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

، ، وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزيوالتعديالت الالحقة عليه  أعاله إليهالمشار 
" من مالكي  االستثماريالدارج صندوق  " إنشاءفقد تم  مع أحكام الشريعة اإلسالمية  ضوبما ال يتعار

وأية تعديالت قد تطرأ عليه مستقبالً والمرسوم بالقانون  النظاموفق هذا وحدات االستثمار المبين أحكامها 
والتعديالت  . والالئحة التنفيذية بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم االوراق المالية 2010لسنة  7رقم 

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

 

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

 

 ( 2) مـادة 

 

 -ـات: ـتعريف 

 

 يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

 

 

 الصنـــدوق  ▪ : االستثماريالدراج  صندوق

 نوع الصندوق  •  : صندوق االستثمار في األوراق المالية.

 تثماري ذو رأسمال متغير )مفتوح(ساصندوق 

 اكتتاب عام

: 

: 
•  شكل الصندوق 

• -  نوع طرح وحدات

 الصندوق

 عملة الصندوق •  : الدينار الكويتي.

 جهة اإلشراف  ▪ :   .المالسواق أهيئة 

 الهيئة•  : المال. هيئة أسواق

 مديـر الصندوق •  : الوطنية. االستثماراتشركة  

مالت، يقوم بمهام التدقيق الشرعي على معاال شخص مؤهل في مجال فقه

 الشخص المرخص له.

: •   التدقيق مكتب

  الشرعي الخارجي

هو مالك الوحدات من الشركات والمواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس 

الذين يجوز لهم االشتراك في الصندوق  واألجانبوالعرب  التعاون الخليجي

 للقانون.وفقا 

: •  المالــــك 

سسة أو المؤسسات المالية التي يعينها مدير الصندوق لتقوم بدور المؤاسم 

 بالصندوق.وهي تلقي طلبات االشتراك  (البيع) االكتتاب وكيل

: •  وكيــل االكتتاب 

 )البيع(

الشخص الطبيعي المسجل لدى الهيئة في سجل مراقبي الحسابات الذي يبدي  

القوائم المالية للشركة  ة ووضوحدى عدالالرأي الفني المحايد والمستقل حول م

 .المعدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة لدى الهيئة

: • مراقـب الحسابـات 

هي ورقة مالية غير قابلة للتجزئة تمثل حصة في أصول الصندوق وتخول  

 حاملها مباشرة كامل الحقوق الناشئة عنها.

تاروا من بينهم شخصا ً م أن يخين عليهوإذا تعدد مالكو الوحدة الواحدة تع 

واحدا يمثلهم تجاه الصندوق. ويجوز لغير الكويتيين االكتتاب في وحدات 

 االستثمار أو تملكها.

:  وحـدات االستثمـار 

موجودات الصندوق حسب سعر  تقويم هو السعر الذي يتم تحديده بناء على

وحدات  على عددمقسوما المعتمدة من الهيئة  الدولية المعايير المحاسبية

 االستثمار.

:   صافي قيمة الوحدة 
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هي قيمة استثمارات الصندوق في نهاية الفترة المالية مقومة طبقاً ألحكام نظام 

ً الصندوق األساسي  المعتمدة من  الدولية لمعايير المحاسبيةا للضوابط أو وفقا

 ة وأخرىدة مدينمضافاً إليها بنود الموجودات األخرى من نقدية وأرص الهيئة

مطروحا ًمنها التزامات الصندوق قبل الغير في ذات التاريخ )دون األخذ في 

 االعتبار التوزيعات النقدية المقترحة على مسا همي الصندوق إن وجدت(.

 

عطلة نهاية األسبوع وأيام العطل الرسمية في دولة  باستثناءجميع أيام األسبوع 

  الكويت ولمدير الصندوق.

ظهرا خالل  الواحدةالشتراك واالسترداد حتى الساعة طلبات القبول  آخر يوم

أيام العمل الرسمية في دولة الكويت ولمدير الصندوق وذلك قبل يوم عمل من 

 يوم التقويم.

ً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من  اليوم الذي يتم فيه تقويم األصول وفقا

 الهيئة )آخر يوم من كل شهر(.

  

: 

 

 

 

 

 

: 

 

: 

 

 

: 

 

 

  الصافية القيمة

 للصندوق

 

 

 

 

 يوم العمل

 

 يوم التعامل

-  

 

 يوم التقويم                       -

 

 الســـــــوق  : الخليجية. األسواق المالية

بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط االوراق  2010لسنة  7القانون رقم 

 .حقة عليهوتعديالته والتعديالت الال المالية

والتعديالت الالحقة  2010لسنة  7التنفيذية للمرسوم بقانون رقم  الئحةهي ال

 عليها.

: 

 

:

  

 القـانــــــون 

 

 

 الالئحة التنفيذية 

 

 

 ( 3) مـادة 

 

 الصنــدوق اسم  : ".الستثماريا الدارجصندوق يطلـق على هذا الصنـدوق اسم " 

 

 ( 4) مـادة 

 

وإدارة الصندوق وتعمل كمدير شاء بإن مارات الوطنيةشركـة االستثتقوم 

للصندوق وتكون الممثل القانوني للصندوق في عالقته مع الغير ولها حق 

ويكون  المال.وهي شركة مرخصه لها من قبل هيئة أسواق  ،عنهالتوقيع 

للصندوق شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن حملة الوحدات أو 

 ادارته. الجهة القائمة على

:  قلصنــدومديـر ا 

 

 ( 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 

فقا ألحكام االستثمار الجماعي و وأصولهم بما في ذلك تلك المكونة ألنظمة

ونظام الصندوق  والئحته التنفيذية وتعديالتهما 2010سنة  7قم القانون ر

 .وتعليمات جهة االشراف

 

 

:   أمين الحفظ 

 

 ( 7) مـادة 

 

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

ابلة لجريدة الرسمية وهي قتاريخ قيد ونشر الموافقة على تأسيسه في ا

 المال من رأس% 50 أكثر مناثلة أخرى بعد موافقة للتجديد لمدد مم

 وجهة اإلشراف

:  نوع ومـدة الصندوق 

 

 ( 8) مـادة 

 

 استثمار رأس المال في أسهم الشركات المدرجة في األسواق المالية

ستثمار واستثمار النقد المتوفر في أدوات اال ،المدرجةوغير  الخليجية

 أسواق النقد الطويلة االجل وصناديقمية كالودائع القصيرة والمالية االسال

عن حكومات دول مجلس التعاون لدول االسالمية والصكوك الصادرة 

وفقا لما يراه مدير الصندوق وذلك بهدف  ،الخليج العربية أو بضماناتها

 تحقيق عوائد جيدة للمشتركين.

يعة الشر أحكاممع 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  ،دينار كويتي مليون 100مليون دينار كويتي إلى 

ت تصر مسؤولية حملة الوحداحدات متساوية القيمة وتقالصندوق 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  - الصندوق عن الحد األدنى رأس مال

في  -عمل من تاريخ انخفاض رأس المال، وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً 

  بما يحقق مصلحة حملة الوحدات. -كل حالة 

 
 

:  مــال الصنـدوق رأس 
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 ( 10) مـادة 

 

تي واحد، قيمة كل منها دينار كوي وحدات االستثمار للصندوق اسمية،

وحدة إلى  5.000.000مال الصندوق من سويتكون حدود رأ

 وحدة. 100.000.000

 

:  وحــدات االستثمــار 

 

 ( 11) مـادة 

 

ال يجوز ان  انهوحدة كما  1,000الحد األدنى لالشتراك في الصندوق 

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

 الصندوق. رأسمال

 

:   الحد األدنى واألعلى

 لالشتراك

 

 

 ( 12) مـادة  

 

 االشتراك في الصندوق : 

 

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

مجلوس التعواون الخليجوي  دول وموواطني الكوويتيينين للموواطنيحق االشتراك في الصندوق  -2

ة والمؤسسووات الكويتيووة والخليجيوومووين والغيوور مقيمووين والشووركات المقيواألجانووب والعوورب 

 الكويت.دولة  داخل وخارج واألجنبية

يقوم مدير الصندوق بتوجيوه الودعوة لالشوتراك فوي الصوندوق عون طريوق الجريودة الرسومية  -3

علوى البيانوات التوي تتضومنها وذلوك بعود موافقوة هيئوة أسوواق الموال وفي صوحيفتين يووميتين 

  كتتاب.نشرة اال

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

 االكتتواب ولهما نفوس الحقووق وعليهموا نفوس االلتزاموات المترتبوة علوى وكوالء (بيع) اكتتاب

