


 موارد للصناعة والخدمات النفطيةصندوق 

 ملحق النظام األساس ي

 شركة االستثمارات الوطنية  مدير الصندوق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 1 of 4              CMA: NOVEMBER 9, 2022 
النفطية والخدمات للصناعة موارد صندوق  

تحدد تفاصيل أتعاب مقدمي الخدمات في ملحق النظام األساس ي للصندوق ونشرة االكتتاب مع بيان الجهة التي تتحمل تلك األتعاب. 

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

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

إذ على مدير  -مصاريف نسخ وتوزيع النظام األساس ي للصندوق  -ى سبيل املثال ال الحصرالترويج للوحدات أو بيعها، ويشمل ذلك عل

 الصندوق أن يتحمل هذه املصاريف.

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

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

 االتصال وسائل طريق عن الوحدات حملة إلخطار آلية للصندوق  األساس ي النظام يتضمن أن ويجوز  التعديل، هذا على الهيئة موافقة

 .الحديثة أو اإللكترونية

        

 األتعابطريقة احتساب  قيمة االتعاب األتعاب
الجهة التي تتحمل 

 األتعاب

 أمين الحفظ

% من القيمة 0.0625

الصافية ألصول 

 .الصندوق 

 أمين اتعاب احتساب يتم •

 وتسدد شهريا الحفظ

 .سنوي  ربع بشكل

 الصندوق 

 مراقب االستثمار

% من القيمة 0.0625

الصافية ألصول 

 .الصندوق 

 مراقب اتعاب احتساب يتم •

 وتسدد شهريا االستثمار

 .سنوي  ربع بشكل

 الصندوق 

  دينار كويتي 1,100 مراقب الحسابات الخارجي
 
 .سنويا

 .التعيين عند% 50 •

 مسودة تسليم عند% 50 •

 .الحسابات مراقب تقرير

 الصندوق 

 مكتب التدقيق الشرعي الخارجي 
 

 .دينار كويتي 1,000

 كل دفعتين على سداد يتم •

 كويتي دينار 500 دفع

وتستحق الدفعة األولى 

يناير، والدفعة  1بتاريخ 

 يونيو. 30الثانية بتاريخ 

 الصندوق 

 حافظ السجل 

 

 

1,236  
 
دينار كويتي سنويا

وفي حال توزيع الصندوق 

أرباح على حملة الوحدات 

% على 20تضاف نسبة 

 الرسوم.

•  
 
  تدفعسنويا

 
 الصندوق  .مقدما



Page 2 of 4              CMA: NOVEMBER 9, 2022 
النفطية والخدمات للصناعة موارد صندوق  

 

 
 مدير الصندوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 1أتعاب إدارة: نسبة 

 .سنويا

أتعاب تشجيعية: يتقاض ى 

مدير الصندوق اتعابا 

تشجيعية اضافية على 

األداء بنسبة حسن وتميز 

% من األرباح السنوية 20

للصندوق التي تفوق نسبة 

% من القيمة الصافية 10

ألصول الصندوق من 

 .بداية السنة

 شهريا تحسب: إدارة أتعاب •

 بشكل وتسدد تجميعي بشكل

 .سنوي  ربع

 يتقاض ى: تشجيعية أتعاب •

 اتعابا الصندوق  مدير

 حسن على اضافية تشجيعية

 من% 20 بنسبة األداء وتميز

 للصندوق  السنوية األرباح

 من% 10 نسبة تفوق  التي

 ألصول  الصافية القيمة

 السنة، بداية من الصندوق 

 القيمة تكون  أن على

 الصندوق  ألصول  الصافية

 االسمية القيمة من أعلى

 انخفاض كان إذا إال للوحدة

 ألصول  الصافية القيمة

 القيمة عن الصندوق 

 عن ناتج للوحدة االسمية

 واملنحة النقدية التوزيعات

 يكون  وأن منهما اي أو

 منذ لألرباح محققا الصندوق 

 أحد قيام حالة وفي. تأسيسه

 باسترداد املساهمين

 املالية السنة خالل الوحدات

 األتعاب احتساب فيتم

 التي العوائد على التشجيعية

 تخص والتي% 10 تفوق 

 املستردة الوحدات قيمة

 كمصاريف وتحمل فقط،

 الصندوق  على مستحقة

 الصندوق 
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 التي األتعاب تزيد وال  •

 الصندوق  مدير يتقاضاها

 الصافية القيمة من% 5 عن

 .الصندوق  ألصول 

 %0.50 عمولة االشتراك

من صافي قيمة االصول  •

للوحدات املراد االشتراك 

 .بها

 حامل الوحدة

 %0.50  االسترداد عمولة
من صافي قيمة االصول  •

 املستردة. للوحدة
 حامل الوحدة

 

 

 


