة االستثمار الجماعي.
بيت االستثمار العالمي (جلوبل) هي شركة استثمار إقليمية تتخذ من الكويت مقرا ً رئيسيا ً لها
تلعب جلوبل دورا ً هاما ً في تروي وتسويق فرص االستثمار في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إلى المستثمرين من خالل
خبرتها في ابتكار خدمات الهيكلة المالية ،وتوفر الشركة أيضا ً مجموعة متنوعة من الفرص االستثمارية الدولية والمحلية
للمستثمرين .كما تس لهل إجراءات تلك االستثمارات من خالل تزويد العمالء بخدمات تلبي احتياجاتهم الشخصية وتتجاوز توقعاتهم.
ويتمثل دور مجموعة إدارة الثروات من خالل التعاون الوثيق المتبادل مع مختلف قطاعات العمل في الشركة ،والخاص في تلبية
متطلبات عمالئنا على أساس فردي وإمدادهم بالحلول المالية التي تناسب احتياجاتهم االستثمارية .ويستفيد عمالئنا من خبرة فريق
العمل المكون من أشخاص ذوي الخبرة في مختلف القطاعات.
المدير هو المخول بإدارة الصندوق وتوجيه االستثمار وفقا ألحكام هذا النظام والقانون والالئحة وقرارات جهة اإلشراف.

ويلتزم المدير بما يلي:
 -1إدارة أصول الصندوق بما يحقق أهدافه االستثمارية المحددة في نظامه األساسي.
 -2اتخاذ جميع القرارات االستثمارية وغيرها من القرارات بما يحقق مصلحة الصندوق وحملة الوحدات ويضمن معاملة حملة
الوحدات بإنصاف.
 -3تطبيق سياسات وإجراءات مناسبة لمنع أو الحد من الممارسات الخاطئة التي من المتوقع أن تؤثر على استقرار السوق
ونزاهته.
 -4التأكد من استخدام نماذج تسعير وأنظمة تقييم عادلة وصحيحة وشفافة لكل صندوق يديره.
 -5اتخاذ التدابير المناسبة لحماية وحفظ أصول الصندوق.
 -6تسجيل عمليات الشراء والبيع التي تتم لصالح الصندوق بشكل دقيق ووفقا ً لتسلسلها الزمني وتوقيتها.
 -7تمثيل الصندوق في عالقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه.
 -8توفير نظام محاسبي لقيد التعامالت المالية للصندوق.
 -9التأكد من وجود نظام مالئم لتسوية التعامالت التي تم إدخالها بالنظام المحاسبي مع الحسابات النقدية واألوراق المالية المفتوحة
باسم الصندوق لدى أمين الحفظ.
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 -10توفير السيولة الكافية للصندوق للوفاء بأية التزامات قد تترتب عليه.
 -11عدم تعريض الصندوق ألية مخاطر استثمارية غير ضرورية وفق أغراض الصندوق وسياسته االستثمارية.
 -12توفير جميع المعلومات الالزمة عن الصندوق إلى مراقب االستثمار في الحدود التي تمكنه من القيام بواجباته بكفاءة وفاعلية.
 -13إخطار الهيئة فور وقوع أحداث جوهرية تؤدي لتعرض مصالح حملة الوحدات للخطر.
في حالة شغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإلدارية للصندوق ،أو أي من مقدمي الخدمات؛ يتعين على مدير الصندوق إخطار الهيئة
بذلك خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل ،كما يتعين عليه تقديم طلب لشغل المناصب الشاغرة خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوم
عمل من تاريخ انتهاء مدة اإلخطار المنصوص عليها في هذه المادة.
ويتم تعديل بيانات الصندوق في سجل الصناديق لدى الهيئة عند حدوث أي تغيير يطرأ على النظام األساسي ،أو مقدمي الخدمات.
ي من
وفي جميع األحوال يجب على مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل من شغور أو شغل أ ل
المناصب المذكورة.
وال يجوز لمدير الصندوق االشتراك في التصويت على قرارات جمعية حملة الوحدات المتعلقة بمنفعة خاصة له أو في حالة
تعارض مصالحه مع مصالح الصندوق.
ويلتزم مدير الصندوق بكافة االلتزامات الملقاة على عاتقه بموجب الالئحة وقرارات جهة االشراف .ويجوز للهيئة استبدال مدير
الصندوق إذا رأت أنه قد أخل إخالالا جوهريا ا بالتزاماته المنصوص عليها في الالئحة.
وفي حال ادارة مدير الصندوق ألكثر من صندوق استثمار ،يجب عليه أن يفصل بين االدارة لكل صندوق وان يفصل بين العمليات
المرتبطة بهذا الصندوق.