نمووذج االشوتراك المعود  (البيوع) االكتتواب بحيو  يسولم المشوترك إلوى وكيول البيع( اآلخرين)

مولووة البيووع، وتووودع ة وقيمووة الوحوودات باإلضووافة إلووى عذلك مرفقووا بووه المسووتندات المطلوبوولوو

الصندوق، وتسلم هذه األمووال إلوى أموين  باسماألموال التي يتم تلقيها في حساب خاص يفتح 

 إجراءات إنشاء الصندوق. استكمالبعد  الحفظ

ضومن اسوم المشوترك وجنسويته إيصواال موقعوا يت (البيوع) االكتتواب يستلم المشترك مون وكيول -5

  المشترك بها وقيمتها. ه وتاريخ االشتراك وعدد الوحداتوعنوان

يظل باب االشتراك مفتوحا طووال المودة المحوددة بالودعوة وال يجووز قفول بواب االشوتراك إال  -6

الحوود بعوود انتهوواء هووذه  الموودة، وإذا قاربووت فتوورة االكتتوواب علووى االنتهوواء دون أن يووتم تغطيووة 

ما لم يقم هو  هيئة مهلة مماثلةوق أن يطلب من الجاز لمدير الصند ن قيمة الصندوقاألدنى م

الوحودات  عودد % مون إجموالي50بتغطية قيموة الوحودات علوى أن ال تزيود نسوبة ملكيتوه عون 

المصدرة ، ويجوز لمدير الصندوق أن ينقص رأس المال إلى الحد الذي يتم تغطيته بحي  ال 
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و خمسة ماليوين دينوار أيهموا مة الوحدات المطروحة لالكتتاب أ% من إجمالي قي50يقل عن 

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

الحالة يرد للمشتركين المبالغ التي دفعوها وما حققه من عوائود وذلوك خوالل فتورة ال تتجواوز 

 .عشرة أيام من تاريخ قراره المذكور

لعوام فوي وحودات الصوندوق الصوندوق المطوروح لالكتتواب ايجب أن ال تقل مشاركة مودير    -7

، وال يجوووز ان يتصوورف فووي تلووك الوحوودات او يسووتردها دينووار كووويتي 250,000عوون مبلووغ 

% مون 50طوال مدة إدارته للصندوق. كما ان الحد األقصى لمشواركة مودير الصوندوق يبلوغ 

 رأس مال الصندوق.

 ومكتب التدقيق الخارجي الحسابات اقبومر ومراقب االستثمارالحفظ مين ال يجوز أل -8

 أن يشترك لحسابه الخاص بوحدات الصندوق. الشرعي الخارجي

عدم قبول أي اشتراك نقدي في  (البيع) االكتتاب ووكيليجب على مدير الصندوق  -9

 الصندوق.

أو موودير الصووندوق  (بيووعال) االكتتوواب أن يووزود وكيوول االشووتراك فووييتعووين علووى الراغووب  -10

الصووندوق ورأس مالووه  اسوومالمعوود لووذلك ويجووب أن يتضوومن هووذا النموووذج  راكاالشووتبنموووذج 

المشوترك وعنوانووه  واسوم االسووتثمارمراقوب  واسومالحفووظ أموين  واسوممودير الصووندوق  واسوم

بها وقيمتها باإلضوافة الوى عمولوة البيوع وإقورار منوه  االكتتابيريد  التيوجنسيته والوحدات 

يلوي: تحدد هوية المشترك وفقوا لموا  التيستندات الرسمية بقبوله لنظام الصندوق مرفقا به الم

- 

 

واألفراد غير الكويتيين المقيمين بدولة  الكويتيين،البطاقة المدنية بالنسبة لألفراد  -

 شريطة صالحية تلك البطاقة. الكويت،

يت شريطة صالحية تلك وثيقة السفر بالنسبة لألفراد الغير مقيمين بدولة الكو -

 الوثيقة.

إضافة  الفردية،در من وزارة التجارة والصناعة بالنسبة للمؤسسات ص الصاالترخي -

 الوثائق.شريطة صالحية تلك  المؤسسة،الى البطاقة المدنية لصاحب 

 التوقيع،نموذج اعتماد وكذلك الترخيص الصادر من وزارة التجارة والصناعة  -

 المستندات.شريطة صالحية تلك  التجارية،بالنسبة للشركات 

والوثائق الصادرة أو  المحلية،رسمية بالنسبة لألفراد والجهات األخرى ئق الالوثا -

إليها المؤسسات والمنشآت  تنتمي التي المختصة بالدولةالمعتمدة من الجهات 

 والشركات غير المقيمة.

تثبت صفة المتعامل نيابة  التياألوراق والمستندات والوثائق واألحكام القضائية  -

 تمثيل من ينوب عنه. في عن الغير وإنه مخول

حسب طلبات الهيئة بما يخص سياسات مكافحة غسيل االموال  ىأي متطلبات أخر -
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 وأعرف عميلك.

يحكم النظام األساسي لصندوق االستثمار العالقة بين مدير الصندوق وحملة الوحدات،  -

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

على النظام األساسي  االطالعبعد  –ويعد توقيع المشترك  ،في الصندوق شتراكالافي 

ويجب أن يكون النظام  بمثابة موافقة على هذا النظام. االشتراكعلى طلب  -للصندوق

 ن مقابل عند طلبه.مكتوباً باللغة العربية وأن يتم توفيره دو االستثماراألساسي لصندوق 

 

حالووة عوودم  فوويوموودير الصووندوق عوون تنفيووذ المعاملووة  (البيووع) تووابكتاال علمووا بأنووه سوويمتنع وكيوول

 صورة من وثيقة الهوية الشخصية للمشترك" استيفاء
 

 ( 13) مـادة 

 

 التخصيــص : 

 

علووى ل أيوام عموو خوالل عشوورةيقووم موودير الصوندوق بفوورز طلبوات االشووتراك وإجووراء عمليوة التخصوويص  -1

 .االكتتابباب  تاريخ اغالقر من األكث

مون أيوام عمول  خوالل عشورةإلى المشترك المبالغ الزائدة عن قيمة ما يوتم تخصيصوه لوه مون وحودات د تر -2

 فوائد.تاريخ انتهاء إجراءات التخصيص وال يستحق عنها أية 

 

 (14) مـادة 

 تركين:المشسجل  

 

ن ة مقاصة، ويجوز حفظ هذا السجل لدى أمين حفظ إذا كايحفظ سجل حملة وحدات الصندوق لدى وكال -1

ً لألحكام الواردة ف ي الكتاب الرابع )بورصات األوراق المالية الصندوق غير مدرج، وذلك وفقا

 .ووكاالت المقاصة( من الالئحة، وتدفع أتعاب الجهة التي تحتفظ بالسجل من أموال الصندوق

تي تم فاظ ببيان يوضح رصيد الوحدات المتبقية والوحدات العلى وكالة المقاصة أو أمين الحفظ االحت -2

 .ها، وتزويد مراقب االستثمار بنسخة من البيانإصدارها أو استردادها أو استحداثها أو إلغاؤ

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

كثر من حدوث ير يطرأ على أي من معلوماته وذلك خالل شهر على األعن طريق االيميل عن أي تغي

 أي من هذه التعديالت او التغييرات.

 
 

 (15 ) مـادة

 

 سياسة توزيع األرباح : 

 

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

زء الذي يجري توزيعه كأرباح على وحدات االستثمار لصالح الصندوق والمشاركين فيه الج

من  عن التوزيع وموعده وقيمتهل ربع سنوي أو سنوي حسبما يقرره مدير الصندوق ويعلن بشك

، الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق أو عن طريق إرسال رسائل نصية لحملة الوحداتخالل 
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نقدي أو عن طريق توزيع وحدات مجانية ويجوز للمدير توزيع الجزء من عائد االستثمار بشكل 

 ويتم إخطار جهة اإلشراف بذلك.ع القيمة االسمية للوحدات( أو بالطريقتين معاً، في الصندوق)بواق

 

 (16) مادة 

 حقوق حملة الوحدات  

 

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

ويكون لحاملها الحق في  دات االستثمار للمشتركين حقوقا متساوية تجاه الصندوقتخول حصص أو وح •

زيع وااللتزام بتحمل الخسارة كل في حدود ما يملكه من وحدات ويكون لكل اقتسام األرباح القابلة للتو

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

 وحدات.حصص أو 

 الصندوق.الشتراك في إدارة فيما عدا مدير الصندوق ال يحق لحمله الوحدات ا •

ويتعين أن ال يقل نصيب كل وارث عن الحد  للورثةفي حالة وفاة مالك الوحدات تؤول تلك الوحدات  •

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

 عنه.معلن  تقويماز للمدير شراؤها بآخر سعر ملكية الوحدات بحي  تكون ضمن الحد األدنى للملكية ج

في حالة إفالس مالك الوحدات أو توقيع حجز قضائي على الوحدات المملوكة له جاز للمدير أن  •

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

 

 ( 17) مـادة 

 

القيمة السوقية الصافية  : 

 لألصول

 

وفقاً راقب االستثمار م تقويمعن طريق  بشكل شهري NAVة الصافية لألصوليتم احتساب القيم •

علما بأن طريقة احتساب القيمة الصافية لألصول تتمثل في للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئة 

نظام الصندوق األساسي مضافة إليها بنود الموجودات األخرى الصندوق مقومة وفقا ل استثماراتقيمة 

غير في ذات لا الصندوق قبل التزاماتن نقدية وأرصدة مدينة وأية موجودات أخرى مطروحا منها م

  التاريخ )دون األخذ في االعتبار التوزيعات النقدية المقترحة على المساهمين في الصندوق إن وجدت(.

