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وإنشاء صناديق  في شأن تنظيم تداول األوراق المالية 1990لسنة 31 بموجب أحكام مرسوم بالقانون رقم 
ية للمرسوم بالقانون ئحة التنفيذبإصدار الال 1992لسنة  113االستثمار وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 

، مركزيلكويت الاة وبنك ، وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعوالتعديالت الالحقة عليه  أعاله إليهالمشار 
مالكي  " من ماريالدارج اإلستثصندوق  " إنشاءفقد تم  مع أحكام الشريعة اإلسالمية  ضوبما ال يتعار

قانون رسوم بالالً والموأية تعديالت قد تطرأ عليه مستقب النظاموفق هذا وحدات االستثمار المبين أحكامها 
والتعديالت  . المالية والالئحة التنفيذية بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم االوراق 2010لسنة  7رقم 

  .الالحقة عليه والقرارات والضوابط الصادرة من الهيئة
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 ( 1ة ) مـاد

 

 يعتبر التمهيد السابق جزءا ال يتجزأ من هذا النظام ومكمالً ألحكامه .

 

 ( 2) مـادة 

 

 -ـات :ـتعريف 

 

 يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

 

 

 الصنـــدوق   : الدراج اإلستثماري صندوق

 نوع الصندوق    : صندوق االستثمار في األوراق المالية.

 استثماري ذو رأسمال متغير )مفتوح(صندوق 

 اكتتاب عام
: 

: 
  شكل الصندوق 

 -  نوع طرح وحدات

 الصندوق

 عملة الصندوق   : الدينار الكويتي.

 جهة اإلشراف   :   . هيئة اسواق المال

 الهيئة  : المال . هيئة أسواق

 مديـر الصندوق   : شركة اإلستثمارات الوطنية. 

المعامالت، يقوم بمهام التدقيق الشرعي على  شخص مؤهل في مجال فقه

 الشخص المرخص له.
:    التدقيق مكتب

  الشرعي الخارجي

لس هو مالك الوحدات من الشركات والمواطنين الكويتيين ومواطني دول مج

 صندوقواألجانب الذين يجوز لهم االشتراك في ال والعرب  التعاون الخليجي

 . للقانون وفقا 

:   المالــــك 

ر بدو اسم المؤسسة أو المؤسسات المالية التي يعينها مدير الصندوق لتقوم

 وهي تلقي طلبات االشتراك بالصندوق . (البيع) االكتتاب وكيل

:   وكيــل االكتتاب 

 )البيع(

بدي الشخص الطبيعي المسجل لدى الهيئة في سجل مراقبي الحسابات الذي ي 

لشركة ية لدى عدالة ووضوح القوائم المالالرأي الفني المحايد والمستقل حول م

 .المعدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة لدى الهيئة

:  مراقـب الحسابـات 

ل هي ورقة مالية غير قابلة للتجزئة تمثل حصة في أصول الصندوق وتخو 

 حاملها مباشرة كامل الحقوق الناشئة عنها.

ا ً شخص ين عليهم أن يختاروا من بينهموإذا تعدد مالكو الوحدة الواحدة تع 

دات واحدا يمثلهم تجاه الصندوق. ويجوز لغير الكويتيين االكتتاب في وح

 االستثمار أو تملكها.

:  وحـدات االستثمـار 

ر موجودات الصندوق حسب سع تقويم هو السعر الذي يتم تحديده بناء على

حدات مقسوما على عدد والمعتمدة من الهيئة  الدولية المعايير المحاسبية

 االستثمار.

:   صافي قيمة الوحدة 
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 م نظامحكاألهي قيمة استثمارات الصندوق في نهاية الفترة المالية مقومة طبقاً 

ً الصندوق األساسي  من  عتمدةالم الدولية لمعايير المحاسبيةا للضوابط أو وفقا

وأخرى  دة مدينةمضافاً إليها بنود الموجودات األخرى من نقدية وأرص الهيئة

ي فخذ مطروحا ًمنها التزامات الصندوق قبل الغير في ذات التاريخ )دون األ

 ت(.االعتبار التوزيعات النقدية المقترحة على مسا همي الصندوق إن وجد

 

 ي دولةفمية جميع أيام األسبوع بإستثناء عطلة نهاية األسبوع وأيام العطل الرس

  الكويت ولمدير الصندوق.

ل خال ظهرا الواحدةلقبول طلبات االشتراك واالسترداد حتى الساعة  آخر يوم

ن مل معأيام العمل الرسمية في دولة الكويت ولمدير الصندوق وذلك قبل يوم 

 يوم التقويم.

ً لمعايير المحاسبة الدولية ن معتمدة الم اليوم الذي يتم فيه تقويم األصول وفقا

 الهيئة )آخر يوم من كل شهر(.

  

: 

 

 

 

 

 

: 

 

: 

 

 

 

 

: 

 

   القيمة الصافية

 للصندوق

 

 

 

 

 يوم العمل

 

 يوم التعامل

-  

 

        يوم التقويم                -

 

 

 

 

 

-  

 الســـــــوق  : الخليجية. األسواق المالية

راق بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط االو 2010لسنة  7القانون رقم 

 .حقة عليهوتعديالته والتعديالت الال المالية

الالحقة  والتعديالت 2010لسنة  7هي الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 

 عليها.

: 

 

:

  

 القـانــــــون 

 

 

 الالئحة التنفيذية 

 

 

 ( 3) مـادة 

 

 إسـم الصنــدوق  : ".إلستثماريا الدارجصندوق يطلـق على هذا الصنـدوق اسم " 

 

 ( 4) مـادة 

 

مدير كبإنشاء وإدارة الصندوق وتعمل  مارات الوطنيةشركـة االستثتقوم 

ق ها حللصندوق وتكون الممثل القانوني للصندوق في عالقته مع الغير ول

 ، وهي شركة مرخصه لها من قبل هيئة أسواق المال  . التوقيع عنه

دات ويكون للصندوق شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن حملة الوح

 ادارته. أو الجهة القائمة على

:  مديـر الصنــدوق 

 

 ( 5) مـادة 

 

شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط المراقبة واالشراف على 

 أنظمة االستثمار الجماعي.

 

: االستثمـار مراقب 
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 ( 6) مـادة 

 

شخص اعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة حفظ أموال العمالء 

حكام ا ألاالستثمار الجماعي وفق وأصولهم بما في ذلك تلك المكونة ألنظمة

لصندوق ونظام ا والئحته التنفيذية وتعديالتهما 2010سنة  7القانون رقم 

 .وتعليمات جهة االشراف

 

 

:   أمين الحفظ 

 

 ( 7) مـادة 

 

 من سنوات تبدأ اعتباراً  عشرمال متغير، ومدته  يكون الصندوق ذو رأس

 ابلةلجريدة الرسمية وهي قتاريخ قيد ونشر الموافقة على تأسيسه في ا

 لرأس الما % من 50 أكثر منللتجديد لمدد مماثلة أخرى بعد موافقة 

 وجهة اإلشراف

:  نوع ومـدة الصندوق 

 

 ( 8) مـادة 

 

 ةاستثمار رأس المال في أسهم الشركات المدرجة في األسواق المالي

 تثمارسواستثمار النقد المتوفر في أدوات اال،  وغير المدرجة الخليجيه

 النقد واقأس المالية االسالمية كالودائع القصيرة والطويلة االجل وصناديق

عن حكومات دول مجلس التعاون لدول االسالمية والصكوك الصادرة 

ف ك بهدوفقا لما يراه مدير الصندوق وذل ،الخليج العربية أو بضماناتها

 تحقيق عوائد جيدة للمشتركين.

أحكام الشريعة مع وافقة تصندوق مويجب أن تكون جميع أعمال ال

 .التدقيق الشرعي الخارجي مكتب يقررهاإلسالمية حسبما 

:   الهدف من إنشاء

 الصندوق

 

 ( 9) مـادة 

 

 5مال الصندوق من  مال الصندوق متغير ويبلغ حدود رأس يكون رأس

 ويقسم رأس مال ،مليون دينار كويتي  100مليون دينار كويتي إلى 

ت حدات متساوية القيمة وتقتصر مسؤولية حملة الوحداالصندوق الى و

ويتم تسديد قيمة  في الصندوق على قيمة مشاركتهم في رأس المال

 .الوحدات نقدا عند االكتتاب أو االشتراك فيها

 

دينار كويتي أو ما  5,000,000يجب أن ال يقل رأس مال الصندوق عن 

في حالة انخفاض  -يعادلها بالعمالت األخرى، وعلى مدير الصندوق 

أن يخطر الهيئة خالل خمسة أيام  -رأس مال الصندوق عن الحد األدنى 

:  مــال الصنـدوق رأس 
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 ً في  -عمل من تاريخ انخفاض رأس المال، وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسبا

  بما يحقق مصلحة حملة الوحدات. -كل حالة 

 
 

 

 ( 10) مـادة 

 

د، قيمة كل منها دينار كويتي واح وحدات االستثمار للصندوق اسمية،

وحدة إلى  5.000.000مال الصندوق من ويتكون حدود رأس

 وحدة. 100.000.000

 

:  وحــدات االستثمــار 

 

 ( 11) مـادة 

 

ن اوحدة كما انة ال يجوز  1,000الحد األدنى لالشتراك في الصندوق 

% من 50يتعدى عدد الوحدات المشترك بها من قبل مستثمر واحد عن 

 راسمال الصندوق .

