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 اإلستثماري صندوق الوطنية

 
 

 النظام األساسي

 
في شأن تنظيم تداول األوراق المالية وإنشاء  1990لسنة 31 بموجب أحكام مرسوم بالقانون رقم 

بإصدار الالئحة التنفيذية  1992لسنة  113صناديق االستثمار وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 
، وبعد موافقة وزارة التجارة والتعديالت الالحقة عليه  أعاله إليهانون المشار للمرسوم بالق

" من مالكي وحدات االستثماري"صندوق الوطنية  إنشاءالمركزي فقد تم والصناعة وبنك الكويت 
وأية تعديالت قد تطرأ عليه مستقبالً والمرسوم بالقانون المبين أحكامها وفق هذا النظام  االستثمار

 والالئحة التنفيذية بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم االوراق المالية 2010لسنة  7رقم 
 والقرارات والضوابط الصادرة من الهيئة. ماوالتعديالت الالحقة عليه

 
 

 المادة األولى
 

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

 المادة الثانية
 -: تعريفات -1

 يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
 

 ـدوقـالصنــ   : .صندوق الوطنية االستثماري

 نوع الصندوق    : .صندوق االستثمار في األوراق المالية

 شكل الصندوق    : صندوق استثماري ذو رأسمال متغير )مفتوح(

 نوع طرح وحدات     اكتتاب عام.
 الصندوق

 عملة الصندوق   : كويتي .الدينار ال

  ـامـــالنظــ   : هذا النظام أو أية تعديالت قد تطرأ عليه مستقبالً.

 جهـة اإلشـراف   : .هيئة اسواق المال 

 المال  أسواقهيئة 
 

:   الهيئة 
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هو مالك الوحدات من الشركات والمواطنين الكويتيين ومواطني دول 
ين يجوز لهم االشتراك في الصندوق الذ واألجانبمجلس التعاون الخليجي 

 للقانون.وفقا 

:   ــكــالمالــ 

المؤسسة أو المؤسسات المالية التي يعينها مدير الصندوق لتقوم بدور  اسم
 وهي تلقي طلبات االشتراك بالصندوق . (البيع) االكتتاب وكيل

: االكتتاب كيــلو 
  )البيع(

 
ل مراقبي الحسابات الذي الشخص الطبيعي المسجل لدى الهيئة في سج

يبدي الرأي الفني المحايد والمستقل حول مدى عدالة ووضوح القوائم 
  المالية للشركة المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة لدى الهيئة

 

 
: 

 

     مراقـب الحسابـات 

هي ورقة مالية غير قابلة للتجزئة تمثل حصة في أصول الصندوق وتخول 
 ا مباشرة كامل الحقوق الناشئة عنها.حامله

  ً بينهم شخصاوإذا تعدد مالكو الوحدة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من  
واحدا يمثلهم تجاه الصندوق. ويجوز لغير الكويتيين االكتتاب في وحدات 

 .االستثمار أو تملكها

:  وحـدات االستثمـار 

وجودات الصندوق حسب متقويم هو السعر الذي يتم تحديده بناء على 
مقسوما على عدد وحدات المعتمدة من الهيئة الدولية المعايير المحاسبة 

 االستثمار.

:   صافي قيمة الوحدة 

ً ألحكام  هي قيمة استثمارات الصندوق في نهاية الفترة المالية مقومة طبقا
ً  نظام الصندوق األساسي الدولية ة يمعايير المحاسبال للضوابط أو وفقا

ً إليها بنود الموجودات األخرى من نقدية  عتمدة من الهيئةالم مضافا
وأرصدة مدينة وأخرى مطروحا ًمنها التزامات الصندوق قبل الغير في 
ذات التاريخ )دون األخذ في االعتبار التوزيعات النقدية المقترحة على 

 الصندوق إن وجدت(. يمساهم
   

: للصندوق ةالقيمة الصافي 

سبوع بإستثناء عطلة نهاية األسبوع وأيام العطل الرسمية في جميع أيام األ
 دولة الكويت ولمدير الصندوق.

  يوم العمل 

ظهرا خالل  الواحدةحتى الساعة آخر يوم لقبول طلبات االشتراك واالسترداد 
قبل يوم عمل وذلك  في دولة الكويت ولمدير الصندوق أيام العمل الرسمية 

 من يوم التقويم

  لتعامل يوم ا 

ً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة  اليوم الذي يتم فيه تقويم األصول وفقا
 شهر(من الهيئة )آخر يوم من كل 

  يوم التقويم 

 الســـــــوق  : . سوق الكويت لألوراق المالية

بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط االوراق  2010لسنة  7القانون رقم 
 .والتعديالت الالحقة عليه هوتعديالت المالية

:  القـانــــــون 
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 اإلستثماري صندوق الوطنية

والتعديالت  2010لسنة  7هي الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 
 الالحقة عليها.

  الئحة التنفيذيةال 

 
 الثالثةالمادة 

 
 إسـم الصنــدوق  : " . االستثماريصندوق الوطنية "  اسميطلـق على هذا الصنـدوق 

 

 ةالمادة الرابع
 

تقوم شركـة االستثمارات الوطنية بإنشاء وإدارة الصندوق وتعمل كمدير 
وتكون الممثل القانوني للصندوق في عالقته مع الغير ولها للصندوق 

 .  أسواق المال وهي شركة مرخصه لها من قبل هيئة عنه،حق التوقيع 
يكون للصندوق شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن حملة و

 .و الجهة القائمة على إدارتهالوحدات أ

:  مديـر الصنــدوق 

 

 المادة الخامسة
 

شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط المراقبة واإلشراف على 

 أنظمة االستثمار الجماعي.

 

: االستثمـار مراقب 

شخص اعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة حفظ أموال العمالء 

نظمة االستثمار الجماعي وفقاً وأصولهم بما في ذلك تلك المكونة أل

ام ونظ والئحته التنفيذية وتعديالتهما 2010سنة  7ألحكام القانون رقم 

 .الصندوق وتعليمات جهة اإلشراف

:  الحفظأمين 

 
 المادة السادسة

 
سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ الموافقة على  عشرمدة هذا الصندوق 

% 50 أكثر من بعد موافقة أخرى تأسيسه وهي قابلة للتجديد لمدد مماثلة
 .وجهة اإلشراف رأس المال من

:  ندوقـدة الصـمـ 
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 المادة السابعة
 

استثمار رأس المال في أسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت 
وذلك باختيار الشركات ذات األداء الجيد والموزعة بين القطاعات 

في أدوات نقدية كالودائع  االقتصادية المختلفة، واستثمار النقد المتوفر
القصيرة والطويلة األجل وصناديق أسواق النقد والسندات والصكوك 
الصادرة عن حكومة دولة الكويت أو بضمانتها، وأوراق مالية يسمح 
بها هذا النظام وذلك بهدف تحقيق عوائد جيدة للمشتركين، واالستثمار 

 في أسهم الشركات الغير مدرجة في دولة الكويت.
 

:  دف من إنشاء ـاله
 دوقــــــالصن

 المادة الثامنة
 

دينار كويتي إلى  25,000,000يبلغ حدود رأسمال الصندوق من 
قسم رأس مال الصندوق إلى وحدات وي، دينار كويتي 300,000,000

متساوية القيمة وتقتصر مسؤولية حملة الوحدات في الصندوق على قيمة 
قيمة الوحدات نقدا عند االكتتاب أو  ويتم تسديدل مشاركتهم في رأس الما

 .االشتراك فيها
دينار كويتي أو  5,000,000يجب أن ال يقل رأس مال الصندوق عن  

في حالة انخفاض  -، وعلى مدير الصندوق ما يعادلها بالعمالت األخرى
أن يخطر الهيئة خالل خمسة أيام  -رأس مال الصندوق عن الحد األدنى 

في  -أس المال، وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً عمل من تاريخ انخفاض ر
 بما يحقق مصلحة حملة الوحدات. -كل حالة 

:  رأس مال الصندوق 

 

 المادة التاسعة
 

 وحدات االستثمار للصندوق اسمية قيمة كل منها دينار كويتي واحد
وحدة إلى  25,000,000ويتكون حدود رأس مال الصندوق من

 وحدة. 300,000,000

:  ـدات االستثمـاروح 

 

 المادة العاشـرة
 

( 1وحدة ومن ثم وحدة ) 1,000الحد األدنى لالشتراك في الصندوق 
واحدة ومضاعفاتها بعد ذلك، كما انه ال يجوز ان يتعدى عدد 

من رأسمال  95الوحدات المشترك بها من قبل مستثمر واحد عن %
 الصندوق.

 

 

:   الحد األدنى واألعلى
 لالشتراك
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 اإلستثماري صندوق الوطنية

 

 رعشة الحادية الماد
 : الصندوق االشتراك في 

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

دول مجلس  ون ومواطنون الكويتينويقتصر االشتراك في الصندوق على المواط .2
 التعاون الخليجي واألجانب والشركات والمؤسسات الكويتية والخليجية

 .قيمة داخل أو خارج دولة الكويتوالشركات والمؤسسات األجنبية الم
 
يقوم مدير الصندوق بتوجيه الدعوة لالشتراك في الصندوق عن طريق الجريدة  .3

على هيئة أسواق المال الرسمية وفي صحيفتين يوميتين وذلك بعد موافقة 
 البيانات التي تتضمنها نشرة االكتتاب.