ائي لتقديم الطلبات وق في كل يوم تعامل وبما ال يتجاوز مدة يوم بعد الموعد النهصنداليجب تقويم أصول  •

  واالسترداد. االشتراكالخاصة بعمليات 

 

يتم تقويم االوراق المالية المدرجة أو غيرها من األصول غير السائلة التي لم يتم تداولها خالل العشرين  •

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

 

معادلها بالدينار  احتساببعملة غير الدينار الكويتي أن يتم  إذا كانت هناك مبالغويراعى عند التقييم  •

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

 التالية:وذلك بأحد الطرق لى األقل مرة بالسنة عيتم تقويم االوراق المالية الغير مدرجة ليوم التقويم  •

 دفترية.قيمة  أحدث .1

 وساطة.التقييم لثالثة مكاتب متوسط وفقا ل .2



 

CMA 09/70/2020  

Page 10 of 31 

 صندوق الدارج االستثماري

 مختصة.حسب القيمة العادلة من خالل جهة  .3
 

يجوز تأخير تقويم أصول الصندوق لمدة ال تتجاوز يومي عمل من يوم التعامل في حالة عدم  •

لى ان يقدم مدير الصندوق للهيئة أسباب ومبررات إمكانية تقويم جزء كبير من أصول الصندوق ع

 هذا التأخير.

في حساب سعر الوحدة،  الخطأمن أصول الصندوق بشكل غير صحيح او  أصلقويم ال تفي ح •

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

اجعة او البيانات المالية السنوية المدققة تقريرا الصندوق أن يرفق مع البيانات المالية المرحلية المر

 التقويم والتسعير التي تمت خالل تلك الفترة.يبين كل أخطاء 

يتم اإلعالن عن صافي قيمة الوحدة للجمهور من خالل نموذج المعلومات الشهرية للصندوق من  •

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

 
 

 ( 18) مـادة 

 

 واالستردادـراك شـتـاال : 

 

 

في الصندوق من خالل تقديمهم طلباً اتهم كما يحق آلخرين االشتراك يحق لحملة الوحدات استرداد وحد •

تنفيذ طلبات االشتراك أو االسترداد بسعر التقويم التالي لطلب االشوتراك  الصندوق، ويتمبذلك إلى مدير 

االشتراك أو االسترداد أية عموالت أخورى منصووص عليهوا فوي  او االسترداد. ويجوز أن تشمل أسعار

 -يلي: كما وذلك هذا النظام 

األولووى السوونة الميالديووة  انتهوواء تبوودأ عمليووة االسووترداد فووي التوواريخ الووذي يحوودده موودير الصووندوق بعوود •

 .للصندوق

لك يجوووز الصووندوق وكووذ فووييجوووز للمشووترك إعووادة بيووع كوول أو بعووث وحوودات االسووتثمار المملوكووة لووه  •

 .ب االستثمارقامرفي الصندوق وفقاً للسعر المقيّم من قبل  االشتراك لآلخرين

أي فوي آخور يووم مون كول شوهر، وفوي حالوة  شههري يتم إبرام وتنفيذ عملية االسترداد واالشوتراك بشوكل •

تم ، يووقوع آخر يوم من الشهر في عطلة رسمية فيعتبر يوم العمل السابق له يووم االسوترداد واالشوتراك

م العمل الرسمية فوي دولوة ل أياالظهرا خ الواحدةعند الساعة  واالسترداد االشتراكإغالق قبول طلبات 

الكويت ولمدير الصندوق وذلك قبل يوم من تاريخ تقويم أصول الصندوق، وإال سقط الطلب لتلك الفترة 

 .وعليه تجديد طلبه للفترة التالية

إذا بلغ إجمالي نسبة جميع  ب استرداد حتى يوم التعامل التالييجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طل •

% أو أكثر من صافي قيمة 10 تلبيتها في أي يوم تعاملسترداد لحملة الوحدات والمطلوب الطلبات ا

وعلى أن تؤخذ جميع طلبات االسترداد باالعتبار على أساس النسبة والتناسب، ويتم  الصندوق،أصول 

% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 10ت االسترداد التي زادت عن نسبة تأجيل النسبة من طلبا

 .يالتعامل التال ميو

إذا زادت طلبوووات االشوووتراك عووون الحووود األعلوووى لووورأس الموووال المصووورح بوووه يوووتم تخصووويص الوحووودات  •

 للمشتركين الجدد بطريقة النسبة والتناسب.
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فوي التوداول وقو  إذا توم  التعامول التوالي يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلوب اسوترداد حتوى يووم •

التعامل في االوراق المالية أو األصول األخرى التي  فيهاالتي يتم  مةنظلمأو األسواق المالية ا البورصة

 .أصولهتداول أوراق مالية تمثل قيمة مؤثرة في  أو وق  الصندوق،يملكها 

بموجووب أحكووام هووذا  مراقووب االسوتثمارموا يحوودده المعلوون بتاريخووه ك التقووويميكوون االسووترداد وفقوواً لسوعر  •

من القيموة الصوافية للوحودة، ويكوون االشوتراك  %0.5داد التي تبلغ ترسالنظام، مخصوماً منه نفقات اال

مون القيموة الصوافية % 0.5المعلون بتاريخوه مضوافاً إليوه رسووم االشوتراك التوي تبلوغ  التقوويموفقاً لسعر 

  .أعلىأيهما  فلوس 5للوحدة أو 

 

لتاليوة ليووم التقوويم عمول اأيام على مدير الصندوق أن يدفع لحامل الوحدات قيمة االسترداد خالل أربعة  •

 . الذي تم فيه تحديد سعر الوحدة
 

 المبكر:االسترداد  •
 

 المبكر. االستردادال يقبل مدير الصندوق طلبات   -

اذج المطلوبوة مون موندوق تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد مون خوالل طباعوة كافوة النمدير الصيجوز ل •

وإرسووالها إلووى البريوود االلكترونووي الخوواص بووإدارة  www.nic.com.kwالموقووع االلكترونووي للشووركة 

، دون وذلك خالل الفترة الزمنيوة المنصووص عليهوا فوي هوذه الموادة kwc.comcs@ni.ء خدمة العمال

مووع ، مراإلخووالل بحقوووق المسووتث موودير الصووندوق وموون دون ياً لمقوورالحاجووة لحضووور المسووتثمر شخصوو

 .مراعاة االلتزام بتعليمات هيئة أسواق المال الخاصة بهذا الشأن

 

 

 ( 19) مـادة 

 

 أتعاب المدير والمصروفات : 

 

ً تحسب كجزء من يتقاضى مدي -1 ر الصندوق نظير قيامه بإدارة واستثمار أموال الصندوق أتعابا

ال تزيد األتعاب التي يتقاضاها مدير الصندوق لى أن صروفات الصندوق في نهاية السنة المالية عم

الصندوق أو  ألصول% سنويا سواء كانت هذه األتعاب في شكل نسبة ثابتة من القيمة الصافية 5عن 

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

 .  االكتتاب خالل فترة % من المبلغ المستثمر2قدرها  يستحق مدير الصندوق عمولة بيع •

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

% من األرباح 20 األداء بنسبة وتميزيتقاضى مدير الصندوق اتعابا تشجيعية اضافية على حسن  •

أن على  السنة،فية ألصول الصندوق من بداية % من القيمة الصا10السنوية للصندوق التي تفوق نسبة 

القيمة  انخفاضإال إذا كان  ون القيمة الصافية ألصول الصندوق أعلى من القيمة االسمية للوحدةتك

أو اي منهما  والمنحةناتج عن التوزيعات النقدية الصافية ألصول الصندوق عن القيمة االسمية للوحدة 