المادة السابعة والثالثون
تعديل النظام األساسي:
أ .يجوز تعديل النظام األساسي بناء على طلب مقدم من المدير وموافقة جهة اإلشراف .وللهيئة إذا وجدت في التعديالت
المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات أن تطلب من مدير الصندوق 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 للصندوق ،وذلك خالل فترة ال
تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة على هذا التعديل.
ب .يتعين على المدير إخطار أمين الحفظ ومراقب االستثمار كتابة بأية تعديالت نهائية توافق عليها جهة اإلشراف.

المادة الثامنة والثالثون
انقضاء الصندوق:
ينقضي الصندوق بأحد األسباب التالية:
أ .انقضاء المدة المحددة في النظام األساسي ما لم تجدد طبقا ً للقواعد الواردة بالنظام.
ب .انتهاء الغرض الذي أنشئ من أجله الصندوق أو في حالة استحالة تحقيقه الهدف.
ج .تلف أو هالك جميع أصول الصندوق أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا ً مجديا ً.
د .بنا ًء على طلب مدير الصندوق بشرط صدور قرار بالموافقة من جمعية حملة الوحدات ممن يملكون أكثر من  % 50من
رأس مال الصندوق بحله قبل انتهاء مدته.
ه .صدور قرار من الهيئة بإلغاء ترخيص الصندوق.
و .صدور حكم قضائي بحل الصندوق وتصفيته.
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.

المادة التاسعة والثالثون
كيفية تصفية الصندوق:
-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

