


 

 

 الوطنية اإلستثماري صندوق 

 ملحق النظام األساس ي

ستثمارات الوطنيةشركة ال  مدير الصندوق    
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تحدد تفاصيل أتعاب مقدمي الخدمات في ملحق النظام األساس ي للصندوق ونشرة االكتتاب مع بيان الجهة التي تتحمل تلك 

التأسيس ورسوم ترخيص الهيئة أو أي رسوم أخرى تفرضها الهيئة. وال يجوز دفع أي األتعاب. ويتحمل الصندوق مصاريف 

مبلغ من أصول الصندوق في حال تعيين مقدم الخدمة لتأدية أي من املهام املرتبطة بمهام مدير الصندوق أو مقابل أتعاب 

مصاريف نسخ وتوزيع النظام  - الحصرمستشار االستثمار أو الترويج للوحدات أو بيعها، ويشمل ذلك على سبيل املثال ال 

 إذ على مدير الصندوق أن يتحمل هذه املصاريف. -األساس ي للصندوق 

افقة بعد إال  امللحقهذا  على تعديل أي ينفذ ال   .تحدده الذي املوعد في أو  فوري بأثر  الهيئة مو

 من عمل أيام عشرة تتجاوز  ال  فترة خالل وذلك ،على هذا امللحق تعديل بأي الوحدات حملة إخطار  الصندوق  مدير  على ويجب

افقة تاريخ  طريق عن الوحدات حملة إلخطار  آلية للصندوق  األساس ي النظام يتضمن أن ويجوز  التعديل، هذا على الهيئة مو

 .الحديثة أو  اإللكترونية االتصال وسائل

        

 طريقة احتساب األتعاب قيمة االتعاب األتعاب

الجهة التي 

تتحمل 

 األتعاب

 أمين الحفظ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% من صافي قيمة 0.05نسبة  •

مليون  30أصول الصندوق حتى 

 كويتي.ر دينا

% من صافي قيمة 0.035نسبة  •

 30أصول الصندوق فيما يزيد عن 

مليون  80مليون دينار كويتي حتى 

 دينار كويتي.

% من صافي قيمة 0.025نسبة  •

 80أصول الصندوق فيما يزيد عن 

 مليون دينار كويتي.

أل تقل األتعاب مع مراعاة   •

دينار  30,000السنوية عن مبلغ 

كويتي ول تزيد األتعاب عن مبلغ 

 دينار كويتي ل غير. 45,000

 

يتم احتساب أتعاب أمين الحفظ شهريا  •

وتتراكم تلك األتعاب وتسدد كل ثالثة 

أشهر وتعتبر هذه األتعاب جزءا من 

 نفقات الصندوق.

 

 وق الصند
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اقب االستثمار  مر

  

 

% من صافي قيمة 0.05نسبة  •

مليون  30أصول الصندوق حتى 

 دينار كويتي.

% من صافي قيمة 0.035نسبة  •

 30أصول الصندوق فيما يزيد عن 

مليون  80مليون دينار كويتي حتى 

 دينار كويتي.

% من صافي قيمة 0.025نسبة  •

 80أصول الصندوق فيما يزيد عن 

 كويتي.مليون دينار 

أل تقل األتعاب السنوية مع مراعاة  •

دينار كويتي ول  30,000عن مبلغ 

 45,000تزيد األتعاب عن مبلغ 

 دينار كويتي ل غير.

 

 مراقب الستثماريتم احتساب أتعاب  •

شهريا وتتراكم تلك األتعاب وتسدد كل 

ثالثة أشهر وتعتبر هذه األتعاب جزءا من 

 نفقات الصندوق.

 

 الصندوق 

اقب الحسابات  مر

 الخارجي
  دينار كويتي 1,100

 
 سنويا

 .التعيين عند% 50 •

 تقرير مسودة تسليم عند% 50 •

 .الحسابات مراقب

 الصندوق 

 حافظ السجل 

 دينار كويتي  800
 
وفي حال توزيع سنويا

الصندوق أرباح على حملة الوحدات 

 % على الرسوم.20تضاف نسبة 

  15 خالل تسدد •
 
 تاريخ من يوما

 الصندوق  .التفاقية

 مدير الصندوق 
 من سنويا% 1.5 بواقع اإلدارة أتعاب •

 .الصندوق  ألصول  الصافية القيمة

 بشكل تجميعي  •
 
تحتسب شهريا

 الصندوق   .بشكل ربع سنوي وتسدد 
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على أن ل تزيد العمولة التي  •

يتقاضاها مدير الصندوق في كافة 

% من القيمة 5األحوال عن 

السوقية الصافية ألصول الصندوق 

 .السنوية

 عمولة االشتراك
  

0.50% 

من صافي قيمة الصول للوحدات  •

 حامل الوحدة .املراد الشتراك بها

 االسترداد  عمولة
  

 حامل الوحدة .من صافي قيمة الصول للوحدة • 0.50%

 

 

 