 

:   الحد األدنى واألعلى

 لالشتراك

 

 

 ( 12) مـادة  

 

 االشتراك في الصندوق : 

 

 ال يجوز االشتراك في الصندوق بحصص عينية أيا كان نوعها.  -1

ليجي دول مجلس التعاون الخ ي ومواطن ين الكويتي ين يحق االشتراك في الصندوق للمواطن -2

ة مررين والغيررر مقيمررين والشررركات والمؤسسررات الكويتيررة والخليجيررالمقيواألجانررب والعرررب 

 .وخارج دولة الكويت  ل واإلجنبية داخ

 يقوم مدير الصندوق بتوجيره الردعوة لالشرتراك فري الصرندوق عرن طريرق الجريردة الرسرمية -3

نها علرى البيانرات التري تتضرموذلرك بعرد موافقرة هيئرة أسرواق المرال وفي صرحيفتين يروميتين 

  كتتاب.نشرة اال

 كوكيل أن يعمال الحفظويحق للمدير وأمين  (البيع) االكتتاب يتم االشتراك عن طريق وكالء -4

 تتراباالك ولهما نفرس الحقروق وعليهمرا نفرس االلتزامرات المترتبرة علرى وكرالء (بيع) اكتتاب

المعرد  نمروذج االشرتراك (البيرع) االكتتراب اآلخرين بحيث يسلم المشرترك إلرى وكيرل  (البيع)

ودع ذلك مرفقررا برره المسررتندات المطلوبررة وقيمررة الوحرردات باإلضررافة إلررى عمولررة البيررع، وتررلرر

ى أمرين األموال التي يتم تلقيها في حساب خاص يفتح بإسم الصندوق، وتسلم هذه األمروال إلر

 بعد إستكمال إجراءات إنشاء الصندوق. الحفظ

ته ضرمن اسرم المشرترك وجنسريإيصراال موقعرا يت (البيرع) االكتتراب يستلم المشترك مرن وكيرل -5

  وعنوانه وتاريخ االشتراك وعدد الوحدات المشترك بها وقيمتها.

يظل باب االشتراك مفتوحا طروال المردة المحرددة بالردعوة وال يجروز قفرل براب االشرتراك إال  -6
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الحررد بعررد انتهرراء هررذه  المرردة، وإذا قاربررت فترررة االكتترراب علررى االنتهرراء دون أن يررتم تغطيررة 

ما لم يقم هو  جاز لمدير الصندوق أن يطلب من الهيئة مهلة مماثلة ن قيمة الصندوقاألدنى م

الوحردات  عردد % مرن إجمرالي50بتغطية قيمرة الوحردات علرى أن ال تزيرد نسربة ملكيتره عرن 

المصدرة ، ويجوز لمدير الصندوق أن ينقص رأس المال إلى الحد الذي يتم تغطيته بحيث ال 

مة الوحدات المطروحة لالكتتاب أو خمسة ماليرين دينرار أيهمرا % من إجمالي قي50يقل عن 

، كما يجوز له العدول عن إنشاء الصندوق وفي هذه وذلك بعد موافقة هيئة أسواق المالأكثر 

الحالة يرد للمشتركين المبالغ التي دفعوها وما حققه من عوائرد وذلرك خرالل فتررة ال تتجراوز 

 .عشرة أيام من تاريخ قراره المذكور

 يجب أن ال تقل مشاركة مردير الصرندوق المطرروح لالكتتراب العرام فري وحردات الصرندوق   -7

، وال يجرروز ان يتصرررف فرري تلررك الوحرردات او يسررتردها دينررار كررويتي 250,000عررن مبلررغ 

ن % مر50طوال مدة إدارته للصندوق. كما ان الحد األقصى لمشراركة مردير الصرندوق يبلرغ 

 رأس مال الصندوق.

الترردقيق  ومكتررب  الخررارجي ومراقررب الحسررابات ومراقررب االسررتثمارالحفررظ مررين ال يجرروز أل -8

 أن يشترك لحسابه الخاص بوحدات الصندوق. الشرعي الخارجي

عردم قبرول أي اشرتراك نقردي فري  (البيرع) االكتتراب يجب علرى مردير الصرندوق و وكيرل -9

 الصندوق .

 أو مرردير الصررندوق (بيررعال) االكتترراب يتعررين علررى الراغررب فررى اإلشررتراك أن يررزود وكيررل -10

بنمرروذج اإلشررتراك المعررد لررذلك ويجررب أن يتضررمن هررذا النمرروذج إسررم الصررندوق ورأس مالرره 

 وإسرم المشرترك وعنوانرره وإسرم مراقرب اإلسررتثمارالحفررظ وإسرم مردير الصررندوق وإسرم أمرين 

 قررار منرهوجنسيته والوحدات التى يريد اإلكتتاب بها وقيمتها باإلضرافة الرى عمولرة البيرع وإ

 لمرا يلري بقبوله لنظام الصندوق مرفقا به المستندات الرسمية التى تحدد هويرة المشرترك وفقرا

:- 

 

دولة قيمين بالم البطاقة المدنية بالنسبة لألفراد الكويتيين ، واألفراد غير الكويتيين -

 الكويت ، شريطة صالحية تلك البطاقة.

 تلك يت شريطة صالحيةوثيقة السفر بالنسبة لألفراد الغير مقيمين بدولة الكو -

 الوثيقة.

 ،الترخيص الصادر من وزارة التجارة والصناعة بالنسبة للمؤسسات الفردية  -

 . إضافة الى البطاقة المدنية لصاحب المؤسسة ، شريطة صالحية تلك الوثائق

ع ، نموذج اعتماد التوقيوكذلك الترخيص الصادر من وزارة التجارة والصناعة  -

 ارية ، شريطة صالحية تلك المستندات .بالنسبة للشركات التج

رة أو لصاداالوثائق الرسمية بالنسبة لألفراد والجهات األخرى المحلية ، والوثائق  -

 نشآتالمعتمدة من الجهات المختصة  بالدولة التى تنتمى إليها المؤسسات والم

 والشركات غير المقيمة.
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يابة مل نتثبت صفة المتعا األوراق والمستندات والوثائق واألحكام القضائية التى -

 عن الغير وإنه مخول فى تمثيل من ينوب عنه.

ل حسب طلبات الهيئة بما يخص سياسات مكافحة غسيل االموا ىأي متطلبات أخر -

 وأعرف عميلك.

ات، لوحديحكم النظام األساسي لصندوق االستثمار العالقة بين مدير الصندوق وحملة ا -

ة األساسي لكل مشترك أو أي شخص لدية رغب ويجب توفير نسخة مطبوعة من النظام

 ألساسيبعد اإلطالع على النظام ا –ويعد توقيع المشترك  ،في اإلشتراك في الصندوق

م لنظااويجب أن يكون  على طلب اإلشتراك بمثابة موافقة على هذا النظام. -للصندوق

 ند طلبه.عبل ن مقااألساسي لصندوق اإلستثمار مكتوباً باللغة العربية وأن يتم توفيره دو

 

الرة عردم حومدير الصرندوق عرن تنفيرذ المعاملرة فرى  (البيع) االكتتاب علما بأنه سيمتنع وكيل

 إستيفاء صورة من وثيقة الهوية الشخصية للمشترك"
 

 ( 13) مـادة 

 

 التخصيــص : 

 

علرى ل عشررة أيرام عمر يقوم مدير الصرندوق بفررز طلبرات االشرتراك وإجرراء عمليرة التخصريص خرالل  -1

 .االكتتاباغالق باب  ر من تاريخ األكث

مرن مرل عشررة أيرام ع ترد إلى المشترك المبالغ الزائدة عن قيمة ما يتم تخصيصه لره مرن وحردات خرالل  -2

 وائد .فتاريخ انتهاء إجراءات التخصيص وال يستحق عنها أية 

 

 (14) مـادة 

 سجل المشتركين : 

 

 ظ إذاة مقاصة، ويجوز حفظ هذا السجل لدى أمين حفيحفظ سجل حملة وحدات الصندوق لدى وكال -1

ً لألحكام الواردة في الكتاب الرابع )بورصات األ  وراقكان الصندوق غير مدرج، وذلك وفقا

موال أالمالية ووكاالت المقاصة( من الالئحة، وتدفع أتعاب الجهة التي تحتفظ بالسجل من 

 .الصندوق

ت التي لوحدافاظ ببيان يوضح رصيد الوحدات المتبقية واعلى وكالة المقاصة أو أمين الحفظ االحت -2

 .لبياناة من تم إصدارها أو استردادها أو استحداثها أو إلغاؤها، وتزويد مراقب االستثمار بنسخ

حدات يتعين على حملة الوحدات إخطار مدير الصندوق أو الجهة التي تحتفظ بسجل حملة الو  -3

لى عير يطرأ على أي من معلوماته وذلك خالل شهر كتابيا أو عن طريق االيميل عن أي تغي

 األكثر من حدوث أي من هذه التعديالت او التغييرات.
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 (15 ) مـادة

 

 سياسة توزيع األرباح : 

 

 يراه  لما يقرر مدير الصندوق بعد إصدار البيانات المالية الربع سنوية والسنوية ووفقا

 حداتزء الذي يجري توزيعه كأرباح على ومناسبا لصالح الصندوق والمشاركين فيه الج

يع االستثمار بشكل ربع سنوي أو سنوي حسبما يقرره مدير الصندوق ويعلن عن التوز

سائل رالموقع اإللكتروني لمدير الصندوق أو عن طريق إرسال من خالل  وموعده وقيمته

ن أو ع نقديويجوز للمدير توزيع الجزء من عائد االستثمار بشكل ، نصية لحملة الوحدات

تين طريقطريق توزيع وحدات مجانية في الصندوق)بواقع القيمة االسمية للوحدات( أو بال

 ويتم إخطار جهة اإلشراف بذلك.معاً، 

 

 (16) مادة 

 حقوق حملة الوحدات  

 

 اتها.كام ذيجب أن تُطبق على جميع حملة الوحدات من الفئة نفسها في الصندوق الشروط واألح 

 ي لحق فادات االستثمار للمشتركين حقوقا متساوية تجاه الصندوق ويكون لحاملها تخول حصص أو وح

 يكون لكلوحدات اقتسام األرباح القابلة للتوزيع وااللتزام بتحمل الخسارة كل في حدود ما يملكه من و

ن منهم الحق في الحصول على نسبة من صافي موجودات الصندوق عند تصفيته بقدر ما يملكه م

 حدات .حصص أو و

 . فيما عدا مدير الصندوق ال يحق لحمله الوحدات االشتراك في إدارة الصندوق 

 لحد عن ا في حالة وفاة مالك الوحدات تؤول تلك الوحدات للورثه ويتعين أن ال يقل نصيب كل وارث

م على بينه األدنى المنصوص عليه ، فإن قل نصيب الوارث عن الحد االدنى وما لم يتفق الورثة فيما

علن م قويمتنقل ملكية الوحدات بحيث تكون ضمن الحد األدنى للملكية جاز للمدير شراؤها بآخر سعر 

 عنه .

 ر أن في حالة إفالس مالك الوحدات أو توقيع حجز قضائي على الوحدات المملوكة له جاز للمدي

 يشتريها وفقا آلخر سعر معلن عنه ويتم تسليم المبلغ للجهة المختصه .