يدخل الصندوق بمجرد حله  -وفقا ً ألحكام المادة ( - )38في دور التصفية ،ويحتفظ خالل مدة التصفية بالشخصية
االعتبارية بالقدر الالزم إلتمام التصفية ،ويجب أن يضاف إلى اسم الصندوق عبارة (تحت التصفية) مكتوبة بطريقة
واضحة في المكاتبات الصادرة عن الجهة القائمة على التصفية ،ويجب أن يتم شهر تصفية الصندوق .ويتبع في تصفية
الصندوق األحكام المنصوص عليها في المواد التالية ما لم ينص نظامه األساسي على خالف ذلك.
تسقط آجال جميع الديون التي على الصندوق من تاريخ شهر حل الصندوق وإخطار الدائنين بافتتاح التصفية ،وعلى
المصفي أن يخطر جميع الدائنين رسميا ً بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم باقتضاء ديونهم ،ويجوز إخطار
الدائنين بطريق اإلعالن ،وفي جميع األحوال يجب أن يتضمن اإلخطار أو اإلعالن مهلة للدائنين ال تقل عن خمسة عشر
يوم عمل لتقديم طلباتهم.
تنتهي عند انقضاء الصندوق سلطة مدير الصندوق ،ومع ذلك يظل المدير قائما ً على إدارة الصندوق إلى حين تعيين
مصف .ويستمر مقدمو
مصف وممارسته لسلطاته ،ويعتبر المدير بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يتم تعيني
ل
ل
خدمات الصندوق خالل مدة التصفية في تقديم خدماتهم ما لم يقرر المصفي  -بعد موافقة الهيئة  -عدم الحاجة الستمرارهم
في تقديم هذه الخدمات أو استبدالهم بغيرهم أو دم بعض المهام لدى مقدم خدمة واحد.
يجوز 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 مراقب استثمار أو أمين الحفظ ،أو مراقبي الحسابات
المسجلين لدى الهيئة .وفي جميع األحوال ال يتم تعيين المصفى إال بعد موافقة الهيئة .وال يبدأ المصفى في مباشرة أعماله
إال بعد شهر قرار تعيينه.
يتم تعيين المصفى بقرار يصدر عن جمعية حملة الوحدات إال في األحوال التي تقرر فيها الهيئة تعيين المصفي .وفي
حالة اختيار المصفي من قبل جمعية حملة الوحدات ،يتوجب الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة على تعيين
المصفي .وفي جميع األحوال ،تحدد الجهة التي اختارت المصفي أتعابه ومدة التصفية ،على أن يتحمل الصندوق أتعاب
المصفي.
يعزل المصفي بقرار من الجهة التي قام ت بتعيينه ،وفي جميع األحوال يجوز للهيئة بناء على طلب أحد حملة الوحدات
أو دائني الصندوق أو من تلقاء نفسها أن تصدر قرارا ً بعزل المصفى إذا رأت مبررا ً مقبوالً لذلك .وكل قرار بعزل
المصفي يجب أن يشمل تعيين من يحل محله ،وال يبدأ المصفي الجديد في مباشرة أعماله إال بعد شهر القرار المتضمن
العزل وتعيينه مصفيا ً.
يقوم 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.
ت -سداد ديون الصندوق.
ث -بيع أصول الصندوق عقارا ً أو منقوالً بالمزاد العلني أو بالممارسة أو بأي طريقة أخرى تكفل الحصول على
أعلى سعر ،ما لم ينص في قرار تعيينه على إجراء البيع بطريقة معينة.
ج -قسمة صافي أصول الصندوق بين حملة الوحدات.
وال يجوز للمصفي أن يبدأ أعماالً جديدة إال إذا كانت الزمة إلتمام أعمال سابقة ،كما ال يجوز له أن يبيع 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 اتخذ القرار باألغلبية المطلقة،
ما لم ينص قرار تعيينهم على خالف ذلك.
 -9على مدير الصندوق تقديم حسابات الصندوق وتسليم دفاتره ومستنداته وأصوله إلى المصفي ،كما يلتزم مقدمو الخدمات
بتزويد المصفى بأي بيانات أو معلومات تخص الصندوق ،ويقوم المصفي  -خالل ثالثة أشهر من مباشرته لعمله  -بجرد
أصول الصندوق وتحديد مركزه المالي بما يتضمن حقوقه والتزاماته ،وله أن يستعين في ذلك بمقدمي الخدمات ،ويمسك
المصفي الدفاتر الالزمة لقيد التصفية ،مع إخطار الهيئة بتقرير المركز المالي للصندوق.
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 -10على المصفي االنتهاء من أعمال التصفية في المدة المحددة في قرار تعيينه ،فإذا لم تحدد المدة تولت الهيئة تحديدها بناء
على طلب ذوي الشأن .ويجوز مد المدة بقرار يصدر من الجهة التي اختارت المصفي بعد االطالع على تقريره الذي
يتضمن األسباب التي حالت دون إتمام التصفية في المدة المحددة ،ولكل ذي شأن أن يطلب من الهيئة تقصير هذه المدة.
 -11على مصفي الصندوق أن يقوم بدعوة جمعية حملة الوحدات لالجتماع خالل ثالثة أشهر من انتهاء السنة المالية ،وذلك
لمناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي عن أعمال التصفية والمصادقة ،وله
دعوة الجمعية لالجتماع في أي وقت إذا اقتضت ذلك أعمال التصفية.
 -12يتعين على المصفي أن يستوفي ما يكون للصندوق من حقوق لدى الغير أو لدى مدير الصندوق وإيداع المبالغ التي
يحصلها في أحد البنوك لحساب الصندوق في دور التصفية .وعلى المصفي سداد ديون الصندوق وتجنيب المبالغ الالزمة
لسداد الديون المتنازع عليها ،ويتم سداد ديون الصندوق وفقا ً للترتيب التالي:
أ -االلتزامات المالية الناتجة عن عمليات التصفية.
ب -جميع المبالغ المستحقة لمقدمي الخدمات.
ت -الديون الممتازة حسب ترتيب امتيازها.
ث -الديون المضمونة بتأمينات عينية ،وذلك في حدود نات الشيء الضامن للدين.
وما يتبقى من مال بعد سداد الديون السابق بيانها يؤدي للدائنين العاديين ،فإن لم يكف المتبقي من نات 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 انتهاء التصفية ،وال يحت على الغير بانتهاء 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
االنتهاء من تسييلها .كما يجوز للهيئة أن تطلب من المصفي تزويدها بأي معلومات أو تقارير كلما رأت ضرورة لذلك.
 -16تحفظ الدفاتر والمستندات المتعلقة بتصفية الصندوق لمدة خمس سنوات من تاريخ إلغاء قيد الصندوق من سجل الهيئة في
المكان الذي تحدده الجهة التي عينت المصفي.
 -17يسأل المصفي عن تعويض األضرار التي تلحق الصندوق أو حملة الوحدات أو الغير بسبب تجاوزه حدود سلطته أو
نتيجة األخطاء التي يرتكبها في أداء عمله ،وفي حالة تعدد المصفين فإنهم يكونون مسئولين على وجه التضامن.