باسترداد الوحدات خالل  وفي حالة قيام أحد المساهمين تأسيسه. نذم لألرباحوأن يكون الصندوق محققا 

% والتي تخص قيمة الوحدات 10ة المالية فيتم احتساب األتعاب التشجيعية على العوائد التي تفوق السن

األتعاب التي يتقاضاها مدير  دتزي والمصاري  مستحقة على الصندوق وتحمل ك فقط،المستردة 

 قيمة الصافية ألصول الصندوق.% من ال5الصندوق عن 

http://www.nic.com.kw/
mailto:cs@nic.com.kw
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قدره و مبلغا مصروفات التأسيس التي يتكبدها مدير الصندوق بحد أقصى ندوق كافةيتحمل الص .2

خالل السنة الميالدية د.ك )خمسون أل  دينار كويتي(، ويتم استهالك مصاري  التأسيس  50,000

 او االستثماراب مستشار تعا للصندوق، وال يجوز دفع أي مبلغ من أصول الصندوق مقابلاألولى 

نسخ سبيل المثال ال الحصر، مصاري   علىويشمل ذلك  بيعها،ج للوحدات أو مصاري  التروي

  .أن يتحمل مدير الصندوق هذه المصاري على للصندوق،النظام األساسي  وتوزيع

ئق أو إفصاح لترويج وحدات صندوق االستثمار يجب مراعاة كش  كل الحقا اتصالعند إجراء أي  .3

عالنات الترويجية أو التسويقية وفي جميع األحوال تخضع اإلوالمعلومات ذات العالقة دون مبالغة، 

 الهيئة.للضوابط التي تقررها 

 

 ( 20) مـادة 

 

 التدقيق الشرعي الخارجيمكتب  : 

 

 ن مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للصندوق لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنوياً، ولمدة اليعي

ة بعود فتور وز لوه القيوام بهوذه األعموال لوذات الصوندوقتتجاوز أربوع سونوات ماليوة متتاليوة، ويجو

 انقطاع ال تقل عن سنتين متتاليتين.

تطبيق باالطالع على حواالت انتقائيوة تقوم وحدة التدقيق الشرعي الداخلي بالتثبت من شرعية ال

ام تعوامالت الصوندوق بالمعوايير الشورعية للمعامالت اليومية المختلفة للصندوق؛ للتأكد من التز

 قرارات الهيئة ذات الصلة.و

 

 :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

ك دون اإلخالل التي تم االطالع عليها وفحصها، وذل ود والمعامالتبيان حول العق .3

 .بسرية هذه التعامالت

 .القواعد المرجعية لتلك العقود والمعامالت .4

د أو المعامالت، وكيفية معالجتها سواء في العقو -إن وجدت  -المخالفات الشرعية  .5

 .والمدد المقترحة لذلك

التي تم فحصها، مرخص له عن إجراء التعامالت الجهات المسؤولة في الشخص ال .6

 .ومراحل إنجازها

 ا التقرير.ماله الواردة في هذعل لنتائج أوصجراءات التدقيق التي أدت للتإ .7

 .الرأي الشرعي النهائي .8

 توقيع المدقق الشرعي والممثل القانوني للمكتب. .9

 

 

 

 ( 21مـادة  )

 

 :مستشار االستثمار : 
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 .أو مندوب له أن يكون مرخصاً له من قبل الهيئة للعمل كمستشار استثمار •

االستثمار الجمواعي وبموا يهودف الوى تحقيوق  ألنظمة ت المنظمةلوائح واإلجراءالطبقاً  أن يعمل •

 .مصالح حملة الوحدات

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

سوتثمار يحتفظ بدفاتر وسجالت منتظمة وفقاً للونظم المحاسوبية، وذلوك فيموا يتعلوق بأنظموة االأن  •

وذلك طبقا للوائح الصادرة  تقارير دورية، وذلك بحسب ما تطلبه منهلجماعي، وأن يقدم للهيئة ا

 .عنها
 

 ( 22) مـادة 

 

 الحفظ أتعاب أمين  : 

 

مون القيموة  %0.0625ررة وفقاً لهذا النظام أتعابواً بواقوع نظير قيامه بواجباته المق الحفظيتقاضى أمين  •

تعواب جوزءاً مون وتسدد في نهاية كل ربوع سونة وتعتبور هوذه األ شكل شهريالصافية لألصول تحتسب ب

 نفقات الصندوق.

 

 

 أتعاب مراقب االستثمار : 

 

% مون 0.0625بواً بواقوع يتقاضى مراقب االستثمار نظير قيامه بواجباته المقررة وفقواً لهوذا النظوام أتعا •

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

 من نفقات الصندوق.

 

 

 ( 23) مـادة 

يوضح الجدول أدناه كافة الرسوم والمصاري  واالتعاب، سواء كانت مستحقة على حملة الوحدات أو من 

 أو التي تدفع من مدير الصندوق. أصول الصندوق

 

 

 

 ألتعابصاري  واقيمة الرسوم والم مستحقة على الرسوم والمصاري  واالتعاب

 أتعاب مدير الصندوق

% سنويا وتحسب 1نسبة : إدارةأتعاب  الصندوق

شهريا بشكل تجميعي وتسدد بشكل ربع 

 .سنوي

يتقاضى مدير الصندوق : أتعاب تشجيعية

 وتميزاتعابا تشجيعية اضافية على حسن 

% من األرباح السنوية 20 األداء بنسبة

مة % من القي10للصندوق التي تفوق نسبة 
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 السنة،ية ألصول الصندوق من بداية الصاف

على أن تكون القيمة الصافية ألصول 

إال  الصندوق أعلى من القيمة االسمية للوحدة

القيمة الصافية ألصول  انخفاضإذا كان 

ناتج الصندوق عن القيمة االسمية للوحدة 

أو اي منهما  والمنحةعن التوزيعات النقدية 

ذ من باحرلألوأن يكون الصندوق محققا 

وفي حالة قيام أحد المساهمين  تأسيسه.

باسترداد الوحدات خالل السنة المالية فيتم 

احتساب األتعاب التشجيعية على العوائد التي 

% والتي تخص قيمة الوحدات 10تفوق 

مصاري  مستحقة وتحمل ك فقط،المستردة 

األتعاب التي  دتزي والعلى الصندوق 

يمة % من الق5يتقاضاها مدير الصندوق عن 

 .الصافية ألصول 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 

 لحفظأمين اأتعاب 
% من القيمة الصافية ألصول  0.0625 الصندوق

 ندوقالص

 أتعاب مراقب االستثمار
% من القيمة الصافية ألصول  0.0625 الصندوق

 الصندوق

ً  1,150 الصندوق الخارجي الحسابات مراقبأتعاب   دينار كويتي سنويا

أتعاب مكتب التدقيق الشرعي 

 الخارجي
 الصندوق

 ق الشرعي الخارجي:ب التدقيأتعاب مكت 

 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 

  سوم.% على الر20نسبة 

 

 

 

 

 ( 24) مـادة  

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

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

 تلكها.صوت واحد مقابل كل وحدة استثمارية واحدة يم

 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 وفق أحكام الشبالنسبة للصناديق المرخص لها بالعمل خارجي )تقرير مكتب التدقيق الشرعي ال •

 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. إال الوحداتفذ قرارات جمعية حملة وال تن

اء على دعوة من مدير الصندوق للنظر في المسائل التي تدخل في تنعقد جمعية حملة الوحدات بن .3

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

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

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

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

اقب االستثمار أو مراقب تكل  مردعوتها من مدير الصندوق ألي سبب من األسباب، يجوز للهيئة أن 

 ة لالنعقاد.الحسابات بدعوة هذه الجمعي

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

 االجتماع بأحد الطرق التالية:

 ى األقل.عمل عل بعشرة أيام االجتماعاإلعالن في صحيفتين يوميتين محليتين والبورصة قبل انعقاد  •

بعشرة أيام عمل على  االجتماع النعقادالموعد المحدد خطابات مسجلة ترسل إلى حملة الوحدات قبل  •

 األقل.

 بسبعة أيام عمل على األقل. االجتماعالبريد اإللكتروني أو الفاكس قبل انعقاد  •
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بثالثة أيام عمل  جتماعالاتسليم الدعوة باليد إلى حملة الوحدات أو من ينوب عنهم قانونًا قبل موعد  •

 .االستالمة بما يفيد على األقل، ويؤشر على صورة الدعو

يكون المشترك قد زود مدير  السابقة أنيشترط لصحة اإلعالن بالوسائل المشار إليها في البنود 

الصندوق ببيانات عن موطنه أو عنوان بريده اإللكتروني أو رقم الفاكس الخاص به، ووافق على 

لصندوق على اإلعالن عن هذه الوسائل وأن يكون منصوصا في النظام األساسي لن خالل إعالنه م

  .طريق تلك الوسائل

وال يعتد بأي تغيير من قبل المشترك ألي من البيانات المشار إليها في الفقرة السابقة ما لم يكن قد 

عالنه بخمسة أيام ر قبل إأخطر مدير الصندوق أو الجهة التي تحتفظ بسجل حملة الوحدات بهذا التغيي

 عمل على األقل.