 

 ( 17) مـادة 

 

القيمة السوقية الصافية  : 

 لألصول

 

 يتم احتساب القيمة الصافية لألصولNAV  راقب االستثمار م تقويمبشكل  شهري عن طريق ً  وفقا

ل في صول تتمثية لألعلما بأن طريقة احتساب القيمة الصافللمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئة 

خرى ات األنظام الصندوق األساسي مضافة إليها بنود الموجودقيمة إستثمارات الصندوق مقومة وفقا ل

ت ي ذاغير فلمن نقدية وأرصدة مدينة وأية موجودات أخرى مطروحا منها إلتزامات الصندوق  قبل ا

  وجدت(. وق إنالتاريخ )دون األخذ في االعتبار التوزيعات النقدية المقترحة على المساهمين في الصند

  ت م الطلبالتقدي وق في كل يوم تعامل وبما ال يتجاوز مدة يوم بعد الموعد النهائيصنداليجب تقويم أصول

  واالسترداد. اإلشتراكالخاصة بعمليات 
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 رين الل العشخولها يتم تقويم االوراق المالية المدرجة أو غيرها من األصول غير السائلة التي لم يتم تدا

 .المعتمدة من الهيئة  الدولية لمحاسبيةيوم عمل السابقة ليوم التقويم وفقا للمعايير ا

 

 ار ا بالدينعادلهويراعى عند التقييم إذا كانت هناك مبالغ بعملة غير الدينار الكويتي أن يتم إحتساب م

 الكويتي، على أساس سعر الصرف السائد عند إجراء ذلك التقييم.

  التالية الطرق وذلك بأحدلى األقل مرة بالسنة عيتم تقويم االوراق المالية الغير مدرجة ليوم التقويم : 

 قيمة دفترية . أحدث .1

 وفقا لمتوسط التقييم لثالثة مكاتب وساطة . .2

 حسب القيمة العادلة من خالل جهة مختصة . .3
 

 ة حال يجوز تأخير تقويم أصول الصندوق لمدة ال تتجاوز يومي عمل من يوم التعامل في

يئة لى ان يقدم مدير الصندوق للهعدم إمكانية تقويم جزء كبير من أصول الصندوق ع

 أسباب ومبررات هذا التأخير.

  في حال تقويم اصل من أصول الصندوق بشكل غير صحيح او الخطا في حساب سعر

 الوحدة، يجب على من تسبب في ذلك بخطئه أن يعوض المضرور من هذا الخطأ. ويجب

لمالية انات اجعة او البياعلى مدير الصندوق أن يرفق مع البيانات المالية المرحلية المر

 ترة.الف السنوية المدققة تقريرا يبين كل أخطاء التقويم والتسعير التي تمت خالل تلك

 ن دوق ميتم اإلعالن عن صافي قيمة الوحدة للجمهور من خالل نموذج المعلومات الشهرية للصن

 خالل البورصة، وذلك خالل سبعة أيام عمل من نهاية كل شهر. 

 
 

 ( 18) مـادة 

 

 ـتـردادــراك واإلسشـتـاال : 

 

 

 م طلباً يحق لحملة الوحدات استرداد وحداتهم كما يحق آلخرين االشتراك في الصندوق من خالل تقديمه

اك طلب االشرترتنفيذ طلبات االشتراك أو االسترداد بسعر التقويم التالي ل الصندوق، ويتمبذلك إلى مدير 

فري  االشتراك أو االسترداد أية عموالت أخررى منصروص عليهرا او االسترداد. ويجوز أن تشمل أسعار

 -يلي: كما هذا النظام وذلك 

 

 ألولررى االسررنة الميالديررة  انتهرراء تبرردأ عمليررة االسررترداد فرري الترراريخ الررذي يحرردده مرردير الصررندوق بعررد

 .للصندوق

  لك يجرروز الصررندوق وكررذ فررييجرروز للمشررترك إعررادة بيررع كررل أو بعررث وحرردات االسررتثمار المملوكررة لرره

 .مراقب االستثمارفي الصندوق وفقاً للسعر المقيّم من قبل  اإلشتراك لآلخرين

 أي في آخر يوم من كل شهر، وفي حالة  شهري يتم إبرام وتنفيذ عملية االسترداد واالشتراك بشكل

، وقوع آخر يوم من الشهر في عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل السابق له يوم االسرترداد واالشرتراك

ظهرا خرالل أيرام العمرل الرسرمية  الواحدةتم إغالق قبول طلبات اإلشتراك واإلسترداد عند الساعة ي
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في دولة الكويرت ولمردير الصرندوق وذلرك قبرل يروم مرن تراريخ تقرويم أصرول الصرندوق، وإال سرقط 

 .الطلب لتلك الفترة وعليه تجديد طلبه للفترة التالية

 نسبة  جماليإإذا بلغ  ب استرداد حتى يوم التعامل التالييجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طل

ثر من % أو أك10 جميع طلبات االسترداد لحملة الوحدات والمطلوب تلبيتها في أي يوم تعامل

بة س النسصندوق ، وعلى أن تؤخذ جميع طلبات االسترداد باالعتبار على أساالصافي قيمة أصول 

قيمة  % من صافي10ت االسترداد التي زادت عن نسبة والتناسب، ويتم تأجيل النسبة من طلبا

 .يأصول الصندوق حتى يوم التعامل التال

  إذا زادت طلبرررات االشرررتراك عرررن الحرررد األعلرررى لررررأس المرررال المصررررح بررره يرررتم تخصررريص الوحررردات

 للمشتركين الجدد بطريقة النسبة والتناسب.

  داول فري التروقر  إذا ترم  التعامرل الترالي يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد حترى يروم 

تي ول األخرى الالتعامل في االوراق المالية أو األص فيهاالتي يتم  البورصة أو األسواق المالية المنظمة

 تداول أوراق مالية تمثل قيمة مؤثرة في أصولة.وق   صندوق ، أو اليملكها 

  ام هررذا بموجررب أحكرر مراقررب االسرتثمارمرا يحرردده المعلررن بتاريخرره ك التقررويميكرون االسررترداد وفقرراً لسرعر

الشرتراك امن القيمرة الصرافية للوحردة، ويكرون  %0.5النظام، مخصوماً منه نفقات االسترداد التي تبلغ 

الصرافية  مرن القيمرة% 0.5المعلرن بتاريخره مضرافاً إليره رسروم االشرتراك التري تبلرغ  التقرويموفقاً لسعر 

  . فلوس أيهما أعلى  5للوحدة أو 

 

    ة ليرروم علررى مرردير الصررندوق أن يرردفع لحامررل الوحرردات قيمررة االسررترداد خررالل أربعررة أيررام عمررل التاليرر

 . التقويم الذي تم فيه تحديد سعر الوحدة
 

 : االسترداد المبكر 
 

 ال يقبل مدير الصندوق طلبات اإلسترداد المبكر .  -

 

 ( 19) مـادة 

 

 أتعاب المدير والمصروفات : 

 

ً تحسب كجزيتقاضى مدي -1 ء من ر الصندوق نظير قيامه بإدارة واستثمار أموال الصندوق أتعابا

صندوق دير الال تزيد األتعاب التي يتقاضاها ممصروفات الصندوق في نهاية السنة المالية على أن 

ق أو لصندو% سنويا سواء كانت هذه األتعاب في شكل نسبة ثابتة من القيمة الصافية الصول ا5عن 

 -وفقاً لما يلي: بطة بأداء الصندوق أو كليهما .نسبة مرت

  بخالل فترة االكتتا % من المبلغ المستثمر2يستحق مدير الصندوق عمولة بيع قدرها  . 

 سنويا وتحسب شهريا بشكل تجميعي وتسدد بشكل ربع سنوي  %1 بنسبة أتعاب إدارة. 

 من األرباح 20ألداء  بنسبة يتقاضى مدير الصندوق اتعابا تشجيعية اضافية على حسن و تميز ا %

% من القيمة الصافية ألصول الصندوق من بداية السنة ، على 10السنوية للصندوق التي تفوق نسبة 

إال إذا كان إنخفاض القيمة  أن تكون القيمة الصافية ألصول الصندوق أعلى من القيمة االسمية للوحدة
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و المنحة أو اي منهما ناتج عن التوزيعات النقدية الصافية ألصول الصندوق عن القيمة االسمية للوحدة 

وفي حالة قيام أحد المساهمين باسترداد الوحدات .  منذ تأسيسه وأن يكون الصندوق محققا لالرباح

% والتي تخص قيمة 10خالل السنة المالية فيتم احتساب األتعاب التشجيعية على العوائد التي تفوق 

مصاري  مستحقة على الصندوق و التزيد األتعاب التي يتقاضاها الوحدات المستردة فقط ، وتحمل ك

 % من القيمة الصافية ألصول الصندوق.5مدير الصندوق عن 

 

دره قو مبلغا يتحمل الصندوق كافة مصروفات التأسيس التي يتكبدها مدير الصندوق بحد أقصى .2

 ميالديةخالل السنة الد.ك )خمسون أل  دينار كويتي(، ويتم استهالك مصاري  التأسيس  50,000

 وثمار ااتعاب مستشار اإلست للصندوق، وال يجوز دفع أي مبلغ من أصول الصندوق مقابلاألولى 

سخ نمصاري  الترويج للوحدات أو بيعها ، ويشمل ذلك علي سبيل المثال ال الحصر، مصاري  

  .لصندوق ، علي أن يتحمل مدير الصندوق هذه المصاريلالنظام األساسي  وتوزيع

 حقائقعند إجراء أي إتصال أو إفصاح لترويج وحدات صندوق االستثمار يجب مراعاة كش  كل ال .3

سويقية و التأوالمعلومات ذات العالقة دون مبالغة، وفي جميع األحوال تخضع اإلعالنات الترويجية 

 .للضوابط التي تقررها الهيئة 

 

 ( 20) مـادة 

 

 التدقيق الشرعي الخارجيمكتب  : 

 

ً يعي ال  ، ولمدةن مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للصندوق لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنويا

د فتررة تتجاوز أربرع سرنوات ماليرة متتاليرة، ويجروز لره القيرام بهرذه األعمرال لرذات الصرندوق بعر

 انقطاع ال تقل عن سنتين متتاليتين.