 
أن   الحفظ مدير وأمينويحق لل (البيع) االكتتاب يتم االشتراك عن طريق وكالء .4

ولهما نفس الحقوق وعليهما نفس االلتزامات  (بيع اكتتاب ) ليعمال كوكي
اآلخرين بحيث يسلم المشترك إلى  (البيع  ) باالكتتا وكالءالمترتبة على 

نموذج االشتراك المعد لذلك مرفقا به المستندات  (البيع) االكتتاب وكيل
 ى عمولة البيع.المطلوبة وقيمة الوحدات باإلضافة إل

 
إيصاال موقعا يتضمن اسم المشترك  (البيع) االكتتاب يستلم المشترك من وكيل .5

 وجنسيته وعنوانه وتاريخ االشتراك وعدد الوحدات المشترك بها وقيمتها .

 
يظل باب االشتراك مفتوحا طوال المدة المحددة بالدعوة وال يجوز قفل باب  .6

إذا قاربت فترة االكتتاب على االنتهاء و ،دةاالشتراك إال بعد انتهاء هذه  الم
 من الهيئة دون أن يتم تغطية جميع الوحدات يجوز لمدير الصندوق أن يطلب

تزيد نسبة  على أن الما لم يقم هو بتغطية قيمة الوحدات   مدها لفترة مماثلة
، ويجوز لمدير الصندوق أن % من إجمالي الوحدات المصدرة 50ملكيته عن 

من  %50لمال إلى الحد الذي يتم تغطيته بحيث ال يقل عن ينقص رأس ا
إجمالي قيمة الوحدات المطروحة لالكتتاب أو خمس ماليين دينار كويتي أيهما 

له العدول عن إنشاء  ، كما يجوز وذلك بعد موافقة هيئة أسواق المالأكثر 
من الصندوق وفي هذه الحالة يرد للمشتركين المبالغ التي دفعوها وما حققه 
 عوائد وذلك خالل فترة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ قراره المذكور .

 
مبلغ في وحدات الصندوق عن يجب ان ال تقل مشاركة مدير الصندوق  .7

دينار كويتي، وال يجوز أن يتصرف في تلك الوحدات أو يستردها  250,000
طوال مدة ادارته للصندوق. كما أن الحد األقصى لمشاركة مدير الصندوق 
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 % من رأس مال الصندوق.95يبلغ 
 

أن يشترك  الخارجي ومراقب الحسابات ومراقب االستثمار الحفظ ال يجوز ألمين .8
 الصندوق.لحسابه الخاص بوحدات 

 عدم قبول أي اشتراك نقدي في ووكيل البيعيجب على مدير الصندوق   .9
 الصندوق.

أو مدير  (البيع) االكتتاب أن يزود وكيليتعين على الراغب فى اإلشتراك  .10
الصندوق بنموذج اإلشتراك المعد لذلك ويجب أن يتضمن هذا النموذج إسم 

مراقب  وإسم الحفظ الصندوق ورأس ماله وإسم مدير الصندوق وإسم أمين
يريد اإلكتتاب بها  التيوإسم المشترك وعنوانه وجنسيته والوحدات  اإلستثمار

ى عمولة البيع وإقرار منه بقبوله لنظام الصندوق مرفقا به وقيمتها باإلضافة ال
 -يلي: تحدد هوية المشترك وفقا لما  التيالمستندات الرسمية 

 

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

 شريطة صالحية تلك البطاقة. الكويت،

 الغير مقيمين بدولة الكويت شريطة صالحية تلك الوثيقة.وثيقة السفر بالنسبة لألفراد  -

إضافة  الفردية،الترخيص الصادر من وزارة التجارة والصناعة بالنسبة للمؤسسات  -

 الوثائق.شريطة صالحية تلك  المؤسسة،الى البطاقة المدنية لصاحب 

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

 المستندات.شريطة صالحية تلك  التجارية،النسبة للشركات ب

والوثائق الصادرة أو  المحلية،الوثائق الرسمية بالنسبة لألفراد والجهات األخرى  -

إليها المؤسسات والمنشآت  تنتميالتى  المختصة بالدولةالمعتمدة من الجهات 

 والشركات غير المقيمة.

م القضائية التى تثبت صفة المتعامل نيابة عن األوراق والمستندات والوثائق واألحكا -

 الغير وإنه مخول فى تمثيل من ينوب عنه.

حسب طلبات الهيئة بما يخص سياسات مكافحة غسيل االموال  أخرى أي متطلبات -

 وأعرف عميلك.

يحكم النظام األساسي لصندوق االستثمار العالقة بين مدير الصندوق وحملة  -

بوعة من النظام األساسي لكل مشترك أو أي توفير نسخة مط الوحدات، يجب

بعد  -شخص لديه رغبة في االشتراك في الصندوق، ويعد توقيع المشترك 

على طلب االشتراك بمثابة موافقة على  -االطالع على النظام األساسي للصندوق 
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ً باللغة  ويجب النظام.هذا  أن يكون النظام األساسي لصندوق اإلستثمار مكتوبا

 ه.ن يتم توفيره دون مقابل عند طلبالعربية وأ

 فيومدير الصندوق عن تنفيذ المعاملة  (البيع) االكتتاب علما بأنه سيمتنع وكيل

 . حالة عدم إستيفاء صورة من وثيقة الهوية الشخصية للمشترك"

 
 

 المادة الثانية عشـر
 

 التخصيــص : 
 

علةى أيةام عمةل  عشةرةخةالل تخصةيص يقوم مدير الصندوق بفرز طلبات االشتراك وإجراء عمليةة ال -1

 االكتتاب.باب  اغالقتاريخ األكثر من 

مةن عشرة أيام عمةل له من وحدات خالل  ترد إلى المشترك المبالغ الزائدة عن قيمة ما يتم تخصيصه -2

 فوائد.تاريخ انتهاء إجراءات التخصيص وال يستحق عنها أية 

 

 المادة الثالثة عشـر
 
 

 :سجل المشتركين  

 

جل حملة وحدات الصندوق لدى وكالة مقاصة، ويجوز حفظ هذا السجل لدى أمين يحفظ س -1
حفظ إذا كان الصندوق غير مدرج، وذلك وفقاً لألحكام الواردة في الكتاب الرابع )بورصات 
األوراق المالية ووكاالت المقاصة( من الالئحة، وتدفع أتعاب الجهة التي تحتفظ بالسجل من 

 .أموال الصندوق

لة المقاصة أو أمين الحفظ االحتفاظ ببيان يوضح رصيد الوحدات المتبقية والوحدات على وكا -2
التي تم إصدارها أو استردادها أو استحداثها أو إلغاؤها، وتزويد مراقب االستثمار بنسخة من 

 .البيان

يتعين على حملة الوحدات إخطار مدير الصندوق أو الجهة التي تحتفظ بسجل حملة   -3
ا أو عن طريق االيميل عن أي تغيير يطرأ على أي من معلوماته وذلك خالل الوحدات كتابي

 شهر على األكثر من حدوث أي من هذه التعديالت او التغييرات.
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 المادة الرابعة عشـر
 

 سياسة توزيع األرباح : 
 

سبا والسنوية ووفق ما يراه منا سنوية الربعالبيانات المالية يقرر مدير الصندوق بعد إصدار 
الجزء الذي يجري توزيعه كأرباح على وحدات االستثمار  والمشتركين فيهلصالح الصندوق 

الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق أو عن  من خالليعلن عن التوزيع وموعده وقيمته و
للمدير توزيع الجزء من عائد االستثمار  الوحدات. ويجوزطريق إرسال رسائل نصية لحملة 

 االسميةبواقع القيمة )الصندوق طريق توزيع وحدات مجانية في بشكل نقدي أو عن 
 .بذلكجهة اإلشراف  ويتم إخطارأو بالطريقتين معاً،  للوحدات(

 
 

 عشر المادة الخامسة
 حقوق حملة الوحدات  

 

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

 ات االستثمار للمشتركين حقوقا متساوية تجاه الصندوق ويكون لحاملها الحق تخول حصص أو وحد
في اقتسام األرباح القابلة للتوزيع وااللتزام بتحمل الخسارة كل في حدود ما يملكه من وحدات ويكون 

منهم الحق في الحصول على نسبة من صافي موجودات الصندوق عند تصفيته بقدر ما يملكه  كلل
 دات.وحمن حصص أو 

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

  ويتعين أن ال يقل نصيب كل وارث عن الحد  للورثةفي حالة وفاة مالك الوحدات تؤول تلك الوحدات
فإن قل نصيب الوارث عن الحد االدنى وما لم يتفق الورثة فيما بينهم على  عليه،األدنى المنصوص 

 تقويمسعر ملكية الوحدات بحيث تكون ضمن الحد األدنى للملكية جاز للمدير شراؤها بآخر نقل 
 عنه.معلن 

  في حالة إفالس مالك الوحدات أو توقيع حجز قضائي على الوحدات المملوكة له جاز للمدير أن
 يشتريها وفقا آلخر سعر معلن عنه ويتم تسليم المبلغ للجهة المختصه .
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 اإلستثماري صندوق الوطنية

 عشـر دسةالسا المادة
 

القيمة السوقية الصافية  : 
 ألصولل

 

  يجب تقويم أصول الصندوق في كل يوم تعامل وبما اليتجاوز مدة يوم بعد الموعد النهائي لتقديم
 واالسترداد. االشتراكبعمليات الطلبات الخاصة 

 ( يتم احتساب القيمة السوقية الصافية لألصولNAV) مراقبويم تقعن طريق  شهري بشكل 
طريقة  أنبأو جهة أخرى يختارها وتوافق عليها جهة اإلشراف لوحدات االستثمار علما  ستثماراال

 -التالي: تكون على النحو  سوف احتساب صافي القيمة السوقية )العادلة( لألصول
 

 ×××××                     القيمة السوقيــة )العادلة( لألصـــول 

 ×××××   وذلك ناقـص/ الخصــوم )المطلوبات( 
 الصندوق بعـد احتسـاب أتعـاب مديـر 
  الخصوم)المطلوبات( من إجمالي ومراقب االستثمار الحفظوأمين  
               --------- 

 ×××××            صافي القيمة السوقية لألصول 
 
 

  ها خالل التي لم يتم تداولأو غيرها من األصول غير السائلة يتم تقويم االوراق المالية المدرجة
 الهيئة.المعتمدة من الدولية وفقا للمعايير المحاسبية العشرين يوم عمل السابقة ليوم التقويم 

  التاليةبأحد الطرق  وذلك األقلمرة بالسنة على يتم تقويم االوراق المالية الغير مدرجة: 

 دفترية.أحدث قيمة  .1

 وساطة.وفقا لمتوسط التقييم لثالثة مكاتب  .2

 .مختصةة من خالل جهة حسب القيمة العادل .3

 

   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. 