صندوق توجيه إخطارات بجدول األعمال وميعاد ومكان اجتماع جمعية حملة يجب على مدير ال .6

 إلى كل من: االجتماعالوحدات قبل سبعة أيام عمل على األقل من انعقاد 

 .الهيئة -أ

 مراقب االستثمار. -ب

 المقاصة(. و وكالةالجهة التي تحتفظ بسجل حملة الوحدات )أمين حفظ أ -ت

إذا كان من  -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

ع جمعية حملة الوحدات. ن اجتمابطال -بعد إخطارها  -ال يترتب على عدم حضور ممثل الهيئة 

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

في حالة عدم حضور مدير الصندوق ما لم تكن  االجتماعالسابقة. كما يبطل  الفقرةالمشار اليها من 

 موجهة من جهة أخرى بخالف المدير. لالجتماعالدعوة 

 .االجتماعإلى هذا  ية حملة الوحدات الجهة التي قامت بالدعوةتماع جمعرأس اجتي .7

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

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

األول،  االجتماعماً من تاريخ ال يعقد خالل مدة ال تزيد عن ثالثين يوجدول األعمذات ثان ل اجتماع

أال توجه دعوة جديدة  زالمال. ويجوالثاني صحيحاً أيا كان نسبة الحضور من رأس  االجتماعويكون 

 األول. االجتماعلالجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى 
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لقرارات المتعلقة بتعديل باستثناء ا االجتماعلة في ت باألغلبية المطلقة للوحدات الممثوتصدر القرارا

النظام األساسي للصندوق والتي تمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات أو في حالة التصفية بناء على 

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

 س مال الصندوق المصدر.رأ

ال يجوز لجمعية حملة الوحدات مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول األعمال إال إذا كانت من  .9

، أو إذا طلبت ذلك الهيئة أو االجتماعاألمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت أثناء 

ذا تبين مال الصندوق المصدر، وإمن رأس  % 5ن مراقب الحسابات أو حملة الوحدات الذين يملكو

لمدة ال  االجتماعأثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعث المسائل المعروضة، تعين تأجيل 

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

 .إجراءات جديدة للدعوةن الحاجة إلى المؤجل دو االجتماعالمصدر، وينعقد 

موافاة الهيئة بنسخة  -حسب األحوال  - االجتماععلى مدير الصندوق أو الجهة التي دعت إلى عقد  .10

 االجتماع،ومقدمي الخدمات الحاضرين  االجتماع،من محضر اجتماع الجمعية بعد توقيعه ممن ترأس 

حضر نسخة من توكيالت ون مرفقا بالموذلك خالل أسبوعين من تاريخ انعقادها، على أن يك

 الحضور.

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

الوحدات باألصالة أو الوكالة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون بموجب توكيل خاص أو تفويث معد 

ات عات جمعية حملة الوحدأكثر من اجتمالذلك، ويجوز أن يكون التوكيل لحضور اجتماع واحد أو 

الذي يؤجل إليه لعدم اكتمال  االجتماعويكون التوكيل الصادر لحضور اجتماع معين صالحاً لحضور 

 .النصاب

 

 ( 25) مـادة  

 

 اإلفصاح عن المعلومات أسـاليب ومـواعيد : 

ا للبورصة يقدم نسخة منهيجب على مدير الصندوق إعداد البيانات المالية المرحلية المراجعة وأن  .1

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

يجب على مدير الصندوق إعداد البيانات المالية السنوية المدققة، وأن يقدم نسخة منها للبورصة والهيئة  .2

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

ما لم ينص النظام  أشهرثالثة مدة  وحدات كلامل تقريرا دوريا لكل حم صندوق تقديال يجب علي مدير .3

 :، ويتضمن هذا التقرير على األخص المعلومات التاليةاألساسي على مدة اقل

 صافي قيمة أصول وحدات الصندوق •

 عدد وحدات الصندوق التي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها. •



 

CMA 09/70/2020  

Page 18 of 31 

 صندوق الدارج االستثماري

تقرير تم بعد آخر زيعات مدفوعة بما في ذلك أي تو ،حدة علىوحدات سجل بحركة حساب كل حامل  •

 تقديمه لحملة الوحدات.

 بيانا عن اتعاب مدير الصندوق ومقدمي الخدمات. •

. يجب علي مدير صندوق نشر معلومات شهرية عن الصندوق للجمهور من خالل البورصة، وذلك 4

 هيئة.الذي تحدده الخالل سبعة أيام عمل من نهاية كل شهر وفقا للنموذج 

 
 

 ( 26) مـادة 

 

 عامة التزامات

 

 يجب على كافة مقدمي خدمات الصندوق االلتزام بما يلي:
 

أن يكون مقدم الخدمة من األشخاص المرخص لهم أو المسجلين لدى الهيئة فوي تقوديم هوذه الخدموة، وأن  .1

 فيذ التزاماته.الذي يكفي لتنتتوفر لديه القدرات واإلمكانيات البشرية والتقنية والمالية بالقدر 

ام عقد مع مقدم الخدمة يتضمن بيوان حقووق والتزاموات أطرافوه وعلوى األخوص أتعواب مقودم الخدموة إبر .2

وأسووس احتسووابها ومواعيوود سوودادها، واإلجووراءات الواجووب اتباعهووا عنوود إنهوواء أو فسووخ العقوود، والتوودابير 

 ة.واإلجراءات المترتبة على إنهاء العالقة مع مقدم الخدم

قيام بالمهام المنوطة بمقدم الخدمة والتعاون مع باقي مقدمي الخدمات الشخص الحريص في البذل عناية  .3

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

أال يتعاموول مقوودم الخدمووة سووواء لصووالحه أو نيابووة عوون غيووره علووى وحوودات الصووندوق، فيمووا عوودا موودير  .4

 الصندوق.

 
 

  دارية للصندوق أو أي من مقدمي الخدماتد أعضاء الهيئة اإلشغور منصب أح

 

في حالة شغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإلداريوة للصوندوق، أو أي مون مقودمي الخودمات؛ يتعوين 

على مدير الصندوق إخطار الهيئة بذلك خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل، كموا يتعوين عليوه تقوديم 

شوور يووم عموول موون تواريخ انتهوواء موودة موودة أقصواها خمسووة ع الشواغرة خووالل طلوب لشووغل المناصووب

 اإلخطار.

ويتم تعديل بيانات الصندوق في سجل الصناديق لدى الهيئة عند حدوث أي تغيير يطرأ على النظام 

 األساسي، أو مقدمي الخدمات.

ا خمسة أيوام وفي جميع األحوال يجب على مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات خالل مدة أقصاه

 أّيٍّ من المناصب المذكورة.مل من شغور أو شغل ع

 

 

 ( 27) مـادة 

 

 الهيئة اإلدارية للصندوق: 
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يتولى إدارة الصندوق هيئة إدارية تتشكل من مووظفين اثنوين أو أكثور مون مووظفي مودير الصوندوق  -1

هم مون كبوار ممن تتوافر فيهم شروط ممثلي نشاط مدير نظام استثمار جمواعي، علوى أن يكوون أحود

 الصندوق.تنفيذيين لدى مدير ال

يجووب أن يكووون أعضوواء الهيئووة اإلداريووة موون األشووخاص المسووجلين لوودى الهيئووة، ويمثلووون موودير  -2

الصندوق في المسؤوليات والصالحيات المنصوص عليها في الالئحة، ويعتبر توقيع أعضاء الهيئة 

ء األعضواء مسوؤولين ق، ويكوون هوؤالاإلدارية أو من يفوضوونه مونهم بمثابوة توقيوع مودير الصوندو

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

المنصووص  بالتزاماتوهيجوز للهيئوة اسوتبدال مودير الصوندوق إذا رأت أنوه قود أخول إخوالالَ جوهريواَ  -3

 عليها في الالئحة.

 
 

 :االستثمارالتزامات مدير صندوق 

 

 ي:يلاألخص بما  يلتزم مدير الصندوق على

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

اتخوواذ جميووع القوورارات االسووتثمارية وغيرهووا موون القوورارات بمووا يحقووق مصوولحة الصووندوق وحملووة   .2

 الوحدات ويضمن معاملة حملة الوحدات بإنصاف.