نتقائيرة اتطبيق باالطالع على حراالت تقوم وحدة التدقيق الشرعي الداخلي بالتثبت من شرعية ال

ة ر الشررعيللمعامالت اليومية المختلفة للصندوق؛ للتأكد من التزام تعرامالت الصرندوق بالمعرايي

 وقرارات الهيئة ذات الصلة.

 

 :يجب أن يشتمل تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي على اآلتي

 .داخليما يفيد اطالعه على تقرير وحدة التدقيق الشرعي ال .1

 .عدد وتواريخ الزيارات الميدانية إلى مدير الصندوق ونتائجها .2

رية الل بسبيان حول العقود والمعامالت التي تم االطالع عليها وفحصها، وذلك دون اإلخ .3

 .هذه التعامالت

 .القواعد المرجعية لتلك العقود والمعامالت .4

مدد جتها والد أو المعامالت، وكيفية معالسواء في العقو -إن وجدت  -المخالفات الشرعية  .5

 .المقترحة لذلك

مراحل الجهات المسؤولة في الشخص المرخص له عن إجراء التعامالت التي تم فحصها، و .6

 .إنجازها

 .الرأي الشرعي النهائي .7

 . توقيع المدقق الشرعي والممثل القانوني للمكتب.8
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 ( 21مـادة  )

 

 :مستشار االستثمار : 

  
 

 أو مندوب له أن يكون مرخصاً له من قبل الهيئة للعمل كمستشار استثمار. 

 ى تحقيرق النظمة االستثمار الجمراعي وبمرا يهردف الر أن يعمل طبقاً للوائح واإلجراءات المنظمة

 .مصالح حملة الوحدات

 عند تقديم االستشارات االستثمارية على أمواله الخاصة أن يبذل عناية الشخص الحريص. 

  السرتثمار يحتفظ بدفاتر وسجالت منتظمة وفقاً للرنظم المحاسربية، وذلرك فيمرا يتعلرق بأنظمرة اأن

 ح الصادرةوذلك طبقا للوائ تقارير دورية، وذلك بحسب ما تطلبه منهالجماعي، وأن يقدم للهيئة 

 .عنها
 

 ( 22) مـادة 

 

 الحفظ أتعاب أمين  : 

 

  مرن القيمرة  %0.0625ررة وفقاً لهذا النظام أتعابراً بواقرع نظير قيامه بواجباته المق الحفظيتقاضى أمين

ن مرالصافية لألصول تحتسب بشكل شهري وتسدد في نهاية كل ربرع سرنة وتعتبرر هرذه األتعراب جرزءاً 

 نفقات الصندوق.

 

 

 أتعاب مراقب االستثمار : 

 

 مرن 0.0625براً بواقرع يتقاضى مراقب االستثمار نظير قيامه بواجباته المقررة وفقراً لهرذا النظرام أتعا %

جرزءاً  القيمة الصافية لألصول تحتسب بشكل شهري وتسدد في نهاية كل ربع سنة وتعتبر هذه األتعاب

 من نفقات الصندوق.
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 ( 23) مـادة 

من  ات أويوضح الجدول أدناه كافة الرسوم والمصاري  واالتعاب، سواء كانت مستحقة على حملة الوحد

 أو التي تدفع من مدير الصندوق. أصول الصندوق

 

 

 

 قيمة الرسوم والمصاري  واألتعاب مستحقة على الرسوم والمصاري  واالتعاب

 أتعاب مدير الصندوق

 % سنويا1أتعاب إداره:  الصندوق

% من االرباح التي 20: أتعاب تشجيعية

% من القيمة الصافية الصول 10تفوق 

 الصندوق

 رسوم االشتراك
%( من صافي قيمة  0.5نص  بالمائة )  حملة الوحدات

 األصول للوحدات المراد االشتراك بها.

 رسوم االسترداد
%( من صافي قيمة  0.5نص  بالمائة )   حملة الوحدات

 األصول للوحدة

 ال يوجد  حملة الوحدات رسوم االسترداد المبكر 

 أتعاب أمين الحفظ
% من القيمة الصافية ألصول  0.0625 الصندوق

 ندوقالص

 أتعاب مراقب االستثمار
% من القيمة الصافية ألصول  0.0625 الصندوق

 الصندوق

ً  1,150 الصندوق الحسابات الخارجي  أتعاب مراقب  دينار كويتي سنويا

أتعاب مكتب التدقيق الشرعي 

 الخارجي
 الصندوق

أتعاب مكتب التدقيق الشرعي الخارجي:  

 د.ك تدفع سنوياً. 1،000

  إن وجد مدير الصندوق االستثمار أتعاب مستشار

  ال يوجد الصندوق أتعاب المستشار القانوني

 الصندوق رسوم جهة حفظ السجل 

دينار كويتي سنوياً وفي حال توزيع  1,300

الصندوق أرباح على حملة الوحدات تضاف 

  % على الرسوم.20نسبة 
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 ( 24) مـادة  

 أحكام جمعية حملة الوحدات :

 

لكل  في السنة، ويحق -على األقل  -ن لكل صندوق جمعية لحملة الوحدات تعقد مرة واحدة يكو .1

ت مشترك حضور اجتماعات هذه الجمعية والتصويت على قراراتها ويكون لكل من حملة الوحدا

 صوت واحد مقابل كل وحدة استثمارية واحدة يمتلكها.

 مسائل التالية.تختص جمعية حملة الوحدات بالنظر واتخاذ قرار في ال .2

 .تقرير مدير الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه المالي 

 .تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق 

 البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق. 

 ريعة م الشتقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي )بالنسبة للصناديق المرخص لها بالعمل وفق أحكا

 اإلسالمية(.

 .تقرير مراقب االستثمار 

 .تعديالت النظام األساسي التي تمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات 

 عزل مدير الصندوق. 

 عيين مدير بديل.ت 

 .اختيار مصفي الصندوق ومراقبة أعماله 

 بموافقة الهيئة. فذ قرارات جمعية حملة الوحدات إالوال تن

ي دخل فاء على دعوة من مدير الصندوق للنظر في المسائل التي تتنعقد جمعية حملة الوحدات بن .3

دات الوح اختصاصاتها، ويتوجب عليه أن يوجه الدعوة لالجتماع بناء على طلب مسبب مقدم من حملة

مراقب  % من رأس مال الصندوق المصدر، أو بناء على طلب من 10الذين يمثلون نسبة ال تقل عن 

 .ت. وتعد جدول األعمال الجهة التي تدعو إلى االجتماعاالستثمار أو مراقب الحسابا

ذا تعذر إك أو إذا لم يقم مدير الصندوق بدعوة جمعية حملة الوحدات في األحوال التي يتوجب فيها ذل .4

راقب أو م دعوتها من مدير الصندوق ألي سبب من األسباب، يجوز للهيئة أن تكل  مراقب االستثمار

 ة لالنعقاد.الحسابات بدعوة هذه الجمعي

اد انعق توجه الدعوة إلى حضور اجتماع جمعية حملة الوحدات متضمنة جدول األعمال وزمان ومكان .5

 االجتماع بأحد الطرق التالية:

 ألقل.اعلى  اإلعالن في صحيفتين يوميتين محليتين والبورصة قبل انعقاد اإلجتماع بعشرة أيام عمل 
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  على  ام عملالموعد المحدد إلنعقاد اإلجتماع بعشرة أيخطابات مسجلة ترسل إلى حملة الوحدات قبل

 األقل.

 .البريد اإللكتروني أو الفاكس قبل انعقاد اإلجتماع بسبعة أيام عمل على األقل 

  ل أيام عم ثالثةبتسليم الدعوة باليد إلى حملة الوحدات أو من ينوب عنهم قانونًا قبل موعد اإلجتماع

 ة بما يفيد اإلستالم.على األقل، ويؤشر على صورة الدعو

دير مزود  يشترط لصحة اإلعالن بالوسائل المشار إليها في البنود السابقة  أن يكون المشترك قد

ى فق علالصندوق ببيانات عن موطنه أو عنوان بريده اإللكتروني أو رقم الفاكس الخاص به، ووا

 ن عنلصندوق على اإلعالإعالنه من خالل هذه الوسائل وأن يكون منصوصا في النظام األساسي ل

  .طريق تلك الوسائل

د قلم يكن  قة ماوال يعتد بأي تغيير من قبل المشترك ألي من البيانات المشار إليها في الفقرة الساب

سة أيام ه بخمأخطر مدير الصندوق أو الجهة التي تحتفظ بسجل حملة الوحدات بهذا التغيير قبل إعالن

 عمل على األقل.

ة صندوق توجيه إخطارات بجدول األعمال وميعاد ومكان اجتماع جمعية حمليجب على مدير ال .6

 الوحدات قبل سبعة أيام عمل على األقل من انعقاد اإلجتماع إلى كل من:

 .الهيئة -أ

 مراقب االستثمار. -ب

 الجهة التي تحتفظ بسجل حملة الوحدات )أمين حفظ أو وكالة المقاصة(. -ت

ن إذا كان م -حسب األحوال  -الخارجي مراقب الحسابات ومكتب التدقيق الشرعي  -ث

 .المقرر عرض البيانات المالية على جمعية حملة الوحدات

 .البورصة لإلعالن عن جدول األعمال وميعاد ومكان اجتماع الجمعية -ج

دات. بطالن اجتماع جمعية حملة الوح -بعد إخطارها  -ال يترتب على عدم حضور ممثل الهيئة 

 )ث( ت( و)ب( و ) ة عدم حضور أي من الجهات المشار إليها في البنودويبطل هذا اإلجتماع في حال

م تكن ق ما لالسابقة. كما يبطل اإلجتماع في حالة عدم حضور مدير الصندو الفقرةالمشار اليها من 

 الدعوة لإلجتماع موجهة من جهة أخرى بخالف المدير.

 .إلى هذا اإلجتماع يترأس اجتماع جمعية حملة الوحدات الجهة التي قامت بالدعوة .7

ال يكون انعقاد اجتماع جمعية حملة الوحدات صحيحاً إال إذا حضره حملة الوجدات الذين يمثلون أكثر  .8

% من رأس مال الصندوق المصدر. فإذا لم يتوافر هذا النصاب، وجب دعوة الجمعية إلى 50من 

ماً من تاريخ اإلجتماع األول، إجتماع ثان لذات جدول األعمال يعقد خالل مدة ال تزيد عن ثالثين يو
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ويكون اإلجتماع الثاني صحيحاً أيا كان نسبة الحضور من رأس المال.ويجوز أال توجه دعوة جديدة 

 لالجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى اإلجتماع األول.