 

  يجوز تأخير تقويم أصول الصندوق لمدة ال تتجاوز يومي عمل من يوم التعامل في حالة
م جزء كبير من أصول الصندوق على ان يقدم مدير الصندوق للهيئة تقوي ةعدم إمكاني

  .التأخيرأسباب ومبررات هذا 

  في حساب سعر  الخطأمن أصول الصندوق بشكل غير صحيح او  أصلفي حال تقويم
الوحدة، يجب على من تسبب في ذلك بخطئه أن يعوض المضرور من هذا الخطأ. 
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لبيانات المالية المرحلية المراجعة او البيانات ويجب على مدير الصندوق أن يرفق مع ا
المالية السنوية المدققة تقريرا يبين كل أخطاء التقويم والتسعير التي تمت خالل تلك 

 الفترة.

 
 عشـر السابعة المادة

 

 االستــرداداالشتراك و : 
 

 الل تقةديمهم يحق لحملة الوحدات استرداد وحداتهم كما يحةق آلخةرين االشةتراك فةي الصةندوق مةن خة
تنفيةذ طلبةات االشةتراك أو االسةترداد بسةعر التقةويم التةالي لطلةب  طلباً بذلك إلى مدير الصةندوق ويةتم

 منصوصاالشتراك أو االسترداد. ويجوز أن تشمل أسعار االشتراك أو االسترداد أية عموالت أخرى 
 -يلي: كما وذلك  النظام. هذا عليها في 

 اريخ الذي يحدده مدير االستثمار بعد السنة المالية األولى للصندوق.تبدأ عملية االسترداد في الت -1
له إلى الصندوق وفقاً للسعر المقيّم  يجوز للمشترك إعادة بيع كل أو بعض وحدات االستثمار المملوكة -2

 مراقب االستثمار.من قبل 
وفةي  شةهري،كل آخر يوم من الشهر وذلةك بشة واالسترداد فيسوف يتم ابرام وتنفيذ عملية اإلشتراك  -3

حالةةة وقةةوع آخةةر يةةوم مةةن الشةةهر فةةي عطلةةة رسةةمية فيعتبةةر يةةوم العمةةل السةةابق لةةه يةةوم اإلشةةتراك 

ظهدرا خدالل أيدام العمدل  الواحددةعند الساعة يتم إغالق قبول طلبات اإلشتراك واإلسترداد ، واإلسترداد
واال سقط  ل الصندوق،تقويم أصوقبل يوم من تاريخ الرسمية في دولة الكويت ولمدير الصندوق وذلك 

 الطلب لتلك الفترة وعليه تجديد طلبه للفترة التالية ".
إذا بلغ إجمالي نسبة  يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد حتى يوم التعامل التالي   -4

% أو أكثر من صافي 10 جميع طلبات االسترداد لحملة الوحدات والمطلوب تلبيتها في أي يوم تعامل
صندوق، وذلك بشرط أن يلتزم المدير في هذه الحالة بتلبية طلبات االسترداد التي تقل عن الأصول  قيمة
باالعتبار على أساس  طلبات االسترداد جميع % من صافي قيمة أصول الصندوق، وعلى أن تؤخذ10

ي قيمة % من صاف10النسبة والتناسب، ويتم تأجيل النسبة من طلبات االسترداد التي زادت عن نسبة 
   .أصول الصندوق حتى يوم التعامل التالي

 
إذا زادت طلبةةات االشةةتراك عةةن الحةةد األعلةةى لةةرأس المةةال المصةةرح بةةه يةةتم تخصةةيص الوحةةدات  -5

 لمشتركين الجدد بطريقة النسبة والتناسب.ل

 التةةداول فةةيوقةةف يجةةوز لمةةدير الصةةندوق تأجيةةل تلبيةةة أي طلةةب اسةةترداد حتةةى يةةوم التعامةةل إذا تةةم  -6
التعامةل فةي االوراق الماليةة أو األصةول األخةرى  فيهةا التي يةتماو األسواق المالية المنظمة  البورصة

 تداول أوراق مالية تمثل قيمة مؤثرة في أصولة.وقف صندوق، أو الالتي يملكها 

 

بموجةب أحكةام هةذا  مراقةب االسةتثمارالمعلةن بتاريخةه كمةا يحةدده  التقةويملسعر يكون االسترداد وفقاً  -7
من القيمة الصافية للوحدة، ويكةون االشةتراك  0.5% ، مخصوماً منه نفقات االسترداد التي تبلغالنظام
مةن القيمةة الصةافية  0.5%المعلن بتاريخه مضافاً إليةه رسةوم االشةتراك التةي تبلةغ  التقويملسعر وفقاً 

 فلوس أيهما أعلى.  5للوحدة أو 
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سةةترداد خةةالل أربعةةة أيةةام عمةةل التاليةةة ليةةوم علةةى مةةدير الصةةندوق أن يةةدفع لحامةةل الوحةةدات قيمةةة اال  -8
 .التقويم الذي تم فيه تحديد سعر الوحدة

 :االسترداد المبكر -9
 

 ال يقبل مدير الصندوق طلبات اإلسترداد المبكر.  -

 
 عشـرالثامنة المادة 

 

 والمصروفاتمدير الأتعاب  : 
 

ً يتقاضى مدير الصندوق نظير قيامه بإدارة واستثمار أموال الصندو .1 تحسب كجزء من ق أتعابا
مصروفات الصندوق في نهاية السنة المالية على أن ال تزيد العمولة التي يتقاضاها مدير 

% من القيمة السوقية الصافية ألصول الصندوق السنوية وفقاً 5الصندوق في كافة األحوال عن 
 -يلي: لما 

  خالل فترة اإلكتتاب فقط.% من المبلغ المستثمر 2بيع قدرها يستحق مدير الصندوق عمولة   

 % سنوياً من القيمة السوقية الصافية ألصول الصندوق، وتحتسب  1.5أتعاب إدارة بواقع
 شهرياً بشكل تجميعي وتسدد بشكل ربع سنوي."

ومراقب  الحفظ يتم احتساب المصاريف المباشرة والتي تشمل أتعاب مدير الصندوق وأمين .2
الحسابات والمستشار القانوني مراقبي والتي تشمل أتعاب  الغير مباشرةوالمصاريف  االستثمار

 ضمن نفقات الصندوق.

 50,000يتحمل الصندوق كافة مصروفات التأسيس التي يتكبدها مدير الصندوق بحد أقصى قدره  .3
ة األولى د.ك )خمسون ألف دينار كويتي(، ويتم استهالك مصاريف التأسيس خالل السنة الميالدي

أتعاب مستشار  وال يجوز دفع أي مبلغ من أصول الصندوق مقابل ندوق،الصمن تاريخ تأسيس 
سبيل المثال ال الحصر،  علىويشمل ذلك  بيعها،مصاريف الترويج للوحدات أو  االستثمار أو
أن يتحمل مدير الصندوق هذه  علىصندوق، لالنظام األساسي لنسخ وتوزيع مصاريف 
  المصاريف.

ترويج وحدات صندوق االستثمار يجب مراعاة كشف كل عند إجراء أي إتصال أو إفصاح ل .4
الحقائق والمعلومات ذات العالقة دون مبالغة، وفي جميع األحوال تخضع اإلعالنات الترويجية 

 الهيئة.أو التسويقية للضوابط التي تقررها 
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 عشـرالتاسعة المادة 
 

    
: 

 
 مستشاراالستثمار

 

  او مندوب له للعمل كمستشار استثمار ئةقبل الهييجب أن يكون مرخصاً له من. 

  االسةتثمار الجمةاعي  ألنظمةةالمنظمة يجب على مستشار االستثمار أن يعمل طبقاً للوائح واإلجراءات
 وبما يهدف الى تحقيق مصالح حملة الوحدات.

 عنةةد تقةةديم  علةةى أموالةةه الخاصةةة يجةةب علةةى مستشةةار االسةةتثمار أن يبةةذل عنايةةة الشةةخص الحةةريص
 ات االستثمارية.االستشار

  وذلك فيما يتعلق بأنظمة االستثمار الجماعي،  المحاسبية،أن يحتفظ بدفاتر وسجالت منظمة وفقاً للنظم
 .وذلك طبقا للوائح الصادرة عنها منه هما تطلببحسب  دورية، وذلكوأن يقدم للهيئة تقارير 

 

 ونعشرالالمادة 
 

  الحفظأمين أتعاب  : 
 

  كويتي.مليون دينار  30ة أصول الصندوق حتى % من صافي قيم0.05نسبة 

  مليون دينار  30% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 0.035نسبة

 كويتي.مليون دينار  80 حتىكويتي 

  مليون دينار  80% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 0.025نسبة

 كويتي.