اطئة التي من المتوقوع أن توؤثر ممارسات الخأو الحد من التطبيق سياسات وإجراءات مناسبة لمنع   .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

ووفقووا لتسلسوولها الزمنووي بشووكل دقيووق  لصووالح الصووندوقتسووجيل عمليووات الشووراء والبيووع التووي تووتم  .6

 وتوقيتها.

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

 توفير نظام محاسبي لقيد التعامالت المالية للصندوق. .8

ات سووبي مووع الحسووابالتأكود موون وجووود نظووام مالئووم لتسوووية التعووامالت التووي تووم إدخالهووا بالنظووام المحا .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 وفوق أغوراض الصوندوق وسياسوته 11

 االستثمارية.

ندوق إلوى مراقوب االسوتثمار فوي الحودود التوي تمكنوه مون زمة عون الصوالمعلومات الال.توفير جميع 12

 ة وفاعلية.ءالقيام بواجباته بكفا

 .إخطار الهيئة فور وقوع أحداث جوهرية تؤدي لتعرض مصالح حملة الوحدات للخطر.13

 

 

 ( 28) مـادة 
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 المناصب:قيود  

 

من الكتاب  المصالح( )تعارضالثال  ـــل بأحكـام الفص عدم اإلخالل بالتزامات مدير الصندوق مع - 1

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

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

 لصندوق.صندوق يديره مدير ا

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

 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 فيج البند األول، الحظر الوارد في

 تشكل أوراقها المالية جزءا من أصول صندوق يديره مدير الصندوق.

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

على قرارات جمعية حملة الوحدات المتعلقة بمنفعة  صويتشتراك في التال يجوز لمدير الصندوق اال -4

 خاصة له أ وفي حالة تعارض مصالحه مع مصالح الصندوق.

 

 

 (29 ) مـادة

 

أساليب وسياسات ومخاطر  : 

 االستثمارات

 

هذا يتولى مدير الصندوق إدارة واستثمار أموال الصندوق من خالل جهاز له القدرة والكفاءة للقيام ب -1

هذا الجهاز بأكبر قدر من االستقاللية في إدارة استثمارات الصندوق ويكون لمدير متع الدور ويت

الصندوق كافة الصالحيات الالزمة إلدارة الصندوق وتوجيه استثماراته بما ال يتعارض مع أحكام 

 ة اإلسالمية.القانون الواجب التطبيق والنظام األساسي للصندوق وبما ال يتعارض مع أحكام الشريع

لمدير الصندوق تعيين من ينوب عنه في إدارة أي جزء من استثمارات الصندوق، ويتحمل مدير  يجوز -2

وال يحق  مسؤولياته،يؤدي التعاقد معهم إلى إعفاء المدير من  وال الصندوق أتعاب من يتم االستعانة بهم

 للمستثمرين بالصندوق التدخل في إدارة الصندوق.

وازنة تهدف إلى تحقيق عائد مناسب على االستثمار، ويلتزم مدير مت اسة استثماريةيتبع الصندوق سي -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 الصال يكون مدير الصندوق، و

أية خسائر أو أضرار تلحق بمالكي وحدات االستثمار نتيجة استثمارهم بالصندوق إالّ إذا كانت ناشئة 

و نتيجة أو الئحته التنفيذية أو نظام الصندوق أ 2010لسنة  7عن مخالفة أحكام المرسوم بالقانون رقم 
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متعمد أو اإلهمال الجسيم من مدير الصندوق أو أي من تابعيه المذكورين أعاله في إدارة ال الخطأ

 أموال الصندوق .

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

ثمار استالدخول في أي لمقابلة عمليات االشتراك في اإلصدارات أو  الصندوقأصول صافي قيمة 

  طارئ.

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

 وأسواق النقد وتقلبات مصاري  التمويل وأسعار صرف العمالت.

 الصندوق: علىيحظر .  6

 .االئتمانمنح  -

في  لها إالها التابعة تأو أي من شركا المديرة للصندوقشراء أي ورقة مالية صادرة عن الشركة  -

 ووفقا للضوابط التالية: الالئحةوالمقررة في القانون  حدود القواعد

 الحصول على موافقة مراقب االستثمار قبل الشراء. .1

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

لي قيمة األوراق المالية المصدرة ا% من إجم 10ه التي يديرها مدير الصندوق ما نسبت

 من الشركة مديرة الصندوق أو أي من شركاتها التابعة.

 

 

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

مهمة وكيل بمدير الصندوق وفي حالة قيام  .الالئحةوالمقررة في القانون  لها إال في حدود القواعد

االكتتاب )البيع( أو إدارة االكتتاب لمصدر ما، ال يجوز له شراء أي ورقة مالية لهذا المصدر أثناء 

قيامه بهذه المهام. وفي حالة تعهد مدير الصندوق أو أي من شركاته التابعة بتغطية االكتتاب العام 

 .لصالح الصندوقأو الخاص لورقة مالية، فال يجوز شراء هذه الورقة 

 

تعتبر وكاالت االستثمار أو غيرها من العقود التي تنطوي على تقديم أموال للغير من اجل  -

استخدامها في انشطته التجارية بمثابة ائتمان محظور القيام به من أنظمة االستثمار الجماعي وذلك 

للبيع في  مالية مطروحة كانت عبارة عن أداة دين او أداة إذافيما عدا االيداعات لدى البنوك أو 

 السوق األولية او السوق الثانوية.

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

 األمور التالية:

 تلبية طلبات استرداد الوحدات. •

 ة حسن إدارة الصندوق وفقا ألهداف الصندوق االستثمارية واألغراض المكمل •

 داف.هتلك األ   

 

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

 

 :االلتزام بالقواعد التالية الصندوق علىيجب  .8

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

% 15 ةمصدر واحد نسبعدم تجاوز استثمارات صندوق االستثمار في أوراق مالية صادرة عن  -ب

 من صافي قيمة أصول صندوق االستثمار.

% من 10بأكثر من عند التعاقد أو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات  عدم االقتراض -ت

 صندوق.الصافي قيمة أصول 
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صكوك أو % كحد أقصى من صافي قيمة اصوله في أي 15يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته   -ث

 .أو بضماناتها في وقت االستثمار يتومة دولة الكوسندات صادرة عن حك

% كحد أقصى من صافي 15لصندوق أن يستثمر ما نسبته ليجوز  أعاله، (أ)دون اإلخالل بالبند   -ج

في األوراق المالية وصناديق أسواق النقد وفق احكام الشريعة  ستثمارالا قيمة أصوله في صناديق

قابية أجنبية وفق معايير وشروط رمن قبل جهة  مرخصة من الهيئة أو مرخص لها االسالمية

األقل لتلك التي تطبقها الهيئة. بشرط أال يكون أي من تلك الصناديق المستثمر  علىتنظيمية مماثلة 

 فيها يتم إدارته من قبل نفس مدير الصندوق.

% من صافي قيمة أصوله في أسهم أي شركة مدرجة، على 15يجوز للصندوق استثمار أكثر من  -ح

وعلى أال  للصندوق،الشرعي الخارجي التدقيق  مكتبيحدده المجال الذي  نن تكون من ضمأ

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

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

 بنسبة القيمة السوقية لكل شركة إلى إجمالي القيمة السوقية لذلك المجال نويبشكل ربع سالهيئة 

شركات غير  أسهم % من صافي قيمة أصوله في10لصندوق المفتوح استثمار أكثر من ل زال يجو -خ

 مدرجة.

 

 

 

 ، وتشتمل تلك القيود على حظر قيام الصندوق بمزاولةاستثماراتهيلتزم الصندوق بقيود على   .9

 -لية: التااألنشطة 

 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 •

 لها.التابعة والزميلة  ة أو الشركاتال يجوز للصندوق التعامل مع الشركة المدير •

ال يجوز لمدير الصندوق أو العاملين به إبرام أية صفقات أو عقود مع الصندوق سواء لحسابه  •

 اإلشراف.وجهة  االستثمار، مراقبلحساب أقاربهم حتى الدرجة الرابعة إال بعد موافقة    أو 

 

 

 ( 30 ) مـادة 
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 السنة المالية للصندوق : 

ندوق في األول من يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل سنة واستثناًء للص ة الماليةتبدأ السن

إنشاء الصندوق االنتهاء من إجراءات من ذلك تبدأ السنة المالية األولى للصندوق من تاريخ 

  التالية. السنة المالية انتهاءوتنتهي في تاريخ 
 

 

 ( 31) مـادة 

 

 الخارجي حساباتالمراقب  : 

 دوقلصنل

 بأعمالمدير الصندوق تعيين مراقب حسابات خارجي مسجل لدى الهيئة، وذلك ليقوم على  يجب -1

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

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

االطالع في أي وقت على السجالت والدفاتر والوثائق واألوراق المتعلقة بإدارة  بات حقب الحسالمراق -3

وفقا للقواعد أو أمين الحفظ أو مراقب االستثمار واستثمار أموال الصندوق التي بحوزة مدير الصندوق 

 التي تنظم هذه المهنة.