يل لقة بتعدلمتعالقرارات وتصدر القرارات باألغلبية المطلقة للوحدات الممثلة في اإلجتماع باستثناء ا

ناء على فية بالنظام األساسي للصندوق والتي تمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات أو في حالة التص

ن م%  50طلب مدير الصندوق، فيجب أن تصدر بموافقة حملة الوحدات الذين يملكون أكثر من 

 رأس مال الصندوق المصدر.

ن انت مكال يجوز لجمعية حملة الوحدات مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول األعمال إال إذا  .9

 لهيئة أواذلك  األمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت أثناء اإلجتماع، أو إذا طلبت

تبين  ذامن رأس مال الصندوق المصدر، وإ % 5مراقب الحسابات أو حملة الوحدات الذين يملكون 

 الاع لمدة إلجتماأثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعث المسائل المعروضة، تعين تأجيل 

لصندوق % من رأس مال ا 25تزيد على عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك حملة الوحدات الذين يملكون 

 .المصدر، وينعقد اإلجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة

خة ئة بنسموافاة الهي -حسب األحوال  -على مدير الصندوق أو الجهة التي دعت إلى عقد اإلجتماع  .10

اع إلجتمامن محضر اجتماع الجمعية بعد توقيعه ممن ترأس اإلجتماع ، ومقدمي الخدمات الحاضرين 

ت ، وذلك خالل أسبوعين من تاريخ انعقادها، على أن يكون مرفقا بالمحضر نسخة من توكيال

 الحضور.

لة يحق لكل من حملة الوحدات المقيدين بالسجل الخاص بالصندوق حق حضور اجتماع جمعية حم .11

د يث معالوحدات باألصالة أو الوكالة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون بموجب توكيل خاص أو تفو

ت الوحدلذلك، ويجوز أن يكون التوكيل لحضور اجتماع واحد أو أكثر من اجتماعات جمعية حملة ا

تمال دم اكويكون التوكيل الصادر لحضور اجتماع معين صالحاً لحضور اإلجتماع الذي يؤجل إليه لع

 .النصاب

 

 ( 25) مـادة  

 

 اإلفصاح عن المعلومات أسـاليب ومـواعيد : 

ورصة ا للبيجب على مدير الصندوق إعداد البيانات المالية المرحلية المراجعة وأن يقدم نسخة منه .1

 ل مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من نهاية الفترة.والهيئة خال

يئة رصة والهللبو يجب على مدير الصندوق إعداد البيانات المالية السنوية المدققة، وأن يقدم نسخة منها .2

 خالل مدة أقصاها خمسة وأربعين يوماً من نهاية السنة المالية للصندوق.

 نص النظاميما لم  ثالثة اشهرمدة  كلامل وحدات  تقريرا دوريا لكل حصندوق تقديم اليجب علي مدير  .3

 :، ويتضمن هذا التقرير على األخص المعلومات التاليةاألساسي على مدة اقل
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 صافي قيمة أصول وحدات الصندوق 

 .عدد وحدات الصندوق التي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها 

 ر تم تقريبعد آخر زيعات مدفوعة سجل بحركة حساب كل حامل وحدات علي حدة , بما في ذلك أي تو

 تقديمه لحملة الوحدات.

 .بيانا عن اتعاب مدير الصندوق ومقدمي الخدمات 

لك . يجب علي مدير صندوق نشر معلومات شهرية عن الصندوق للجمهور من خالل البورصة، وذ4

 خالل سبعة أيام عمل من نهاية كل شهر وفقا للنموذج الذي تحدده الهيئة.

 
 

 ( 26) مـادة 

 

 إلتزامات عامة

 

 يجب على كافة مقدمي خدمات الصندوق االلتزام بما يلي:
 

ة، وأن أن يكون مقدم الخدمة من األشخاص المرخص لهم أو المسجلين لدى الهيئة فري تقرديم هرذه الخدمر .1

 تزاماته.تتوفر لديه القدرات واإلمكانيات البشرية والتقنية والمالية بالقدر الذي يكفي لتنفيذ ال

دمرة ام عقد مع مقدم الخدمة يتضمن بيران حقروق والتزامرات أطرافره وعلرى األخرص أتعراب مقردم الخإبر .2

ترردابير وأسررس احتسررابها ومواعيررد سرردادها، واإلجررراءات الواجررب اتباعهررا عنررد إنهرراء أو فسررخ العقررد، وال

 واإلجراءات المترتبة على إنهاء العالقة مع مقدم الخدمة.

 ي الخدماتقيام بالمهام المنوطة بمقدم الخدمة والتعاون مع باقي مقدمبذل عناية الشخص الحريص في ال .3

 للصندوق، وتعويث كل شخص لحقه ضرر نتيجة أي خطأ يرتكبه مقدم الخدمة.

ر أال يتعامررل مقرردم الخدمررة سررواء لصررالحه أو نيابررة عررن غيررره علررى وحرردات الصررندوق، فيمررا عرردا مرردي .4

 الصندوق.

 
 

  دارية للصندوق أو أي من مقدمي الخدماتشغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإل

 

ين في حالة شغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإلداريرة للصرندوق، أو أي مرن مقردمي الخردمات؛ يتعر

تقرديم  على مدير الصندوق إخطار الهيئة بذلك خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل، كمرا يتعرين عليره

شررر يروم عمررل مررن تراريخ انتهرراء مرردة طلرب لشررغل المناصررب الشراغرة خررالل مرردة أقصراها خمسررة ع

 اإلخطار.

لنظام اويتم تعديل بيانات الصندوق في سجل الصناديق لدى الهيئة عند حدوث أي تغيير يطرأ على 

 األساسي، أو مقدمي الخدمات.

ام وفي جميع األحوال يجب على مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات خالل مدة أقصاها خمسة أير

 أّيٍّ من المناصب المذكورة.عمل من شغور أو شغل 
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 ( 27) مـادة 

 

 الهيئة اإلدارية للصندوق: 

 

دوق يتولى إدارة الصندوق هيئة إدارية تتشكل من مروظفين اثنرين أو أكثرر مرن مروظفي مردير الصرن -1

ار ممن تتوافر فيهم شروط ممثلي نشاط مدير نظام استثمار جمراعي، علرى أن يكرون أحردهم مرن كبر

 الصندوق.التنفيذيين لدى مدير 

يجررب أن يكررون أعضرراء الهيئررة اإلداريررة مررن األشررخاص المسررجلين لرردى الهيئررة، ويمثلررون مرردير  -2

هيئة الصندوق في المسؤوليات والصالحيات المنصوص عليها في الالئحة، ويعتبر توقيع أعضاء ال

ين اإلدارية أو من يفوضرونه مرنهم بمثابرة توقيرع مردير الصرندوق، ويكرون هرؤالء األعضراء مسرؤول

 بالتضامن مع المدير عن أي أخطاء أو إهمال أو غش في إدارة الصندوق.

لمنصروص يجوز للهيئرة اسرتبدال مردير الصرندوق إذا رأت أنره قرد أخرل إخرالالَ جوهريراَ بإلتزاماتره ا -3

 عليها في الالئحة.

 
 

 :      التزامات مدير صندوق االستثمار

 

 يلتزم مدير الصندوق على األخص بما يلي :

 أصول الصندوق بما يحقق أهدافه االستثمارية المحددة في نظامه االساسي. إدارة .1

اتخرراذ جميررع القرررارات االسررتثمارية وغيرهررا مررن القرررارات بمررا يحقررق مصررلحة الصررندوق وحملررة   .2

 الوحدات ويضمن معاملة حملة الوحدات بإنصاف.

اطئة التي من المتوقرع أن ترؤثر تطبيق سياسات وإجراءات مناسبة لمنع أو الحد من الممارسات الخ  .3

 على استقرار السوق ونزاهته.

 التأكد من استخدام نماذج تسعير وأنظمة تقييم عادلة وصحيحة وشفافة لكل صندوق يديره.  .4

 اتخاذ التدابير المناسبة لحماية وحفظ أصول الصندوق. .5

ووفقررا لتسلسررلها الزمنرري تسررجيل عمليررات الشررراء والبيررع الترري تررتم لصررالح الصررندوق بشرركل دقيررق  .6

 وتوقيتها.

 تمثيل الصندوق في عالقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه. .7

 توفير نظام محاسبي لقيد التعامالت المالية للصندوق. .8

التأكرد مررن وجررود نظررام مالئررم لتسرروية التعررامالت الترري تررم إدخالهررا بالنظررام المحاسرربي مررع الحسررابات  .9

 واألوراق المالية المفتوحة باسم الصندوق لدى أمين الحفظ.النقدية 

 . توفير السيولة الكافية للصندوق للوفاء بأية التزامات قد تترتب عليه.10

. عدم تعريث الصندوق ألية مخاطر استثمارية غير ضرورية وفرق أغرراض الصرندوق وسياسرته 11

 االستثمارية.

ه مرن ندوق إلرى مراقرب االسرتثمار فري الحردود التري تمكنر.توفير جميع المعلومات الالزمة عرن الصر12

 ة وفاعلية.ءالقيام بواجباته بكفا

 .إخطار الهيئة فور وقوع أحداث جوهرية تؤدي لتعرض مصالح حملة الوحدات للخطر.13
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 ( 28) مـادة 

 

  

 قيود المناصب : 

 

لث  ) تعارض المصالح ( من الكتاب مع عدم اإلخالل بالتزامات مدير الصندوق بأحكـام الفصـــل الثا  - 1

الثامن ) أخالقيات العمل ( من هذه الالئحة، يجوز لموظفي مدير الصندوق من غير المسجــــــــلين كممثلي 

مدير نظام استثمار جماعي شغل عضوية مجلــــس إدارة في شركة تشكل أوراقها المالية جزءا من أصول 

 صندوق يديره مدير الصندوق.

لموظفي مدير الصندوق من المسجلين كممثلي مدير نظام استثمار جماعي شغل عضوية مجلس وال يجوز 

 إدارة الشركات المشـــــــــار إليها في الفقرة السابقة.