المادة األربعون
إلغاء الترخيص:
للهيئة أن تلغي ترخيص أي صندوق استثمار في أي من األحوال التالية:
.1
.2
.3
.4

إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص.
إذا كان في ذلك حماية لمصلحة حملة الوحدات في الصندوق.
إذا خالف مدير الصندوق أو مراقب االستثمار أو أمين الحفظ أيا من أحكام القانون أو اللوائح ،أو قدم للهيئة معلومات غير
صحيحة أو غير دقيقة او مضللة.
إذا طلب مدير الصندوق إلغاء الترخيص .وللهيئة أن ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري عن أمر يتعلق بالصندوق
أو بمصلحة المشاركين.

المادة الحادية واالربعون
االسترداد:
 .1تبدأ أول عملية استرداد وحدات الصندوق بعد ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة طرح أسهم الصندوق لالكتتاب األول (فترة
اإلقفال).
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 .2تكون الوحدات متوفرة لإلصدار واالسترداد في أيام التعامل ويجوز االشتراك فيها واستردادها أو جزء منها في أي يوم
تعامل وفقا لسعر التقويم المعلن بتاريخه مخصوما منه نفقات االسترداد ،وستتم عملية االسترداد في أيام التعامل شريطة
أن ال يقل عدد الوحدات المملوكة للمساهم بعد عملية االسترداد عن الحد األدنى للملكية في الصندوق ،وعلى أن يتم التسليم
قيمة الوحدات المستردة خالل  4أيام عمل التالية ليوم التقويم الذي تم فيه تحديد سعر الوحدة.
 .3في كل األحوال ،يتم تقريب قيمة سعر تداول الوحدات إلى أقرب فلس.
 .4يجب على م الك الوحدات الراغب في عملية االسترداد تعبئة طلب االسترداد المتوفر لدى المدير موضحا فيه التفاصيل
المطلوبة.
 .5يجب على مدير الصندوق تنفيذ طلبات االسترداد بسعر التقويم التالي لطلب االسترداد.
 .6يجب على مالك الوحدات الراغب في عملية االسترداد تقديم طلب االسترداد حسبما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة
إلى المدير قبل يوم عمل من يوم التقويم في موعد أقصاه الساعة العاشرة صباحا في يوم التعامل المعني ،وإال تم ترحيل
طلب االسترداد إلى يوم التعامل الذي يليه.
 .7يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد حتى يوم التعامل التالي وفقا ً لما ينص عليه النظام األساسي
للصندوق ،وذلك في أي من الحالتين اآلتيتين:
 .1إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد لحملة الوحدات والمطلوب تلبيتها في أي يوم تعامل أو موعد االسترداد
 %10أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق ،وذلك بشرط أن يلتزم المدير في هذه الحالة بتلبية طلبات االسترداد
التي تقل عن  % 10من صافي قيمة أصول الصندوق ،وعلى أن تؤخذ جميع طلبات االسترداد باالعتبار على أساس
النسبة والتناسب ،ويتم تأجيل النسبة من طلبات االسترداد التي زادت عن نسبة  %10من صافي قيمة أصول
الصندوق حتى يوم التعامل التالي.
 .2يجوز لم دير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد حتى يوم التعامل التالي إذا تم تعليق التداول في البورصة أو
األسواق المالية المنظمة التي يتم التعامل من خاللها في األوراق المالية أو األصول األخرى التي يملكها الصندوق،
أو تعليق تداول أوراق ماليه تمثل قيمة مؤثرة في أصول الصندوق.