  دينار كويتي وال تزيد  30,000/-مع مراعاة أال تقل األتعاب السنوية عن مبلغ

 دينار كويتي ال غير. 45,000/-األتعاب عن مبلغ 

  شهريا وتتراكم تلك األتعاب وتسدد كل ثالثة أشهر أمين الحفظيتم احتساب أتعاب 

 .وتعتبر هذه األتعاب جزءا من نفقات الصندوق

 

 مراقب االستثمارأتعاب  : 
 

  كويتي.مليون دينار  30ى % من صافي قيمة أصول الصندوق حت0.05نسبة 

  مليون دينار  30% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 0.035نسبة

 مليون دينار كويتي. 80 حتىكويتي 
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  مليون دينار  80% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 0.025نسبة

 كويتي.

  ي وال تزيد دينار كويت 30,000/-مع مراعاة أال تقل األتعاب السنوية عن مبلغ

 دينار كويتي ال غير. 45,000/-األتعاب عن مبلغ 

  شهريا وتتراكم تلك األتعاب وتسدد كل ثالثة  مراقب االستثماريتم احتساب أتعاب
 .وتعتبر هذه األتعاب جزءا من نفقات الصندوق أشهر

 
 

 والعشرون  ةالحادي المادة
اء كانت مستحقة على حملة الوحدات أو يوضح الجدول أدناه كافة الرسوم والمصاريف واالتعاب، سو

 من أصول الصندوق أو التي تدفع من مدير الصندوق.

 

 الرسوم والمصاريف واألتعاب البيان #

 مدير الصندوق 1

% سنويا من القيمة الصافية ألصول الصندوق، وتحتسب شهرياً بشكل 1.5أتعاب اإلدارة بواقع  - 1

                          تجميعي وتسدد بشكل ربع سنوي.

نسخ ت أو بيعها ويشمل ذلك علي سبيل المثال ال الحصر، مصاريف يتحمل مصاريف ترويج الوحدا - 2

 النظام األساسي للصندوق.وتوزيع 

 يتحمل أتعاب مستشار االستثمار، إن وجد. - 3

 الصندوق 2

 كالتالي : السنويةأتعاب  أمين الحفظ   - 1

 مليون دينار كويتي. 30% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى 0.05*  نسبة 

مليون  80مليون دينار كويتي حتي  30% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 0.035* نسبة 

 دينار كويتي.

 مليون دينار كويتي . 80% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 0.025* نسبة 

-د األتعاب عن مبلغ دينار كويتي وال تزي 30,000/-* مع مراعاة أال تقل األتعاب السنوية عن مبلغ 

 دينار كويتي ال غير. 45,000/

* يتم احتساب أتعاب أمين الحفظ شهريا وتتراكم تلك األتعاب وتسدد كل ثالثة أشهر وتعتبر هذه األتعاب 

 جزءا من نفقات الصندوق.

 كالتالي : السنويةأتعاب مراقب االستثمار   - 2

 مليون دينار كويتي. 30ق حتى % من صافي قيمة أصول الصندو0.05* نسبة 

مليون  80مليون دينار كويتي حتي  30% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 0.035* نسبة 

 دينار كويتي.

 مليون دينار كويتي. 80% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 0.025* نسبة 
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-دينار كويتي وال تزيد األتعاب عن مبلغ  30,000/-* مع مراعاة أال تقل األتعاب السنوية عن مبلغ 

 دينار كويتي ال غير. 45,000/

* يتم احتساب أتعاب مراقب االستثمار شهريا وتتراكم تلك األتعاب وتسدد كل ثالثة أشهر وتعتبر هذه 

 األتعاب جزءا من نفقات الصندوق.

 دينار كويتي. 1,250أتعاب مراقب الحسابات الخارجي السنوية تبلغ  - 3

 دينار كويتي. 50,000يتحمل الصندوق مصروفات التأسيس بحد أقصى  - 4

دينار كويتي وفي حال توزيع  800يتحمل الصندوق أتعاب جهة حفظ السجل السنوية التي تبلغ  -5

 % على الرسوم.20الصندوق أرباح على حملة الوحدات تضاف نسبة 

3 

 حملة الوحدات
 
 
 

% ( من صافي قيمة االصول للوحدات المراد االشتراك  0.5تراك تبلغ نصف بالمائة ) رسوم االش - 1

 بها.

 % ( من صافي قيمة االصول للوحدة. 0.5رسوم االسترداد تبلغ نصف بالمائة )  - 2

 
 
 
 

 
 

 العشـرونوالثانية المادة 
 الوحدات:أحكام جمعية حملة 

 

في السنة، ويحق لكل  - األقلعلى  -مرة واحدة  الوحدات تعقد لحملةيكون لكل صندوق جمعية  .1

والتصويت على قراراتها ويكون لكل من حملة  الجمعيةمشترك حضور اجتماعات هذه 

 يمتلكها.الوحدات صوت واحد مقابل كل وحدة استثمارية واحدة 

 .التالية المسائلتختص جمعية حملة الوحدات بالنظر واتخاذ قرار في  .2

 المالي.نشاط الصندوق ومركزه  تقرير مدير الصندوق عن 

  للصندوق المدققةالسنوية  الماليةعن البيانات  الحساباتتقرير مراقب. 

 للصندوق المدققةالسنوية  الماليةلبيانات ا. 

  االستثمار.تقرير مراقب 

 الوحدات لحملة المكتسبة الحقوق تمسالتي  األساسيالنظام  تعديالت. 

 زل مدير الصندوقع. 

 مدير بديل ينعيت. 
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 اختيار مصفي الصندوق ومراقبة أعماله. 

 .الهيئة بموافقة إالتنفذ قرارات جمعية حملة الوحدات  وال

التي تدخل  المسائلتنعقد جمعية حملة الوحدات بناء على دعوة من مدير الصندوق للنظر في  .3

بناء على طلب مسبب مقدم من  لالجتماعفي اختصاصاتها، ويتوجب عليه أن يوجه الدعوة 

، أو بناء المصدر% من رأس مال الصندوق  10تقل عن  النسبة  يمثلونالوحدات الذين  حملة

التي تدعو  الجهة األعمال. وتعد جدول الحساباتأو مراقب  االستثمارعلى طلب من مراقب 

 .االجتماعإلى 

ا التي يتوجب فيها ذلك أو إذ األحوالإذا لم يقم مدير الصندوق بدعوة جمعية حملة الوحدات في  .4

، يجوز للهيئة أن تكلف مراقب األسبابسبب من  أليتعذر دعوتها من مدير الصندوق 

 لالنعقاد. الجمعيةبدعوة هذه  الحساباتأو مراقب  االستثمار

وزمان ومكان  األعمالتوجه الدعوة إلى حضور اجتماع جمعية حملة الوحدات متضمنة جدول  .5

 :بأحد الطرق التالية االجتماعانعقاد 

 بعشرة أيام عمل على  اإلجتماعوالبورصة قبل انعقاد  ينمحليت ينيوميت يني صحيفتف اإلعالن

 األقل.

  بعشرة أيام عمل  اإلجتماع إلنعقاد المحدد الموعدخطابات مسجلة ترسل إلى حملة الوحدات قبل

 األقل.على 

 األقل.بسبعة أيام عمل على  اإلجتماعأو الفاكس قبل انعقاد  اإللكترونيلبريد ا 

 أيام  بثالثة اإلجتماعالدعوة باليد إلى حملة الوحدات أو من ينوب عنهم قانونًا قبل موعد  تسليم

 اإلستالم.يفيد  بما، ويؤشر على صورة الدعوة األقلعمل على 

 

قد زود مدير  المشتركأن يكون  السابقةإليها في البنود  المشاربالوسائل  اإلعالنيشترط لصحة 

به، ووافق  الخاصأو رقم الفاكس  اإللكترونيعنوان بريده  الصندوق ببيانات عن موطنه أو
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للصندوق على  األساسيهذه الوسائل وأن يكون منصوصا في النظام  خاللمن  إعالنهعلى 

  .عن طريق تلك الوسائل اإلعالن

إليها في الفقرة السابقة ما لم يكن  المشارمن البيانات  ألي المشتركيعتد بأي تغيير من قبل  وال

 إعالنهبسجل حملة الوحدات بهذا التغيير قبل  تحتفظالتي  الجهةخطر مدير الصندوق أو قد أ

 األقل.بخمسة أيام عمل على 

 وميعاد ومكان اجتماع جمعية حملة األعماليجب على مدير الصندوق توجيه إخطارات بجدول  .6

 :إلى كل من اإلجتماعمن انعقاد  األقلالوحدات قبل سبعة أيام عمل على 

 .ةالهيئ -أ

 االستثمار.مراقب  -ب

 المقاصة(.حفظ أو وكالة  )أمينبسجل حملة الوحدات  تحتفظالتي  الجهة -ت

على جمعية حملة  الماليةعرض البيانات  المقررإذا كان من  الحساباتمراقب  -ث

 .الوحدات

 .الجمعيةوميعاد ومكان اجتماع  األعمالعن جدول  لإلعالنالبورصة  -ج

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

)ب( و )ت( إليها في البنود  المشار الجهاتفي حالة عدم حضور أي من  اإلجتماعويبطل هذا 