في حال توظي  مدير الصندوق لشخص كممثل لمدير نظام استثمار جماعي ممن ينطبــــــــق عليهم  - 2 

ب على هذا الشخص أن يستقيل من عضوية مجلس إدارة الشركة التي الحظر الوارد في البند األول، فيج

 تشكل أوراقها المالية جزءا من أصول صندوق يديره مدير الصندوق.

ذه الصناديق.في حال إدارة المدير ألكثر من صندوق، يجب عليه أن يفصل بين العمليات المرتبطة به – 3  

على قرارات جمعية حملة الوحدات المتعلقة بمنفعة  ال يجوز لمدير الصندوق االشتراك في التصويت -4

 خاصة له أ وفي حالة تعارض مصالحه مع مصالح الصندوق.

 

 

 (29 ) مـادة

 

أساليب وسياسات ومخاطر  : 

 االستثمارات

 

 يام بهذاة للقيتولى مدير الصندوق إدارة واستثمار أموال الصندوق من خالل جهاز له القدرة والكفاء -1

دير كون لمهذا الجهاز بأكبر قدر من االستقاللية في إدارة استثمارات الصندوق ويالدور ويتمتع 

ام ع أحكمالصندوق كافة الصالحيات الالزمة إلدارة الصندوق وتوجيه استثماراته بما ال يتعارض 

 المية.اإلس القانون الواجب التطبيق والنظام األساسي للصندوق وبما ال يتعارض مع أحكام الشريعة

 يتحمللمدير الصندوق تعيين من ينوب عنه في إدارة أي جزء من استثمارات الصندوق، و يجوز -2

ه سؤولياتمير من يؤدي التعاقد معهم إلى إعفاء المد وال مدير الصندوق أتعاب من يتم االستعانة بهم

 ، وال يحق للمستثمرين بالصندوق التدخل في إدارة الصندوق.

وازنة تهدف إلى تحقيق عائد مناسب على االستثمار، ويلتزم مدير يتبع الصندوق سياسة استثمارية مت -3

الصندوق ببذل قصارى جهده إلدارة استثمارات الصندوق وتحقيق أفضل عوائد ممكنة لصالح 

المستثمرين بالصندوق، إالّ انه ال يضمن أية أرباح أو عوائد رأسمالية محددة نتيجة إدارته ألموال 

ندوق أو أي من موظفيه أو مستخدميه أو وكالئه مسئوالً بأي شكل عن الصندوق، وال يكون مدير الص
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أية خسائر أو أضرار تلحق بمالكي وحدات االستثمار نتيجة استثمارهم بالصندوق إالّ إذا كانت ناشئة 

أو الئحته التنفيذية أو نظام الصندوق أو نتيجة  2010لسنة  7عن مخالفة أحكام المرسوم بالقانون رقم 

متعمد أو اإلهمال الجسيم من مدير الصندوق أو أي من تابعيه المذكورين أعاله في إدارة الخطأ ال

 أموال الصندوق .

 من %10يجوز لمدير الصندوق إستخدام أدوات التمويل اإلسالمي لصالح الصندوق بحد أقصى  -4

ثمار تلمقابلة عمليات االشتراك في اإلصدارات أو الدخول في أي اس الصندوقأصول صافي قيمة 

  طارئ .

لية الما تترتب على االستثمار بالصندوق المخاطر المرتبطة عادة باالستثمار في أسواق األوراق -5

 وأسواق النقد وتقلبات مصاري  التمويل وأسعار صرف العمالت.

 يحظر علي الصندوق :.  6

 .منح اإلئتمان -

ي ف ها إاللها التابعة أو أي من شركات المديرة للصندوقشراء أي ورقة مالية صادرة عن الشركة  -

 ووفقا للضوابط التالية: الالئحةوالمقررة في القانون  حدود القواعد

 الحصول على موافقة مراقب االستثمار قبل الشراء. .1

ألخرى أال يتجاوز إجمالي األوراق المالية التي يستثمرها الصندوق وجميع الصناديق ا .2

مصدرة لي قيمة األوراق المالية ال% من إجما 10التي يديرها مدير الصندوق ما نسبته 

 من الشركة مديرة الصندوق أو أي من شركاتها التابعة.

 

 

 (البيع) كتتاباال هو مدير االكتتاب أو وكيل مدير الصندوقشراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون   -

 همة وكيلمدوق بوفي حالة قيام مدير الصن .الالئحةوالمقررة في القانون  لها إال في حدود القواعد

ناء لمصدر أثهذا ااالكتتاب )البيع( أو إدارة االكتتاب لمصدر ما، ال يجوز له شراء أي ورقة مالية ل

ام تتاب العاالك قيامه بهذه المهام. وفي حالة تعهد مدير الصندوق أو أي من شركاته التابعة بتغطية

 أو الخاص لورقة مالية، فال يجوز شراء هذه الورقة لصالح الصندوق.

 

 ن اجلتعتبر وكاالت االستثمار أو غيرها من العقود التي تنطوي على تقديم أموال للغير م -

ك ماعي وذلر الجاستخدامها في انشطته التجارية بمثابة ائتمان محظور القيام به من أنظمة االستثما

لبيع في لروحة فيما عدا االيداعات لدى البنوك أو اذا كانت عبارة عن أداة دين او أداة مالية مط

 السوق األولية او السوق الثانوية.

 عيها أحدتستد يجب أال يحتفظ مدير الصندوق بأموال نقدية أو ما يعادلها إال إذا كان ذلك لضرورة .7

 األمور التالية:

 .تلبية طلبات استرداد الوحدات 

  حسن إدارة الصندوق وفقا ألهداف الصندوق االستثمارية واألغراض المكملة 

 داف.تلك األه   

 

 وال يسري حكم هذه المادة خالل السنة األولى من صدور الترخيص النهائي للصندوق.

 

 :االلتزام بالقواعد التالية يجب علي الصندوق .8

 % من األوراق المالية لمصدر واحد.10عدم تملك نسبة تزيد عن  -أ

% 15 عدم تجاوز استثمارات صندوق االستثمار في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد نسبة -ب

 من صافي قيمة أصول صندوق االستثمار.
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% من 10بأكثر من عند التعاقد أو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات االقتراض  عدم  -ت

 صندوق.الصافي قيمة أصول 

و صكوك أ% كحد أقصى من صافي قيمة اصوله في أي 15يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته   -ث

 .أو بضماناتها في وقت االستثمار يتسندات صادرة عن حكومة دولة الكو

من صافي  % كحد أقصى15لصندوق أن يستثمر ما نسبته لأعاله ، يجوز  (أ)دون اإلخالل بالبند   -ج

لشريعة كام افي األوراق المالية وصناديق أسواق النقد وفق اح ستثمارالا قيمة أصوله في صناديق

روط رقابية أجنبية وفق معايير وشمرخصة من الهيئة أو مرخص لها من قبل جهة  االسالمية

مر ق المستثصناديتنظيمية مماثلة علي األقل لتلك التي تطبقها الهيئة. بشرط أال يكون أي من تلك ال

 فيها يتم إدارته من قبل نفس مدير الصندوق.

لى % من صافي قيمة أصوله في أسهم أي شركة مدرجة، ع15يجوز للصندوق استثمار أكثر من  -ح

أال  الشرعي الخارجي للصندوق ، وعلىمكتب التدقيق  ن المجال الذي يحدده أن تكون من ضم

ظ مدير يحتف تتجاوز نسبة القيمة السوقية للشركة إلى إجمالي القيمة السوقية لذلك المجال. وأن

ر إخطا الصندوق بسجل عن جميع الشركات المدرجة التي تستوفي معايير مجال االستثمار، ويتم

 المجال لذلك نوي بنسبة القيمة السوقية لكل شركة إلى إجمالي القيمة السوقيةالهيئة بشكل ربع س

ير غاسهم شركات  % من صافي قيمة أصوله في10لصندوق المفتوح استثمار أكثر من لاليجوز  -خ

 مدرجة.

 

 

 

اولة وق بمزيلتزم الصندوق بقيود على إستثماراته، وتشتمل تلك القيود على حظر قيام الصند  .9

 -تالية:األنشطة ال

 .اإلقـــــراض 

 .البيع على المكشوف 

 .إعطاء الضمانات والكفاالت 

 .ضمان اإلصدارات كضامن رئيسي 

 .التعامل بالسلع 

 .التعامل بالعقار 

 .خصم الشيكات 

 لصالح الصندوق فيما عدا األحوال الواردة بالنظام األساسي. التمول 

 التابعة والزميلة لها  ال يجوز للصندوق التعامل مع الشركة المديرة أو الشركات. 

 سابه اء لحال يجوز لمدير الصندوق أو العاملين به إبرام أية صفقات أو عقود مع الصندوق سو

 .هة اإلشراف اإلستثمار ، وج مراقبلحساب أقاربهم حتى الدرجة الرابعة إال بعد موافقة    أو 
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 ( 30 ) مـادة 

 

 السنة المالية للصندوق : 

ًء واستثنا سنة للصندوق في األول من يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل تبدأ السنة المالية

ندوق ء الصإنشااالنتهاء من إجراءات من ذلك تبدأ السنة المالية األولى للصندوق من تاريخ 

  .التالية  وتنتهي في تاريخ إنتهاء السنة المالية
 

 

 ( 31) مـادة 

 

 الخارجي حساباتالمراقب  : 

 لصندوقل

ال على مدير الصندوق تعيين مراقب حسابات خارجي مسجل لدى الهيئة، وذلك ليقوم باعم يجب -1

 من الهيئة . معايير المحاسبة الدولية المعتمدةمراجعة وتدقيق حسابات الصندوق وفقا ل

 ه.لعمل يكون مراقب الحسابات مسئول عن أي تقصير أو إهمال مهني أو غش يقع منه أثناء تأديته -2

 ة بإدارةمتعلقبات حق االطالع في أي وقت على السجالت والدفاتر والوثائق واألوراق اللمراقب الحسا -3

للقواعد  وفقار أو أمين الحفظ أو مراقب االستثماواستثمار أموال الصندوق التي بحوزة مدير الصندوق 

 التي تنظم هذه المهنة.

ذية أو لتنفياأو الالئحة  قانونيقوم مراقب الحسابات بإخطار جهة اإلشراف بأية مخالفات ألحكام ال -4

 .اراالستثم أو مراقب أمين الحفظ أو نظام الصندوق تقع من مدير الصندوق أو تعليمات جهة اإلشراف 

ز  تتجاواللمدة يعين مراقب الحسابات الخارجي للصندوق لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنويا، و  -5

قل اع ال تإنقط ذه االعمال لذات الصندوق بعد فترةأربع سنوات مالية متتالية، ويجوز له القيام به

 عن سنتين متتاليتين.