المادة الثانية واالربعون
تطبق أحكام القانون رقم  7لسنة  2010والئحته التنفيذية بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية وتعديالتهما
والقرارات والشروط المنظمة من الجهات الرقابية فيما لم يرد به نص في هذا النظام.

المادة الثالثة واالربعون
القانون واالختصاص:
يخضع هذا النظام ويفسر وفقا ألحكام القانون الكويتي ويجوز اللجوء إلى التحكيم القضائي بدولة الكويت في أي نزاع متعلق به أو
ناشئ عنه.
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المادة الرابعة واالربعون
المراسالت:
يتم توجيه كافة المراسالت:
أ .إلى أي مالك على آخر عنوان مقيد في سجالت الصندوق.
ب .إلى المدير على العنوان التالي:
شركة بيت االستثمار العالمي (ش.م.ك) مقفلة
مدينة الكويت – برج جلوبل – شارع الشهداء

ص.ب  28807الصفاة  ،13149دولة الكويت.
موقع الشركة على االنترنت www.globalinv.net:
هاتف رقم22951000 :

المادة الخامسة واالربعون
االقتراحات والشكاوى:
يتم تعبئة النموذج الخاص بالشكاوى وتوقيعه ومن ثم إرساله بإحدى الطرق التالية:
 يدويا لوحدة شكاوى العمالء بالشركة. بالبريد باسم رئيس وحدة شكاوى العمالء ،على عنوان :بيت االستثمار العالمي  -برج جلوبل  -شرق  -شارع الشهداء -ص .ب .: 28807الصفاة 13149 ،دولة الكويت.
 -بالبريد اإللكتروني باسم رئيس وحدة شكاوى العمالء ،على complaints@global.com.kw

المادة السادسة واألربعون
جدول األتعاب والرسوم:

اتعاب إدارة

 % 1.25سنويا من القيمة الصافية ألصول الصندوق

تخصم من الصندوق

اتعاب تحفيزية

 %20من اي ارتفاع يزيد عن  %15سنويا من القيمة الصافية ألصول
الصندوق

تخصم من الصندوق

اتعاب أمين الحفظ

 % 0.050سنويا من القيمة الصافية ألصول الصندوق

تخصم من الصندوق

اتعاب مراقب االستثمار

 % 0.050سنويا من القيمة الصافية ألصول الصندوق

تخصم من الصندوق

مراقب الحسابات

 3,500د.ك سنويا

تخصم من الصندوق

مصاريف بيع وحدات الصندوق
(االشتراك)

 %2.0من المبلغ المستثمر

تخصم من المستثمر عند االشتراك

مصاريف اخرى

على سبيل المثال ( اتعاب المحامين )

تخصم من الصندوق

أتعاب حفظ السجل

 1,000د.ك سنويا

تخصم من الصندوق
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شركة بيت االستثمار العالمي "جلوبل" (ش.م.ك) مقفلة
"المـديـــــر"
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