في حالة عدم حضور مدير  اإلجتماعالسابقة. كما يبطل الفقرة من  المشار اليهاو )ث( 

 المدير. بخالفأخرى  موجهة من جهة لإلجتماعالصندوق ما لم تكن الدعوة 

 .اإلجتماعالتي قامت بالدعوة إلى هذا  الجهةيترأس اجتماع جمعية حملة الوحدات  .7

ً إال إذا حضره حملة الوجدات الذين  .8 ال يكون انعقاد اجتماع جمعية حملة الوحدات صحيحا

% من رأس مال الصندوق المصدر. فإذا لم يتوافر هذا النصاب، وجب 50يمثلون أكثر من 

الجمعية إلى إجتماع ثان لذات جدول األعمال يعقد خالل مدة ال تزيد عن ثالثين يوماً من دعوة 

ً أيا كان نسبة الحضور من رأس  تاريخ اإلجتماع األول، ويكون اإلجتماع الثاني صحيحا

المال.ويجوز أال توجه دعوة جديدة لالجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى 

 ول.اإلجتماع األ
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 اإلستثماري صندوق الوطنية

 المتعلقةباستثناء القرارات  اإلجتماعفي  الممثلةللوحدات  المطلقة باألغلبيةوتصدر القرارات 

الوحدات أو في حالة  لحملة المكتسبة الحقوق تمسللصندوق والتي  األساسيبتعديل النظام 

 يملكونحملة الوحدات الذين  بموافقةالتصفية بناء على طلب مدير الصندوق، فيجب أن تصدر 

 المصدر.% من رأس مال الصندوق  50كثر من أ

إذا  إال األعمالحملة الوحدات مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول  لجمعيةيجوز  ال .9

، أو إذا طلبت اإلجتماعأو تكشفت أثناء  الجدولالعاجلة التي طرأت بعد إعداد  األموركانت من 

من رأس مال الصندوق  % 5 ملكونيأو حملة الوحدات الذين  الحساباتذلك الهيئة أو مراقب 

، المسائل المعروضةببعض  المتعلقة المعلوماتعدم كفاية  المناقشةأثناء  ين، وإذا تبالمصدر

تزيد على عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك حملة الوحدات الذين  ال لمدة اإلجتماعتأجيل  ينتع

إلى  الحاجةدون  اإلجتماع المؤجل، وينعقد المصدر% من رأس مال الصندوق  25 يملكون

 .إجراءات جديدة للدعوة

موافاة الهيئة  - األحوالحسب  - اإلجتماعالتي دعت إلى عقد  الجهةعلى مدير الصندوق أو   .10

 الخدمات، ومقدمي اإلجتماعبعد توقيعه ممن ترأس  الجمعيةبنسخة من محضر اجتماع 

 بالمحضرانعقادها، على أن يكون مرفقا من تاريخ  ينأسبوع خالل، وذلك اإلجتماع الحاضرين

 الحضور. توكيالتنسخة من 

بالصندوق حق حضور اجتماع جمعية  الخاصبالسجل  المقيدينيحق لكل من حملة الوحدات  .11

توكيل خاص أو  بموجبأو الوكالة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون  باألصالةحملة الوحدات 

اجتماع واحد أو أكثر من اجتماعات  ضورلحتفويض معد لذلك، ويجوز أن يكون التوكيل 

ً اجتماع مع لحضورجمعية حملة الوحدات ويكون التوكيل الصادر   اإلجتماع لحضور ين صالحا

 .الذي يؤجل إليه لعدم اكتمال النصاب

 

 

 والعشرونالثالثة المادة 
 

 المعلومات أساليب ومواعيد اإلفصاح عن : 
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مالية المرحلية المراجعة وأن يقدم نسخة منها يجب على مدير الصندوق إعداد البيانات ال .1

 للبورصة والهيئة خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من نهاية الفترة.

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

 لمالية للصندوق.والهيئة خالل مدة أقصاها خمسة وأربعين يوماً من نهاية السنة ا

، ويتضمن هذا ثالثة اشهر مدة وحدات كل لكل حامل تقريراتقديم صندوق اليجب علي مدير  .3

 :التقرير على األخص المعلومات التالية

 صافي قيمة أصول وحدات الصندوق 

 .عدد وحدات الصندوق التي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها 

  تقرير آخر  بعدمدفوعة بما في ذلك أي توزيعات  حدة، علىسجل بحركة حساب كل حامل وحدات

 تم تقديمه لحملة الوحدات.

 .بيانا عن اتعاب مدير الصندوق ومقدمي الخدمات 

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

 لهيئة.البورصة، وذلك خالل سبعة أيام عمل من نهاية كل شهر وفقا للنموذج الذي تحدده ا
 
 
 

 المادة الرابعة والعشرون 
 عامة التزامات

 
 يجب على كافة مقدمي خدمات الصندوق االلتزام بما يلي:

 

أن يكون مقدم الخدمة من األشخاص المرخص لهم أو المسجلين لدى الهيئة في تقديم هذه الخدمة،  .1

 الذي يكفي لتنفيذ التزاماته.وأن تتوفر لديه القدرات واإلمكانيات البشرية والتقنية والمالية بالقدر 

إبرام عقد مةع مقةدم الخدمةة يتضةمن بيةان حقةوق والتزامةات أطرافةه وعلةى األخةص أتعةاب مقةدم  .2

الخدمة وأسس احتسابها ومواعيد سدادها، واإلجراءات الواجب اتباعها عند إنهةاء أو فسةخ العقةد، 

 ة.والتدابير واإلجراءات المترتبة على إنهاء العالقة مع مقدم الخدم

بذل عناية الشخص الحريص في القيام بالمهام المنوطة بمقةدم الخدمةة والتعةاون مةع بةاقي مقةدمي  .3

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

أال يتعامل مقدم الخدمة سواء لصالحه أو نيابة عن غيره على وحدات الصةندوق، فيمةا عةدا مةدير  .4

 الصندوق.

 

 شغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإلدارية للصندوق أو أي من مقدمي الخدمات 
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في حالة شغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإلداريةة للصةندوق، أو أي مةن مقةدمي الخةدمات  

يتعين على مدير الصندوق إخطار الهيئة بذلك خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل، كما يتعين 

الشاغرة خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ عليه تقديم طلب لشغل المناصب 

 انتهاء مدة اإلخطار.

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

 النظام األساسي، أو مقدمي الخدمات.

 وفي جميةع األحةوال يجةب علةى مةدير الصةندوق إخطةار حملةة الوحةدات خةالل مةدة أقصةاها

 خمسة أيام عمل من شغور أو شغل أّيٍّ من المناصب المذكورة.

 

 
 والعشرون خامسةالالمادة 

 

 الهيئة اإلدارية للصندوق: 
 

يتةةولى إدارة الصةةندوق هيئةةة إداريةةة تتشةةكل مةةن مةةوظفين اثنةةين أو أكثةةر مةةن مةةوظفي مةةدير  -1

ن يكةون الصندوق ممن تتوافر فيهم شروط ممثلي نشاط مدير نظام اسةتثمار جمةاعي، علةى أ

 أحدهم من كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق.

يجب أن يكون أعضاء الهيئة اإلدارية مةن األشةخاص المسةجلين لةدى الهيئةة، ويمثلةون مةدير  -2

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

دير الصةندوق، ويكةون هةؤالء األعضةاء الهيئة اإلدارية أو من يفوضونه منهم بمثابة توقيع م

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

يجةةةوز للهيئةةةة اسةةةتبدال مةةةدير الصةةةندوق إذا رأت أنةةةه قةةةد أخةةةل إخةةةالال  جوهريةةةا  بإلتزاماتةةةه  -3

 .المنصوص عليها في الالئحة

 

 :      التزامات مدير صندوق االستثمار
 

 دير الصندوق على األخص بما يلي :يلتزم م

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

اتخاذ جميع القرارات االستثمارية وغيرها من القرارات بما يحقق مصلحة الصندوق وحملة   .2

 الوحدات ويضمن معاملة حملة الوحدات بإنصاف.

ءات مناسبة لمنع أو الحد من الممارسات الخاطئة التي من المتوقع أن تطبيق سياسات وإجرا  .3

 تؤثر على استقرار السوق ونزاهته.

 التأكد من استخدام نماذج تسعير وأنظمة تقييم عادلة وصحيحة وشفافة لكل صندوق يديره.  .4
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 اتخاذ التدابير المناسبة لحماية وحفظ أصول الصندوق. .5

والبيع التي تتم لصالح الصندوق بشةكل دقيةق ووفقةا لتسلسةلها الزمنةي تسجيل عمليات الشراء  .6

 وتوقيتها.

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

 توفير نظام محاسبي لقيد التعامالت المالية للصندوق. .8

ها بالنظام المحاسبي مع الحسابات التأكد من وجود نظام مالئم لتسوية التعامالت التي تم إدخال .9

 النقدية واألوراق المالية المفتوحة باسم الصندوق لدى أمين الحفظ.