ير ت لمدال يجوز ان يكون مراقب الحسابات الخارجي لصندوق االستثمار هو نفسه مراقب الحسابا  -6

 الصندوق.

 
 

 (32 ) مـادة

 

 أمين الحفظ  : 

ل دوق بعد الحصويجب حفظ أصول الصندوق لدى أمين حفظ مرخص له يعين من قبل مدير الصن .1

قابية رجهة  على موافقة الهيئة، ويجوز له تعيين أمين حفظ فرعي يكون مرخصاً له أو مسجالً لدي

عفاء إإلى  أجنبية، وذلك لحفظ األصول خارج دولة الكويت. وال يؤدي التعاقد مع أمين حفظ فرعي

 أمين الحفظ األصيل من مسؤولياته.

 خص بما يلي :يجب على أمين الحفظ اإللتزام على األ .2
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 حفظ ين المع مراعاة أحكام الكتاب السابع ) أموال العمالء وأصولهم ( من الالئحة، يلتزم أم

ن تقلة عالصندوق في حسابات منفصلة يقوم بفتحها وادارتها على أن تكون مس بأصولباالحتفاظ 

 حساباته أو حسابات الغير، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص الحريص.

  وإيداع األرباح النقدية وأية توزيعات أخري ناشئة عن نشاط الصندوق.استالم وحفظ 

   ا تسلمهيإخطار مدير الصندوق بأية التزامات مترتبة على أصول الصندوق وإرسال أي إخطارات

 وفي المدة المقررة لذلك.

  .تنفيذ تعليمات مدير الصندوق الخاصة بنطاق عمل أمين الحفظ 

  ت ما لم يحفظ لدى وكالة مقاصة.إعداد وحفظ سجل حملة الوحدا 

فظ ن الحيجب الحصول على موافقة كتابية من مدير الصندوق على جميع العقود المبرمة بين أمي .3

 األصيل وأمين الحفظ الفرعي.

ل لمسائيجب أن تتضمن جميع العقود المبرمة سواء مع أمين الحفظ األصيل أو الفرعي تنظيم ا .4

 التالية:

 مين مع أ ندوق من ممارسة الحقوق المتعلقة باألصول التي يحتفظ بهاالمتطلبات التي تمكن الص

 الحفظ.

 .المتطلبات الخاصة بمكان حفظ أصول الصندوق 

  .الطريقة المستخدمة في حفظ وحماية أصول الصندوق 

  العناية المهنية الواجبة والمسؤولية عن التل  والهالك. مستوى 

 .األتعاب وطريقة حسابها 

 

 مارمراقب االستث : 

ى أن ة، عليكون لكل صندوق مراقب استثمار يعين من قبل مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئ

 يلتزم على األخص بما يلي :

ي م األساسالنظاوالتأكد من التزام مدير الصندوق بالقانون وهذه الالئحة وقرارات وتعليمات الهيئة  .1

 الصندوق. ونشرة االكتتاب وأية وثائق أخرى يصدرها مدير

 لنظاماأن يقوم بتقويم حصص أو وحدات االستثمار بالطريقة وفي المواعيد المحددة لذلك في  .2

 األساسي للصندوق.

ً للن بمسؤولياتهالتأكد من قيام مدير الصندوق  .3 ساسي ظام األبما يحقق مصلحة حملة الوحدات وفقا

 لنظام.في ا والسياسات المحددة للصندوق وأحكام الالئحة، وأن أمواله تستثمر في حدود األساليب
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 إقرار أية تعامالت تنطوي علي تعارض مصالح. .4

القانون بندوق االجتماع مرتين سنويا على األقل مع الهيئة اإلدارية للصندوق لمراجعة التزام الص .5

ري ئق أخوهذه الالئحة وقرارات وتعليمات الهيئة والنظام األساسي ونشرة االكتتاب وأية وثا

 الصندوق. يصدرها مدير

 إخطار الهيئة بأية مخالفات تقع من مدير الصندوق. .6

 

 (33 ) مـادة

 

 االساسي نظامالتعديل  : 

 صندوقلل
 
 

ه على هذ النظام األساسي إال بعد موافقة الهيئةالصندوق ان يجري أي تعديالت على ال يجوز لمدير 

ان تطلب  وحداتقوق المكتسبة لحملة الالتعديالت. وللهيئة إذا وجدت في التعديالت المقترحة ما يمس الح

تعديل على  وال ينفذ أي % من رأس المال على هذه التعديالت،50من  أكثراخذ موافقة  الصندوقمن مدير 

صندوق ير الويجب على مد النظام األساسي للصندوق إال بعد موافقة الهيئة أو في الموعد الذي تحدده.

شرة أيام عجاوز النظام األساسي للصندوق، وذلك خالل فترة ال تت إخطار حملة الوحدات باي تعديل يتم على

 الية:التوسائل االتصال الحديثة  أي من عمل من تاريخ موافقة الهيئة على هذا التعديل عن طريق

 الفاكس .1

 البريد االلكتروني .2

 الرسائل النصية .3

 
 

 ( 34 ) مـادة 

 

 إلغاء الترخيص:

  في أي من األحوال التالية:ر جماعي نظام استثما للهيئة أن تلغي ترخيص أي 

 إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص. .1

 .المشاركين في النظام إذا كان في ذلك حماية لمصلحة .2

دم ق، أو ائحاللو أو أياً من أحكام القانون  او أمين الحفظ إذا خال  مدير أو مراقب االستثمار .3

 حة أو غير دقيقة او مضللة.للهيئة معلومات غير صحي

ة إلغاء الترخيص. وللهيئة أن ترفث الطلب إذا وجدت ضرورالنظام  إذا طلب مدير  .4

  .المشاركين أو بمصلحةبالنظام  للتحري عن أمر يتعلق 

 ي كتابة جماعللهيئة أن تخطر مدير أو مراقب االستثمار أو امين الحفظ لنظام االستثمار ال

راقب مالنظام واألسباب التي دعتها لذلك، وعلى المدير أو بعزمها على إلغاء ترخيص 

قبل به ه، تاالستثمار أو امين الحفظ أن يقدم تعهدا خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار

 الهيئة لتالفي إلغاء ترخيص النظام.
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 على الهيئة إذا أصدرت قرارا بإلغاء ترخيص نظام استثمار جماعي ان تكل  شخصا 

يجب وبأعمال تصفية النظام، او ان تطلب ذلك من المحكمة المختصة.  مرخصا له ليقوم

 تخذته. الذي اعليها في هذه الحالة أن تخطر مدير وأمين حفظ النظام فورا وكتابة باالجراء 

 استثمار نظامللهيئة، إذا تبين لها عدم التزام مدير أو مراقب االستثمار أو أمين الحفظ ل 

 رة مؤقتةلفت لالئحة، أن تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوق جماعي بأحكام القانون أو ا

 جماعي فيفي وحدات نظام االستثمار ال –أو كالهما  –عن عملية االسترداد أو االشتراك 

 التاريخ المحدد بتلك التعليمات.

 
 

 ( 35 ) مـادة 

 

 إنقضاء الصندوق :

 

 ينقضي الصندوق في األحوال التالية: 

 لمحددة في النظام األساسي ما لم تجدد طبقا للقواعد الواردة بالنظام..انقضاء المدة ا1

 .انتهاء الغرض الذي أنشئ من أجله الصندوق أو في حالة استحالة تحقيقه الهدف. 2

 ديا. .تل  أو هالك جميع أصول الصندوق أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا ً مج3

ملكون بشرط صدور قرار بالموافقة من جمعية حملة الوحدات ممن  ي.بناء على طلب مدير الصندوق 4

 % من رأس مال الصندوق بحله قبل انتهاء مدته.  50أكثر من 

 .صدور قرار من الهيئة بإلغاء ترخيص الصندوق.5

 .صدور حكم قضائي بحل الصندوق وتصفيته.6

 

 ( 36 ) مـادة 

 

 إجراءات التصفية:

 

لتصفية، ويحتفظ ( من الالئحة التنفيذية في دور ا2-36 فقا ألحكام المادة )و -يدخل الصندوق بمجرد حله  .1

م لى اسإخالل مدة التصفية بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم إلتمام التصفية، ويجب أن يضاف 

على  قائمةالصندوق عبارة )تحت التصفية( مكتوبة بطريقة واضحة في المكاتبات الصادرة عن الجهة ال

ليها في ويتبع في تصفية الصندوق األحكام المنصوص ع .ويجب أن يتم شهر تصفية الصندوق التصفية،

 التالية ما لم ينص نظامه األساسي على خالف ذلك. البنود

 فتتاحتسقط آجال جميع الديون التي على الصندوق من تاريخ شهر حل الصندوق وإخطار الدائنين با .2

اتهم م طلبدائنين رسميا بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقديالتصفية، وعلى المصفي أن يخطر جميع ال

خطار ن اإلباقتضاء ديونهم، ويجوز إخطار الدائنين بطريق اإلعالن، وفي جميع األحوال يجب أن يتضم

 .أو اإلعالن مهلة للدائنين ال تقل عن خمسة عشر يوم عمل لتقديم طلباتهم

ً على إدارة الصندوق إلى تنتهي عند انقضاء الصندوق سلطة مدير الصندوق،  .3 ومع ذلك يظل المديرقائما

بالنسبة إل ى الغير في حكم المصفي إلى أن يتم  المديرحين تعيين مص  وممارسته لسلطاته، ويعتبر 

تعيين مص . ويستمر مقدمو خدمات الصندوق خالل مدة التصفية في تقديم خدماتهم ما لم يقرر المصفي 
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اجة الستمرارهم في تقديم هذه الخدمات أو استبدالهم بغيرهم أو دمج بعث عدم الح -بعد موافقة الهيئة  -

 .المهام لدى مقدم خدمة واحد

ص ألشخايجوز تعيين مدير أو مقدمي الخدمات للصندوق مصفيا له، كما يجوز تعيين المصفي من بين ا .4

و أمين أمار قب استثالمرخص لهم بإدارة أنظمة االستثمار الجماعي، أو إدارة محفظة االستثمار أو مرا