أو الالئحة التنفيذية أو  قانونحكام اليقوم مراقب الحسابات بإخطار جهة اإلشراف بأية مخالفات أل -4

 .مراقب االستثمار الحفظ أوأمين أو نظام الصندوق تقع من مدير الصندوق أو تعليمات جهة اإلشراف 

يعين مراقب الحسابات الخارجي للصندوق لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنويا، ولمدة ال تتجاوز   -5

ال تقل عن  انقطاعمال لذات الصندوق بعد فترة ذه االعيام بهأربع سنوات مالية متتالية، ويجوز له الق

 سنتين متتاليتين.

ال يجوز ان يكون مراقب الحسابات الخارجي لصندوق االستثمار هو نفسه مراقب الحسابات لمدير   -6

 الصندوق.

 
 

 (32 ) مـادة

 

 أمين الحفظ  : 

الحصول  دوق بعدر الصنيجب حفظ أصول الصندوق لدى أمين حفظ مرخص له يعين من قبل مدي .1

على موافقة الهيئة، ويجوز له تعيين أمين حفظ فرعي يكون مرخصاً له أو مسجالً لدي جهة رقابية 

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

 أمين الحفظ األصيل من مسؤولياته.

 يلي: خص بماعلى األ االلتزاميجب على أمين الحفظ  .2

من الالئحة، يلتزم أمين الحفظ  وأصولهم(العمالء  )أموالمع مراعاة أحكام الكتاب السابع  •

الصندوق في حسابات منفصلة يقوم بفتحها وادارتها على أن تكون مستقلة عن  بأصولباالحتفاظ 

 حساباته أو حسابات الغير، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص الحريص.
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 رباح النقدية وأية توزيعات أخري ناشئة عن نشاط الصندوق.وإيداع األفظ استالم وح •

إخطار مدير الصندوق بأية التزامات مترتبة على أصول الصندوق وإرسال أي إخطارات يتسلمها   •

 وفي المدة المقررة لذلك.

 تنفيذ تعليمات مدير الصندوق الخاصة بنطاق عمل أمين الحفظ.  •

 فظ لدى وكالة مقاصة.ت ما لم يححداإعداد وحفظ سجل حملة الو  •

يجب الحصول على موافقة كتابية من مدير الصندوق على جميع العقود المبرمة بين أمين الحفظ  .3

 األصيل وأمين الحفظ الفرعي.

يجب أن تتضمن جميع العقود المبرمة سواء مع أمين الحفظ األصيل أو الفرعي تنظيم المسائل  .4

 التالية:

ارسة الحقوق المتعلقة باألصول التي يحتفظ بها مع أمين ندوق من ممالصالمتطلبات التي تمكن  •

 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. •

 

 مارستثمراقب اال : 

لكل صندوق مراقب استثمار يعين من قبل مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئة، على أن يكون 

 يلي:يلتزم على األخص بما 

التأكد من التزام مدير الصندوق بالقانون وهذه الالئحة وقرارات وتعليمات الهيئة والنظام األساسي  .1

 الصندوق. يرونشرة االكتتاب وأية وثائق أخرى يصدرها مد

ن يقوم بتقويم حصص أو وحدات االستثمار بالطريقة وفي المواعيد المحددة لذلك في النظام أ .2

 األساسي للصندوق.

ً للنظام األساسي  بمسؤولياتهالتأكد من قيام مدير الصندوق  .3 بما يحقق مصلحة حملة الوحدات وفقا

 المحددة في النظام.والسياسات  يبللصندوق وأحكام الالئحة، وأن أمواله تستثمر في حدود األسال

 تعارض مصالح. علىإقرار أية تعامالت تنطوي  .4
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االجتماع مرتين سنويا على األقل مع الهيئة اإلدارية للصندوق لمراجعة التزام الصندوق بالقانون  .5

وهذه الالئحة وقرارات وتعليمات الهيئة والنظام األساسي ونشرة االكتتاب وأية وثائق أخري 

 الصندوق. يريصدرها مد

 خطار الهيئة بأية مخالفات تقع من مدير الصندوق.إ .6

 

 (33 ) مـادة

 

 االساسي نظامالتعديل  : 

 صندوقلل
 
 

النظام األساسي إال بعد موافقة الهيئة على هذه الصندوق ان يجري أي تعديالت على ال يجوز لمدير 

ة لحملة الوحدات ان تطلب قوق المكتسبلحالتعديالت. وللهيئة إذا وجدت في التعديالت المقترحة ما يمس ا

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

ويجب على مدير الصندوق  النظام األساسي للصندوق إال بعد موافقة الهيئة أو في الموعد الذي تحدده.

ساسي للصندوق، وذلك خالل فترة ال تتجاوز عشرة أيام النظام األ لىإخطار حملة الوحدات باي تعديل يتم ع

 التالية:وسائل 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:

 ي من األحوال التالية:في أر جماعي ااستثم أي نظامللهيئة أن تلغي ترخيص  •

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

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

، أو قدم اللوائح القانون أوأياً من أحكام  او أمين الحفظ إذا خال  مدير أو مراقب االستثمار .3

 قة او مضللة.حة أو غير دقيللهيئة معلومات غير صحي

إلغاء الترخيص. وللهيئة أن ترفث الطلب إذا وجدت ضرورة  مدير النظامإذا طلب  .4

  .المشاركين أو بمصلحة يتعلق بالنظامللتحري عن أمر 

للهيئة أن تخطر مدير أو مراقب االستثمار أو امين الحفظ لنظام االستثمار الجماعي كتابة بعزمها  •

التي دعتها لذلك، وعلى المدير أو مراقب االستثمار أو امين  نظام واألسبابالعلى إلغاء ترخيص 

الحفظ أن يقدم تعهدا خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره، تقبل به الهيئة لتالفي إلغاء 

 ترخيص النظام.
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على الهيئة إذا أصدرت قرارا بإلغاء ترخيص نظام استثمار جماعي ان تكل  شخصا مرخصا له  •

لنظام، او ان تطلب ذلك من المحكمة المختصة. ويجب عليها في هذه الحالة أعمال تصفية اب ليقوم

 الذي اتخذته.  باألجراءأن تخطر مدير وأمين حفظ النظام فورا وكتابة 

للهيئة، إذا تبين لها عدم التزام مدير أو مراقب االستثمار أو أمين الحفظ لنظام استثمار جماعي  •

تعليماتها لمدير النظام بالتوق  لفترة مؤقتة عن عملية  ئحة، أن تصدرلالبأحكام القانون أو ا

في وحدات نظام االستثمار الجماعي في التاريخ المحدد بتلك  –أو كالهما  –االسترداد أو االشتراك 

 التعليمات.

 
 

 ( 35 ) مـادة 

 

 الصندوق: انقضاء

 

 ينقضي الصندوق في األحوال التالية: 

 األساسي ما لم تجدد طبقا للقواعد الواردة بالنظام. ددة في النظاملمح.انقضاء المدة ا1

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

 .تل  أو هالك جميع أصول الصندوق أو معظمها بحي  يتعذر استثمار الباقي استثمارا ً مجديا. 3

أكثر  ممن يملكونالموافقة من جمعية حملة الوحدات ط صدور قرار ببشر.بناء على طلب مدير الصندوق 4

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

 .صدور قرار من الهيئة بإلغاء ترخيص الصندوق.5

 .صدور حكم قضائي بحل الصندوق وتصفيته.6

 

 

 

 ( 36 ) مـادة 

 

 إجراءات التصفية:

 

( من الالئحة التنفيذية في دور التصفية، ويحتفظ 36-2)دة فقا ألحكام الماو -يدخل الصندوق بمجرد حله  .1

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 

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

 التالية ما لم ينص نظامه األساسي على خالف ذلك. البنود

تسقط آجال جميع الديون التي على الصندوق من تاريخ شهر حل الصندوق وإخطار الدائنين بافتتاح  .2

تتاح التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم ائنين رسميا بافدالتصفية، وعلى المصفي أن يخطر جميع ال

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
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على إدارة الصندوق إلى  ير قائماالمدمع ذلك يظل وتنتهي عند انقضاء الصندوق سلطة مدير الصندوق،  .3

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 

ي تقديم هذه الخدمات أو استبدالهم بغيرهم أو دمج بعث جة الستمرارهم فاعدم الح -بعد موافقة الهيئة  -