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

عةةدم تعةةريض الصةةندوق أليةةة مخةةاطر اسةةتثمارية غيةةر ضةةرورية وفةةق أغةةراض الصةةندوق  .11

 .وسياسته االستثمارية

توفير جميع المعلومات الالزمة عن الصندوق إلى مراقب االستثمار فةي الحةدود التةي تمكنةه .12

 وفاعلية. بكفاءةمن القيام بواجباته 

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

 

 

 

 

 والعشرونالسادسة المادة 
 

 
 

 :قيود المناصب 

تعارض المصالح( من الثالث )ل ـــام الفصكـبالتزامات مدير الصندوق بأحإلخالل امع عدم   - 1

 المسجــــــــلين رمدير الصندوق من غيلموظفي يجوز الكتاب الثامن )أخالقيات العمل( من الالئحة، 

 الماليةس إدارة في شركة تشكل أوراقها ــــكممثلي مدير نظام استثمار جماعي شغل عضوية مجل

.ن أصول صندوق يديره مدير الصندوقجزءا م  

كممثلي مدير نظام استثمار جماعي شغل عضوية  المسجلينمدير الصندوق من  لموظفييجوز  وال

.إليها في الفقرة السابقة المشـــــــــارمجلس إدارة الشركات   

ق ــــــــنظام استثمار جماعي ممن ينطب لمديرفي حال توظيف مدير الصندوق لشخص كممثل  - 2 

، فيجب على هذا الشخص أن يستقيل من عضوية مجلس إدارة البند األولفي  الوارد الحظرعليهم 

ق.جزءا من أصول صندوق يديره مدير الصندو الماليةالشركة التي تشكل أوراقها   
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في حال إدارة المدير ألكثر من صندوق، يجب عليه أن يفصل بين العمليات المرتبطة بهذه  – 3

 الصناديق.

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

في حالة تعارض مصالحه مع مصالح الصندوق. بمنفعة خاصة له أو  

 

 
 والعشرونالسابعة  المادة

 
 أساليب وسياسات ومخاطر االستثمارات : 

الل جهاز له القدرة والكفاءة للقيام بهذا يتولى مدير الصندوق إدارة واستثمار أموال الصندوق من خ -1
ويكون لمدير  ارات الصندوقمالجهاز بأكبر قدر من االستقاللية في إدارة استث االدور ويتمتع هذ

الصندوق كافة الصالحيات الالزمة إلدارة الصندوق وتوجيه استثماراته بما ال يتعارض مع أحكام 
 .صندوقالقانون الواجب التطبيق والنظام األساسي لل

يجوز لمدير الصندوق تعيين من ينوب عنه في إدارة أي جزء من استثمارات الصندوق، ويتحمل  -2
، يؤدي التعاقد معهم إلى إعفاء المدير من مسؤولياته وال بهممدير الصندوق أتعاب من يتم االستعانة 

 وال يحق للمستثمرين بالصندوق التدخل في إدارة الصندوق.

تثمارية متوازنة تهدف إلى تحقيق عائد مناسب على االستثمار، ويلتزم مدير يتبع الصندوق سياسة اس -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 

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

التنفيذية أو نظام الصندوق أو نتيجة الخطأ  أو الئحته 2010لسنة  7القانون رقم عن مخالفة أحكام 
لمتعمد أو اإلهمال الجسيم من مدير الصندوق أو أي من تابعيه المذكورين أعاله في إدارة أموال ا

 الصندوق .

الصندوق  صافي قيمة% من 10ى يجوز لمدير الصندوق االقتراض لصالح الصندوق بحد أقص -4
 .االستردادلمقابلة عمليات 

تثمار في سوق النقد واالقتراض تترتب على االستثمار بالصندوق المخاطر المرتبطة عادة باالس -5
 وتقلبات سعر الفائدة.

، وتشتمل تلك القيود على حظر قيام الصندوق بمزاولة األنشطة استثماراتهيلتزم الصندوق بقيود على  -6
 -التالية:

 اإلقـــــراض. 
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 .البيع على المكشوف 

 .إعطاء الضمانات والكفاالت 

 .ضمان اإلصدارات كضامن رئيسي 

 .التعامل بالسلع 

 تعامل بالعقار.ال 

 .خصم الشيكات 

 .اإلقتراض لصالح الصندوق فيما عدا األحوال الواردة بالنظام األساسي 

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

  ال يجوز لمدير الصندوق أو العاملين به إبرام أية صفقات أو عقود مع الصندوق سواء لحسابه
 .حساب أقاربهم حتى الدرجة الرابعة إال بعد موافقة مراقب اإلستثمار، وجهة اإلشرافأو ل

 

 الصندوق: علىيحظر  -7

شراء أي ورقة مالية صادرة عن الشركة المديرة للصندوق أو أي من شركاتها  منح اإلئتمان. -
 لتالية: ووفقاً للضوابط ا المقررة في القانون والالئحة التابعة لها  إال في حدود القواعد

 .الحصول على موافقة مراقب االستثمار قبل الشراء .1
أال يتجددداوج اجمدددالي األوراق الماليدددة التدددي يسدددتثمرعا الصدددندوق وجميددد  الصدددنادي   .2

 األوراق قيمددة اجمددالي مددن%  10 نسددبت  مددا الصددندوق  مدددير يددديرعا التددي رى األخدد
 .بعةالمالية المصدرة من الشركة مديرة الصندوق أو أي من شركاتها التا

 

لها  (البيع) االكتتاب شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير هو مدير االكتتاب أو وكيل  -
وفي حالة قيام مدير الصندوق بمهمة  .المقررة في القانون والالئحة إال في حدود القواعد

هذا أو إدارة االكتتاب لمصدر ما، ال يجوز له شراء أي ورقة مالية ل )البيع( وكيل االكتتاب
وفي حالة تعهد مدير الصندوق أو أي من شركاته التابعة  المصدر أثناء قيامه بهذه المهام.

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

وتعتبر وكاالت االستثمار أو غيرها من العقود التي تنطوي على تقديم أموال للغير من أجل  -
، وذلك فيما عدا الصندوقور القيام به من ستخدامها في أنشطته التجارية، بمثابة ائتمان محظا

اإليداعات لدى البنوك أو إذا كانت عبارة عن أداة دين أو أداة مالية مطروحة للبيع في السوق 
 األولية أو السوق الثانوية.

 

 إذا كان ذلك لضرورة تستدعيها جب أال يحتفظ مدير الصندوق بأموال نقدية أو ما يعادلها إالي -8
 أحد األمور التالية:

 .تلبية طلبات استرداد الوحدات 

 .حسن إدارة الصندوق وفقا ألهداف الصندوق االستثمارية واألغراض المكملة لتلك األهداف 
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 اإلستثماري صندوق الوطنية

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

 :زام بالقواعد التاليةااللت الصندوقيجب علي  -9

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

عدم تجاوز استثمارات صندوق االستثمار في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد  -ب
 صندوق.الصافي قيمة أصول  من% 15نسبة 

من  بأكثرالتعاقد  عندالتزامات عدم االقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها  -ت
 صندوق.ال% من صافي قيمة أصول 10

% كحد أقصى من صافي قيمة أصوله في أي 15صندوق أن يستثمر ما نسبته ليجوز ل -ث
  ، في وقت االستثمار أو بضمانتهاحكومة دولة الكويت صكوك أو سندات صادرة عن 

% كحد أقصى 15صندوق أن يستثمر ما نسبته لأعاله ، يجوز ل )أ(دون اإلخالل بالبند   -ج

مرخصة من الهيئة أو مرخص لها  ىخرأأسواق نقد   صناديقن صافي قيمة أصوله في م

من قبل جهة رقابية أجنبية وفق معايير وشروط تنظيمية مماثلة علي األقل لتلك التي 

تطبقها الهيئة. بشرط أال يكون أي من تلك الصناديق المستثمر فيها يتم إدارته من قبل نفس 

 .مدير الصندوق

دوق ا الذي يهدف نظامه األساسي إلى االستثمار في أسهم الشركات المدرجة لصنليجوز  -ح
أن يستثمر أكثر من  أو أي سوق مالية منظمة أخرى في سوق الكويت لألوراق المالية

% من صافي قيمة أصوله في أسهم أي شركة مدرجة على أال يتجاوز ذلك نسبة 15
 قية للسوق ككل.القيمة السوقية للشركة إلى إجمالي القيمة السو

 أسهم فيأصوله % من صافي قيمة 10صندوق المفتوح استثمار أكثر من لل زال يجو -خ
 .شركات غير مدرجة

  
 

 والعشرون ثامنةال المادة 
 

 السنة المالية للصندوق : 
 

من ذلك  واستثناءً من كل سنة  نهاية ديسمبروتنتهي في يناير تبدأ السنة المالية للصندوق في األول من 
 .التالية هي في نهاية السنة الماليةتنتدأ السنة المالية األولى للصندوق من تاريخ إنشائه وتب

 
 

 
 والعشرون التاسعة المادة 

 
 صندوقلل  الخارجي حساباتالمراقب  : 
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يجب على مدير الصندوق تعيين ُمراقب حسابات خارجي مسجل لدى الهيئة، وذلك ليقوم  -1
 لصندوق وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة. بأعمال مراجعة وتدقيق حسابات ا

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

لمراقب الحسابات حق اطالع في أي وقت على السجالت والدفاتر والوثائق واألوراق المتعلقة بإدارة  -3
 وفقا أو مراقب االستثمارأمين الحفظ أو ق سواء التي بحوزة مدير الصندوق واستثمار أموال الصندو

 للقواعد التي تنظم هذه المهنة.

أو الالئحة التنفيذية أو  يقوم مراقب الحسابات بإخطار جهة اإلشراف بأية مخالفات ألحكام القانون -4
أو مراقب حفظ أمين الأو نظام الصندوق تقع من مدير الصندوق أو  تعليمات جهة اإلشراف

 االستثمار.