افقة ال بعد موصفي إالحفظ، أو مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة. وفي جميع األحوال ال يتم تعيين الم

 .وال يبدأ المصفي في مباشرة أعماله لمصفي إال بعد شهر قرار تعيينه.الهيئة

تعيين  لهيئةتي تقرر فيها ايتم تعيين المصفي بقرار يصدر عن جمعية حملة الوحدات إال في األحوال ال .5

معية حملة ج( من الالئحة التنفيذية. وفي حالة اختيار المصفي من قبل 1-12المصفي وفق نص المادة )

ل، ألحواالوحدات، يتوجب الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة على تعيين المصفي.وفي جميع ا

 مصفي.على أن يتحمل الصندوق أتعاب التحدد الجهة التي اختارت المصفي أتعابه ومدة التصفية، 

ب أحد لى طليعزل المصفي بقرار من الجهة التي قامت بتعيينه، وفي جميع األحوال يجوز للهيئة بناء ع .6

رراً أت مبحملة الوحدات أو دائني الصندوق أو من تلقاء نفسها أن تصدر قراراً بعزل المصفي إذا ر

يد في الجد ن يشمل تعيين من يحل محله، وال يبدأ المصفيمقبوالً لذلك.وكل قرار بعزل المصفي يجب أ

 .مباشرة أعماله إال بعد شهر القرار المتضمن العزل وتعيينه مصفيا

 يقوم المصفي بجميع األعمال التي تقتضيها تصفية الصندوق، وله على وجه الخصوص ما يلي: .7

  .تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير 

    الحريص للمحافظة على أصول الصندوق وحقوقه.القيام ببذل عناية الشخص 

   .سداد ديون الصندوق 

   ل الحصولرى تكفبيع أصول الصندوق عقارا ً أو منقوالً بالمزاد العلني أو بالممارسة أو بأي طريقة أخ 

 على أعلى سعر، ما لم ينص في قرار تعيينه على إجراء البيع بطريقة معينة.

    حملة الوحدات.قسمة صافي أصول الصندوق بين 

ول ه بيع أصجوز ليوال يجوز للمصفي أن يبدأ أعماالً جديدة إال إذا كانت الزمة إلتمام أعمال سابقة، كما ال  

التصفية  أعمالبالصندوق جملة واحدة أو أن يتصالح على حقوقه أو يقبل التحكيم في المنازعات المتعلقة 

 فقة جمعية حملة الوحدات.أو إجراء تعامالت مع أطراف ذات الصلة، إال بموا

 ا تقتضيهنت ممتسري األعمال التي يجريها المصفي في مواجهة الصندوق أو حملة الوحدات أو الغير إذا كا .8

ال إذا اتخذ إفإذا تعدد المصفون فال تكون تصرفاتهم ملزمة للصندوق  أعمال التصفية وفي حدود سلطته.

 ينهم على خالف ذلك.القرار باألغلبية المطلقة، ما لم ينص قرار تعي
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كما يلتزم  على مدير الصندوق تقديم حسابات الصندوق وتسليم دفاتره ومستنداته وأصوله إلى المصفي ، .9

ثة ل ثالخال -مقدمو الخدمات بتزويد المصفي بأي بيانات أو معلومات تخص الصندوق، ويقوم المصفي 

ته، لتزامالمالي بما يتضمن حقوقه وابجرد أصول الصندوق وتحديد مركزه ا -أشهر من مباشرته لعمله 

 ار الهيئةع إخطموله أن يستعين في ذلك بمقدمي الخدمات، ويمسك المصفي الدفاتر الالزمة لقيد التصفية، 

 بتقرير المركز المالي للصندوق.

الهيئة ت لمدة تولحدد اعلى المصفي االنتهاء من أعمال التصــفية في المدة المحددة في قرار تعيينه، فإذا لم ت .10

عد بمصفي تحديدها بناء على طلب ذوي الشأن.ويجوز مد المدة بقرار يصدر من الجهة التي اختارت ال

لكل ذي دة، واالطالع على تقريره الذي يتضمن األسباب التي حالت دون إتمام التصفية في المدة المحد

 شأن أن يطلب من الهيئة تقصير هذه المدة.

لسنة هاء اة جمعية حملة الوحدات لالجتماع خالل ثالثة أشهر من انتعلى مصفي الصندوق أن يقوم بدعو .11

عن  ير السنويالتقرالمالية، وذلك لمناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية وتقرير مراقب الحسابات و

 صفية.ل التأعمال التصفية والمصادقة، وله دعوة الجمعية لالجتماع في أي وقت إذا اقتضـت ذلك أعما

 إيداعوعلى المصفي أن يستوفي ما يكون للصندوق من حقوق لدى الغير أو لدى مدير الصندوق  يتعين .12

ديون  وعلى المصفي سداد المبالغ التي يحصلها في أحد البنوك لحساب الصندوق في دور التصفية.

ب للترتي قاوق وفالصندوق وتجنيب المبالغ الالزمة لسداد الديون المتنازع عليها، ويتم سداد ديون الصند

 التالي:

   .االلتزامات المالية الناتجة عن عمليات التصفية 

   .جميع المبالغ المستحقة لمقدمي الخدمات 

  .الديون الممتازة حسب ترتيب امتيازها 

  .الديون المضمونة بتأمينات عينية، وذلك في حدود ناتج الشيء الضامن للدين 

التصفية  من ناتج متبقيانها يؤدي للدائنين العاديين، فإن لم يك  الوما يتبقى من مال بعد سداد الديون السابق بي 

 لسداد كل هذه الديون يتم قسمة المال عليهم قسمة الغرماء.

رك ل مشتكيقوم المصفي بقسمة ما تبقى من أصول الصندوق بعد سداد ديونه بين حملة الوحدات، ويحصل  .13

 ق.على نصيب يتناسب مع عدد وحداته في رأس مال الصندو

أعمال  تنتهييقدم المصفي إلى جمعية حملة الوحدات حسابا ً ختاميا عن تصفية الصندوق وقسمة أصوله، و .14

 التصفية بالتصديق على الحساب الختامي من تلك الجمعية.
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يقوم المصفي و .وعلى المصفي أن يطلب إلغاء قيد الصندوق من سجل الصناديق لدى الهيئة بعد انتهاء التصفية 

  .اء التصفية، وال يحتج على الغير بانتهاء التصفية إال من تاريخ الشهربشهر انته

ً للسنة المالية ليلتزم المصفي بتقديم تقرير ربع سنوي للهيئة عن أعمال التصفية،  .15 ة خالل مد لصندوقوفقا

اً ضمنت، ومتحساباأقصاها ثالثون يوماً من نهاية الفترة، على أن يكون التقرير مراجعاً من قبل مراقب ال

ول أي أصوما تم التوصل إليه في إجراءات التصفية والدفعات التي تم توزيعها على حاملي الوحدات 

ن تطلب من أكما يجوز للهيئة  موجودة لدى الصندوق لم يتم تسييلها وسبب عدم االنتهاء من تسييلها،

 المصفي تزويدها بأي معلومات أو تقارير كلما رأت ضرورة لذلك.

دوق من الصن والمستندات المتعلقة بتصفية الصندوق لمدة خمس سنوات من تاريخ إلغاء قيد تحفظ الدفاتر .16

 سجل الهيئة في المكان الذي تحدده الجهة التي عينت المصفي.

ود زه حديسأل المصفي عن تعويث األضرار التي تلحق الصندوق أو حملة الوحدات أو الغير بسبب تجاو .17

ى سئولين علمونون تكبها في أداء عمله، وفي حالة تعدد المصفين فإنهم يكسلطته أو نتيجة األخطاء التي ير

 .وجه التضامن

 

 

 ( 37 ) مـادة 

 

 إجراءات الشكاوي :

 

 يكون إجراءات تقديم الشكوى على النموذج الموجود بالشركة وبأحد الطرق اآلتيه : .1

 

  يدويا لوحدة شكاوي العمالء عن طريق صندوق الشكاوي الموجود بالشركة. 

 : بالبريد باسم رئيس وحدة شكاوي العمالء الى العنوان التالي 

 الكويت ( . 13117الصفاة  25667) ص . ب 

   (بالبريد اإللكتروني باسم رئيس وحدة شكاوي العمالءnic@nic.com.kw.) 

 

 البيانات الواجب توافرها بالشكوى : .2

 

  استيفاء كافة البيانات الجوهرية للشكوى .يتعين على العميل 

 . يتعين على العميل إرفاق كافة المستندات المؤيدة لموضوع الشكوى إن   وجدت 

 ت ها تحيجب أن تتضمن الشكوى إقرار من العميل بصحة البيانات ومطابقتها للواقع وبأن

 مسئوليته .

 ضاء ر منظور أمام القيجب أن تتضمن الشكوى إقرار من العميل بأن موضوع الشكوى غي

. 
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 ( 38 ) مـادة 

 

 ــالتالمـراسـ : 
 

 :يتم توجيه كافة المراسالت- 

 ألي مالك على آخر عنوان مقيد في سجالت الصندوق. .1

 إلى المدير على العنوان التالي: .2

 شركة االستثمارات الوطنية

 الكويت 13117الرمز البريدي  –( الصفاة 25667ص.ب )

 

 عنوان الشركة 

 عشرالسادس  الدور  –مجمع الخليجية  –شرق 

 

www.nic.com.kw 

 

 +)965 ( 22266666الهاتف : 

 

 +)965  (79322266فاكس : 
 

 ( 39 ) مـادة 

 

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 

أن غسل يت بشقوانين دولة الكويجب على مدير الصندوق اإللتزام بقرارات وتعليمات هيئة أسواق المال و

 ات الحقةتعليمواألموال وتمويل اإلرهاب وقرارات الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن، وأية قرارات 

 تصدر بشأن غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

 

 ( 40 ) مـادة 

 

 القانون والمحاكم : 

 

  نازعات فة المالقضاء الكويتي وحده بكايخضع هذا النظام ويفسر وفقا ألحكام القانون الكويتي ويختص

 نه.التي تتعلق به أو تنشأ ع

 

  ل وتنظيم نشاط والئحته التنفيذية بشأن إنشاء هيئة أسواق الما 2010لسنة  7تطبق أحكام القانون رقم

ي به نص ف م يردوالقرارات والشروط المنظمة من الجهات الرقابية فيما ل مااالوراق المالية وتعديالته

 لنظام.هذا ا
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