 .المهام لدى مقدم خدمة واحد

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

ين ب استثمار أو أمقالمرخص لهم بإدارة أنظمة االستثمار الجماعي، أو إدارة محفظة االستثمار أو مرا

الحفظ، أو مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة. وفي جميع األحوال ال يتم تعيين المصفي إال بعد موافقة 

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

هيئة تعيين تي تقرر فيها اليتم تعيين المصفي بقرار يصدر عن جمعية حملة الوحدات إال في األحوال ال .5

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

جميع األحوال،  يالمصفي. وفالوحدات، يتوجب الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة على تعيين 

 لصندوق أتعاب المصفي.على أن يتحمل ا تحدد الجهة التي اختارت المصفي أتعابه ومدة التصفية،

يعزل المصفي بقرار من الجهة التي قامت بتعيينه، وفي جميع األحوال يجوز للهيئة بناء على طلب أحد  .6

حملة الوحدات أو دائني الصندوق أو من تلقاء نفسها أن تصدر قراراً بعزل المصفي إذا رأت مبرراً 

من يحل محله، وال يبدأ المصفي الجديد في ن يشمل تعيين أ قرار بعزل المصفي يجب للذلك. وكمقبوالً 

 .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.  •

 ظة على أصول الصندوق وحقوقه.الحريص للمحافص القيام ببذل عناية الشخ   •

 سداد ديون الصندوق.   •

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.

 حملة الوحدات.ن قسمة صافي أصول الصندوق بي   •

وال يجوز للمصفي أن يبدأ أعماالً جديدة إال إذا كانت الزمة إلتمام أعمال سابقة، كما ال يجوز له بيع أصول  

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

 ة الوحدات.فقة جمعية حملواأو إجراء تعامالت مع أطراف ذات الصلة، إال بم
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تسري األعمال التي يجريها المصفي في مواجهة الصندوق أو حملة الوحدات أو الغير إذا كانت مما تقتضيه  .8

فإذا تعدد المصفون فال تكون تصرفاتهم ملزمة للصندوق إال إذا اتخذ  أعمال التصفية وفي حدود سلطته.

 ذلك. ينهم على خالفعيالقرار باألغلبية المطلقة، ما لم ينص قرار ت

كما يلتزم  المصفي،على مدير الصندوق تقديم حسابات الصندوق وتسليم دفاتره ومستنداته وأصوله إلى  .9

خالل ثالثة  -مقدمو الخدمات بتزويد المصفي بأي بيانات أو معلومات تخص الصندوق، ويقوم المصفي 

ن حقوقه والتزاماته، لمالي بما يتضمابجرد أصول الصندوق وتحديد مركزه  -أشهر من مباشرته لعمله 

وله أن يستعين في ذلك بمقدمي الخدمات، ويمسك المصفي الدفاتر الالزمة لقيد التصفية، مع إخطار الهيئة 

 بتقرير المركز المالي للصندوق.

الهيئة  على المصفي االنتهاء من أعمال التصــفية في المدة المحددة في قرار تعيينه، فإذا لم تحدد المدة تولت .10

مد المدة بقرار يصدر من الجهة التي اختارت المصفي بعد  زالشأن. ويجوبناء على طلب ذوي  تحديدها

االطالع على تقريره الذي يتضمن األسباب التي حالت دون إتمام التصفية في المدة المحددة، ولكل ذي 

 شأن أن يطلب من الهيئة تقصير هذه المدة.

الوحدات لالجتماع خالل ثالثة أشهر من انتهاء السنة ة جمعية حملة عوعلى مصفي الصندوق أن يقوم بد .11

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 اقتضـت ذلك أعمال التصفية.

ن يستوفي ما يكون للصندوق من حقوق لدى الغير أو لدى مدير الصندوق وإيداع على المصفي أ ينيتع .12

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

للترتيب  قاالصندوق وتجنيب المبالغ الالزمة لسداد الديون المتنازع عليها، ويتم سداد ديون الصندوق وف

 لي:التا

 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.  •

ائنين العاديين، فإن لم يك  المتبقي من ناتج التصفية انها يؤدي للدبيوما يتبقى من مال بعد سداد الديون السابق  

 لسداد كل هذه الديون يتم قسمة المال عليهم قسمة الغرماء.

يقوم المصفي بقسمة ما تبقى من أصول الصندوق بعد سداد ديونه بين حملة الوحدات، ويحصل كل مشترك  .13

 ق.دوعلى نصيب يتناسب مع عدد وحداته في رأس مال الصن
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ي إلى جمعية حملة الوحدات حسابا ً ختاميا عن تصفية الصندوق وقسمة أصوله، وتنتهي أعمال يقدم المصف .14

 التصفية بالتصديق على الحساب الختامي من تلك الجمعية.

ويقوم المصفي  .وعلى المصفي أن يطلب إلغاء قيد الصندوق من سجل الصناديق لدى الهيئة بعد انتهاء التصفية 

  .ال يحتج على الغير بانتهاء التصفية إال من تاريخ الشهراء التصفية، وتهبشهر ان

ً للسنة المالية للصندوق خالل مدة يلتزم المصفي بتقديم تقرير ربع سنوي للهيئة عن أعمال التصفية،  .15 وفقا

ضمناً متأقصاها ثالثون يوماً من نهاية الفترة، على أن يكون التقرير مراجعاً من قبل مراقب الحسابات، و

لتوصل إليه في إجراءات التصفية والدفعات التي تم توزيعها على حاملي الوحدات وأي أصول ما تم ا

كما يجوز للهيئة أن تطلب من  موجودة لدى الصندوق لم يتم تسييلها وسبب عدم االنتهاء من تسييلها،

 المصفي تزويدها بأي معلومات أو تقارير كلما رأت ضرورة لذلك.

لمتعلقة بتصفية الصندوق لمدة خمس سنوات من تاريخ إلغاء قيد الصندوق من والمستندات ا ترتحفظ الدفا .16

 سجل الهيئة في المكان الذي تحدده الجهة التي عينت المصفي.

يسأل المصفي عن تعويث األضرار التي تلحق الصندوق أو حملة الوحدات أو الغير بسبب تجاوزه حدود  .17

عمله، وفي حالة تعدد المصفين فإنهم يكونون مسئولين على  تكبها في أداءيرسلطته أو نتيجة األخطاء التي 

 .وجه التضامن

 

 

 ( 37 ) مـادة 

 

 إجراءات الشكاوي :

 

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

 

 .ة يدويا لوحدة شكاوي العمالء عن طريق صندوق الشكاوي الموجود بالشرك •

 م رئيس وحدة شكاوي العمالء الى العنوان التالي :بالبريد باس •

 الكويت ( . 13117الصفاة  25667) ص . ب 

 (.nic@nic.com.kwبالبريد اإللكتروني باسم رئيس وحدة شكاوي العمالء)   •

 

 البيانات الواجب توافرها بالشكوى : .2

 

 البيانات الجوهرية للشكوى .استيفاء كافة ل يتعين على العمي •

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

يجب أن تتضمن الشكوى إقرار من العميل بصحة البيانات ومطابقتها للواقع وبأنها تحت  •

 .مسئوليته

 .اءمنظور أمام القضر يجب أن تتضمن الشكوى إقرار من العميل بأن موضوع الشكوى غي •

 

mailto:nic@nic.com.kw
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 ( 38 ) مـادة 

 

 ــالتالمـراسـ : 
 

 -المراسالت: يتم توجيه كافة  •

 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 

 عشر لدور السادسا –مع الخليجية مج –شرق 

 

www.nic.com.kw 

 

  (965+) 22266666 الهاتف:

 

   (965+)79322266 فاكس:

 

 
 

 ( 39 ) مـادة 

 

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 

بشأن غسل  ن دولة الكويتقوانيبقرارات وتعليمات هيئة أسواق المال و االلتزاميجب على مدير الصندوق 

األموال وتمويل اإلرهاب وقرارات الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن، وأية قرارات وتعليمات الحقة 

 تصدر بشأن غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

 

 ( 40 ) مـادة 

 

 القانون والمحاكم : 

 

ه بكافة المنازعات ء الكويتي وحدالقضايخضع هذا النظام ويفسر وفقا ألحكام القانون الكويتي ويختص  •

 نه.التي تتعلق به أو تنشأ ع

 

والئحته التنفيذية بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط  2010لسنة  7تطبق أحكام القانون رقم  •

والقرارات والشروط المنظمة من الجهات الرقابية فيما لم يرد به نص في  مااالوراق المالية وتعديالته

 .لنظامهذا ا

 

http://www.nic.com.kw/
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