يعين مراقب الحسابات الخارجي للصندوق لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنويا، ولمدة ال   -5
تتجاوز أربع سنوات مالية متتالية، ويجوز له القيام بهذه االعمال لذات الصندوق بعد فترة 

 ال تقل عن سنتين متتاليتين. قطاعان
 

ت الخارجي لصندوق االستثمار هو نفسه مراقب الحسابات لمدير ال يجوز ان يكون مراقب الحسابا -6
 الصندوق.

 
 

 

 

 

 

 

 
 الثالثون  المادة 

 
  :الحفظ أمين    

 

يجب حفظ أصول الصندوق لدى أمين حفظ مرخص له يعين من قبل مدير الصندوق بعد  .1

سجالً الحصول على موافقة الهيئة، ويجوز له تعيين أمين حفظ فرعي يكون مرخصاً له أو م

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:يجب على أمين الحفظ اإللتزام على األخص بما  .2
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 اإلستثماري صندوق الوطنية

  تزم أمين الحفظ العمالء وأصولهم ( من الالئحة، يل )أموالمع مراعاة أحكام الكتاب السابع

صول الصندوق في حسابات منفصلة يقوم بفتحها وادارتها على أن تكون مستقلة بأ باالحتفاظ 

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

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

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

 يتسلمها وفي المدة المقررة لذلك.

  .تنفيذ تعليمات مدير الصندوق الخاصة بنطاق عمل أمين الحفظ 

  .إعداد وحفظ سجل حملة الوحدات ما لم يحفظ لدى وكالة مقاصة 

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

 الحفظ األصيل وأمين الحفظ الفرعي.

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

 المسائل التالية:

  المتطلبات التي تمكن الصندوق من ممارسة الحقوق المتعلقة باألصول التي يحتفظ بها مع

 أمين الحفظ.

 صة بمكان حفظ أصول الصندوق.المتطلبات الخا 

  .الطريقة المستخدمة في حفظ وحماية أصول الصندوق 

  المهنية الواجبة والمسؤولية عن التلف والهالك. العنايةى مستو 

 .األتعاب وطريقة حسابها 

 

 مراقب االستثمار:
ة، على يكون لكل صندوق مراقب استثمار يعين من قبل مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئ

 يلي:أن يلتزم على األخص بما 
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وتعليمات الهيئة والنظام  والالئحة وقراراتالتأكد من التزام مدير الصندوق بالقانون  .1

 األساسي ونشرة االكتتاب وأية وثائق أخرى يصدرها مدير الصندوق.

م أن يقوم بتقويم حصص أو وحدات االستثمار بالطريقة وفي المواعيد المحددة لذلك في النظا .2

 األساسي للصندوق.

ً للنظام والتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤ .3 لياته بما يحقق مصلحة حملة الوحدات وفقا

األساسي للصندوق وأحكام الالئحة، وأن أمواله تستثمر في حدود األساليب والسياسات 

 المحددة في النظام.

 إقرار أية تعامالت تنطوي علي تعارض مصالح. .4

على األقل مع الهيئة اإلدارية للصندوق لمراجعة التزام الصندوق  االجتماع مرتين سنويا .5

وتعليمات الهيئة والنظام األساسي ونشرة االكتتاب وأية وثائق  والالئحة وقراراتبالقانون 

 أخري يصدرها مدير الصندوق.

 .إخطار الهيئة بأية مخالفات تقع من مدير الصندوق .6

 
 

 

 

 

 

 
 الثالثون الحادية والمادة 

 
 : 

 
 صندوقاألساسي للنظام التعديل 

ان يجري أي تعديالت على النظام األساسي إال بعد موافقة الهيئة على هذه الصندوق ال يجوز لمدير 
التعديالت. وللهيئة إذا وجدت في التعديالت المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات ان 

ال ينفذ ورأس المال على هذه التعديالت،  % من50من  أكثراخذ موافقة  مدير الصندوقتطلب من 
ويجب على  أي تعديل على النظام األساسي للصندوق إال بعد موافقة الهيئة أو في الموعد الذي تحدده.

مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات باي تعديل يتم على النظام األساسي للصندوق، وذلك خالل 
وسائل أي من  فقة الهيئة على هذا التعديل عن طريقفترة ال تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ موا

 التالية:االتصال الحديثة 
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 الفاكس .1

 البريد االلكتروني .2

 الرسائل النصية .3

 
 

 الثالثونو الثانيةالمادة 
 

 إلغاء الترخيص:

  في أي من األحوال التالية:استثمار جماعي  نظامأي للهيئة أن تلغي ترخيص 

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

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

 أو أو اللوائح، القانون،أياً من أحكام  أو امين الحفظ إذا خالف مدير أو مراقب االستثمار .3
 قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة او مضللة.

ئة أن ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة وللهي ،إلغاء الترخيص النظاممدير إذا طلب  .4
  .المشاركين أو بمصلحة بالنظاميتعلق للتحري عن أمر 

  للهيئة أن تخطر مدير أو مراقب االستثمار أو امين الحفظ لنظام االستثمار الجماعي
كتابة بعزمها على إلغاء ترخيص النظام واألسباب التي دعتها لذلك، وعلى المدير أو 

مين الحفظ أن يقدم تعهدا خالل خمسة عشر يوما من تاريخ مراقب االستثمار أو ا
 اخطاره، تقبل به الهيئة لتالفي إلغاء ترخيص النظام.

  على الهيئة إذا أصدرت قرارا بإلغاء ترخيص نظام استثمار جماعي ان تكلف شخصا
مرخصا له ليقوم بأعمال تصفية النظام، او ان تطلب ذلك من المحكمة المختصة. ويجب 

 الذي اتخذته. باإلجراءفي هذه الحالة أن تخطر مدير وأمين حفظ النظام فورا وكتابة عليها 

  للهيئة، إذا تبين لها عدم التزام مدير أو مراقب االستثمار أو أمين الحفظ لنظام استثمار
جماعي بأحكام القانون أو الالئحة، أن تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوقف لفترة مؤقتة عن 

في وحدات نظام االستثمار الجماعي في  –أو كالهما  –السترداد أو االشتراك عملية ا
 التاريخ المحدد بتلك التعليمات.

 
 ثالثونالو   الثالثة المادة

 الصندوق : انقضاء
 

 ينقضي الصندوق في األحوال التالية: 
 النظام.انقضاء المدة المحددة في النظام األساسي ما لم تجدد طبقا للقواعد الواردة ب.1
 انتهاء الغرض الذي أنشئ من أجله الصندوق أو في حالة استحالة تحقيقه الهدف. .2
 تلف أو هالك جميع أصول الصندوق أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا ً مجديا. .3
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ممن بناء على طلب مدير الصندوق بشرط صدور قرار بالموافقة من جمعية حملة الوحدات .4
 % من رأس مال الصندوق بحله قبل انتهاء مدته.  50أكثر من  يملكون

 صدور قرار من الهيئة بإلغاء ترخيص الصندوق..5
 صدور حكم قضائي بحل الصندوق وتصفيته..6
 
 
 
 

 والثالثونالرابعة المادة 
 إجراءات التصفية:

 

في دور التصفية،  - الالئحة التنفيذيةمن  (36 -2) المادة ألحكاموفقا  -حله  بمجرديدخل الصندوق  .1

التصفية، ويجب أن يضاف  إلتمام الالزمبالقدر  االعتباريةمدة التصفية بالشخصية  خاللويحتفظ 

 الجهةالصادرة عن  المكاتباتمكتوبة بطريقة واضحة في  (التصفية )تحتإلى اسم الصندوق عبارة 

 األحكامية الصندوق ويتبع في تصف .القائمة على التصفية، ويجب أن يتم شهر تصفية الصندوق

 .ذلك خالفعلى  األساسيالتالية ما لم ينص نظامه  البنودفي عليها  المنصوص

بافتتاح  ينتسقط آجال جميع الديون التي على الصندوق من تاريخ شهر حل الصندوق وإخطار الدائن .2

طلباتهم م يرسميا بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقد ينأن يخطر جميع الدائن المصفيالتصفية، وعلى 

يجب أن يتضمن  األحوال، وفي جميع اإلعالنبطريق  ينباقتضاء ديونهم، ويجوز إخطار الدائن

 .طلباتهم يمتقل عن خمسة عشر يوم عمل لتقد ال ينمهلة للدائن اإلعالنأو  اإلخطار

قائماً على إدارة الصندوق  المديروق، ومع ذلك يظل دتنتهي عند انقضاء الصندوق سلطة مدير الصن .3

إلى أن  المصفيبالنسبة إلى الغير في حكم  المديرويعتبر  إلى حين تعيين مصف وممارسته لسلطاته،

خدماتهم ما لم يقرر  يممدة التصفية في تقد خاللويستمر مقدمو خدمات الصندوق  ف.يتم تعيين مص

الهم بغيرهم أو استبد الخدماتهذه  يمفي تقد الستمرارهم الحاجةعدم  -بعد موافقة الهيئة  - المصفي

 .لدى مقدم خدمة واحد المهامأو دمج بعض 

 ينمن ب المصفي ينللصندوق مصفيا له، كما يجوز تعي الخدماتمدير أو مقدمي  ينيجوز تعي .4

أو مراقب  االستثمار، أو إدارة محفظة الجماعي االستثمارلهم بإدارة أنظمة  المرخص األشخاص

ين يتم تعي ال األحواللدى الهيئة. وفي جميع  المسجلين الحسابات، أو مراقبي الحفظاستثمار أو أمين 
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بعد شهر قرار  لمصفي إالفي مباشرة أعماله  المصفييبدأ  وال .الهيئةبعد موافقة  إال المصفي

 .تعيينه

التي تقرر فيها الهيئة  األحوالفي  إالبقرار يصدر عن جمعية حملة الوحدات  المصفي ينيتم تعي .5

من قبل  المصفيوفي حالة اختيار الالئحة التنفيذية.  من( 12 – 1) ادةالموفق نص  المصفي ينتعي

وفي المصفي. ينمن الهيئة على تعي المسبقة الموافقةعلى  الحصولجمعية حملة الوحدات، يتوجب 

أتعابه ومدة التصفية، على أن يتحمل الصندوق  المصفيالتي اختارت  الجهة تحدد، األحوالجميع 

 المصفي.أتعاب 

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

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

 يالمصفيبدأ  والمن يحل محله،  ينيجب أن يشمل تعي المصفيقرار بعزل  لذلك. وكلمبرراً مقبوالً 

 .العزل وتعيينه مصفيا المتضمنبعد شهر القرار  إالفي مباشرة أعماله  الجديد

 :ما يلي الخصوصالتي تقتضيها تصفية الصندوق، وله على وجه  األعمالبجميع  المصفييقوم  .7

  مثيل الصندوق أمام القضاء والغيرت. 

    للمحافظة على أصول الصندوق وحقوقه الحريصالقيام ببذل عناية الشخص. 

   سداد ديون الصندوق. 

    أو بأي طريقة أخرى تكفل  بالممارسةالعلني أو  بالمزاد منقوالً بيع أصول الصندوق عقارا ً أو

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

   حملة الوحدات ينقسمة صافي أصول الصندوق ب. 

يجوز له بيع أصول  الأعمال سابقة، كما  إلتمام الزمةإذا كانت  إالجديدة  عماالً أيجوز للمصفي أن يبدأ  وال 

بأعمال  المتعلقة المنازعاتالصندوق جملة واحدة أو أن يتصالح على حقوقه أو يقبل التحكيم في 

 .جمعية حملة الوحدات بموافقة إالمع أطراف ذات الصلة،  تعامالتالتصفية أو إجراء 
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حدات أو الغير إذا كانت مما وأو حملة ال ي يجريها المصفي في مواجهة الصندوقاألعمال التتسري  .8

تكون تصرفاتهم ملزمة للصندوق  فال المصفونفإذا تعدد  .تقتضيه أعمال التصفية وفي حدود سلطته

 .ذلك خالفما لم ينص قرار تعيينهم على  باألغلبية المطلقة،إذا اتخذ القرار  إال

، كما  المصفيحسابات الصندوق وتسليم دفاتره ومستنداته وأصوله إلى  ميعلى مدير الصندوق تقد .9

 - المصفيبأي بيانات أو معلومات تخص الصندوق، ويقوم  المصفيبتزويد  الخدماتيلتزم مقدمو 

يتضمن  بما الماليمركزه  وتحديدبجرد أصول الصندوق  -ثالثة أشهر من مباشرته لعمله  خالل

لقيد  الالزمةالدفاتر  المصفي ويمسك، الخدمات بمقدميفي ذلك  ينيستع حقوقه والتزاماته، وله أن

 .للصندوق المالي المركزالتصفية، مع إخطار الهيئة بتقرير 

تولت  المدة تحددفي قرار تعيينه، فإذا لم  المحددة المدةمن أعمال التصــفية في  االنتهاء المصفيعلى  .10

التي اختارت  الجهةبقرار يصدر من  المدةمد  يجوزالشأن. وبناء على طلب ذوي  تحديدهاالهيئة 

 المدةالتصفية في  إتمامالتي حالت دون  األسبابعلى تقريره الذي يتضمن  االطالعبعد  المصفي

 المدة.، ولكل ذي شأن أن يطلب من الهيئة تقصير هذه المحددة

أشهر من انتهاء  ةثالث خالل لالجتماعلى مصفي الصندوق أن يقوم بدعوة جمعية حملة الوحدات ع .11

والتقرير  الحساباتوتقرير مراقب  المنتهيةعن السنة  الماليةالبيانات  لمناقشة، وذلك الماليةالسنة 

في أي وقت إذا اقتضـت ذلك  لالجتماع الجمعية، وله دعوة والمصادقةالسنوي عن أعمال التصفية 

 .أعمال التصفية

ن حقوق لدى الغير أو لدى مدير الصندوق أن يستوفي ما يكون للصندوق م المصفيعلى  ينيتع .12

سداد  المصفيوعلى  .الصندوق في دور التصفية لحسابالتي يحصلها في أحد البنوك  المبالغوإيداع 

عليها، ويتم سداد ديون الصندوق  المتنازعلسداد الديون  الالزمة المبالغ وتجنيبديون الصندوق 

 :وفقا للترتيب التالي

   عن عمليات التصفية لناتجةا المالية االلتزامات. 

    لمقدمي الخدمات. المستحقة المبالغجميع 

   حسب ترتيب امتيازها الممتازةالديون. 

   الشيء الضامن للدين ناتجبتأمينات عينية، وذلك في حدود  المضمونةالديون. 
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 ناتجمن  المتبقي ، فإن لم يكفينالعادي ينوما يتبقى من مال بعد سداد الديون السابق بيانها يؤدي للدائن 

 .عليهم قسمة الغرماء المالالتصفية لسداد كل هذه الديون يتم قسمة 

حملة الوحدات، ويحصل كل  ينبقسمة ما تبقى من أصول الصندوق بعد سداد ديونه ب المصفييقوم  .13

 .مشترك على نصيب يتناسب مع عدد وحداته في رأس مال الصندوق

سابا ً ختاميا عن تصفية الصندوق وقسمة أصوله، وتنتهي إلى جمعية حملة الوحدات ح المصفييقدم  .14

 الجمعية.من تلك  الحساب الختاميأعمال التصفية بالتصديق على 

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

  .من تاريخ الشهر إالالتصفية يحتج على الغير بانتهاء  والبشهر انتهاء التصفية،  المصفي

وفقاً للسنة المالية للصندوق خالل  تقرير ربع سنوي للهيئة عن أعمال التصفية يمبتقد المصفييلتزم  .15

مدة أقصاها ثالثون يوماً من نهاية الفترة، على أن يكون التقرير مراجعاً من قبل مراقب الحسابات، 

ية والدفعات التي تم توزيعها على حاملي الوحدات ومتضمناً ما تم التوصل إليه في إجراءات التصف

، كما يجوز للهيئة وأي أصول موجودة لدى الصندوق لم يتم تسييلها وسبب عدم االنتهاء من تسييلها

 .تزويدها بأي معلومات أو تقارير كلما رأت ضرورة لذلك المصفيأن تطلب من 

خمس سنوات من تاريخ إلغاء قيد الصندوق  لمدةبتصفية الصندوق  المتعلقة والمستنداتالدفاتر  تحفظ .16

 المصفي.التي عينت  الجهة تحددهالذي  المكانمن سجل الهيئة في 

 تجاوزهالتي تلحق الصندوق أو حملة الوحدات أو الغير بسبب  األضرارعن تعويض  المصفيسأل ي .17

فإنهم يكونون ن المصفيالتي يرتكبها في أداء عمله، وفي حالة تعدد  األخطاءحدود سلطته أو نتيجة 

 .على وجه التضامن ينمسئول

 
 

 والثالثونالخامسة المادة 
 الشكاوي:إجراءات 

 

على النموذج الموجود بالشركة وبأحد الطرق  الشكوىإجراءات تقديم يكون  .1
 : اآلتيه
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  يدويا لوحدة شكاوي العمالء عن طريق صندوق الشكاوي الموجود
 بالشركة .

 لعمالء الى العنوان التالي :بالبريد باسم رئيس وحدة شكاوي ا 
 . ( الكويت 13117الصفاة  25667ب  . ص) 

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

 البيانات الواجب توافرها بالشكوى : .2
 شكوى .يتعين على العميل استيفاء كافة البيانات الجوهرية لل 
    يتعين على العميل إرفاق كافة المستندات المؤيدة لموضوع الشكوى إن

 وجدت .
  يجب أن تتضمن الشكوى إقرار من العميل بصحة البيانات ومطابقتها

 للواقع وبأنها تحت مسئوليته .
  يجب أن تتضمن الشكوى إقرار من العميل بأن موضوع الشكوى غير

 منظور أمام القضاء .
 

 والثالثونسادسة ال المادة 
   
 المراسالت : 

 -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 
 ثامن عشرالدور ال –مجمع الخليجية  –شرق 

 

www.nic.com.kw 

 

 (965) 222-66666 الهاتف:
 ( 965) 22266793فاكس : 

 
 والثالثون السابعةالمادة 

 
 ل األموال وتمويل اإلرهابمكافحة غس

 

mailto:nic@nic.com.kw
http://www.nic.com.kw/
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بشأن  بقرارات وتعليمات هيئة أسواق المال وقوانين دولة الكويت االلتزاميجب على مدير الصندوق 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب وقرارات الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن، وأية قرارات 

 اإلرهاب.وتعليمات الحقة تصدر بشأن غسل األموال وتمويل 

 
 
 
 
 

 والثالثونالثامنة المادة 
 

 : 
 

 مالقانون والمحاك

لقضاء الكويتي وحده بكافة يخضع هذا النظام ويفسر وفقا ألحكام القانون الكويتي ويختص ا -
 ..عنهالمنازعات التي تتعلق به أو تنشأ 

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

والقرارات والشروط المنظمة من الجهات الرقابية فيما لم يرد به  مانشاط االوراق المالية وتعديالته
 . النظام نص في هذا

 
 
 


