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في شأن تنظيم تداول األوراق المالية وإنشاء  1990لسنة 31 مرسوم بالقانون رقم البموجب أحكام 
بإصدار الالئحة التنفيذية  1992لسنة  113ير التجارة والصناعة رقم صناديق االستثمار وقرار وز

، وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة وبنك والتعديالت الالحقة عليه  أعاله إليهللمرسوم بالقانون المشار 
من مالكي وحدات  " لصناعة والخدمات النفطيةل موارد صندوق " إنشاءفقد تم  ، الكويت المركزي

 7وأية تعديالت قد تطرأ عليه مستقبالً والمرسوم بالقانون رقم  مار المبين أحكامها وفق هذا النظاماالستث

والتعديالت  والالئحة التنفيذية بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم االوراق المالية 2010لسنة 
 . الالحقة علية والقرارات والضوابط الصادرة من الهيئة 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

 للصناعة والخدمات النفطية موارد صندوق

CMA - 09/07/2020                                             النظام األساسي 

3 of 27 

 

 ( 1ادة ـم) 
 

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

 ( 2ادة ـم) 
 -: اتـفـريـتع 

 يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
 

 الصنـــدوق  ▪ : .لصناعة والخدمات النفطيةل موارد صندوق

 نوع الصندوق  ▪ : المالية.صندوق االستثمار في االوراق 

صندوق مفتوح ذو رأس مال متغير يزيد رأس ماله بإصدار وحدات 

استثمارية جديدة أو ينخفض باسترداد بعض وحداته خالل الفترة 

 المحددة في نظامه األساسي.

: ▪  شكل الصندوق 

 نوع طرح وحدات الصندوق  ▪ : اكتتاب عام

 صندوقللي هو المجال الذي يحدده مكتب التدقيق الشرعي الخارج
مختارة من شركات قطاع الصناعة وشركات  أسهم والذي يتضمن

وغير المدرجة العربية  الماليةالمدرجة في األسواق الخدمات النفطية 
المتوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية وبما ال يتعارض مع هدف 

 الصندوق.
 الدينار الكويتي.

: ▪ المجال  

 

▪  
 

 عملة الصندوق ▪

 ــامــظـــالن•  : ديالت قد تطرأ عليه مستقبالً.تعة هذا النظام أو أي

 اإلشـراف جهـة •  : .هيئة اسواق المال

 الهيئة•  : المال.هيئة اسواق 

 صندوقمديـر ال •  : الوطنية. االستثماراتشركة  

هو مالك الوحدات من الشركات والمواطنين الكويتيين ومواطني دول 
الذين يجوز لهم االشتراك  بجانواألوالعرب  مجلس التعاون الخليجي

 النظام.ألحكام هذا في الصندوق وفقا 

: •  المالــــك 

شخص مؤهل في مجال فقه المعامالت، يقوم بمهام التدقيق الشرعي 
 .على الشخص المرخص له

: •   مكتب التدقيق الشرعي
 الخارجي

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

: •   البيع( االكتتابوكيل( 

الشخص الطبيعي المسجل لدى الهيئة في سجل مراقبي الحسابات الذي 
يبدي الرأي الفني المحايد والمستقل حول مدى عدالة ووضوح القوائم 

تمدة لدى ة المعالدوليالمالية للشركة المعدة وفقا لمعايير المحاسبة 
 الهيئة.

:   مراقب الحسابات 

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

بينهم وإذا تعدد مالكو الوحدة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من  
يين االكتتاب الكويتلغير   واحدا يمثلهم تجاه الصندوق. ويجوز ًشخصا

 .في وحدات االستثمار أو تملكها.

:  وحـدات االستثمـار 

موجودات الصندوق حسب  تقويمهو السعر الذي يتم تحديده بناء على 
مقسوما على عدد  المعتمدة من الهيئة الدولية المعايير المحاسبية

:  صافي قيمة الوحدة 
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 وحدات االستثمار.

نهاية الفترة المالية مقومة طبقاً وق في الصند هي قيمة استثمارات
ً  ألحكام نظام الصندوق األساسي لمعايير المحاسبية ا للضوابط أو وفقا

ً إليها بنود الموجودات األخرى المعتمدة من الهيئةالدولية  من  مضافا
نقدية وأرصدة مدينة وأخرى مطروحا ًمنها التزامات الصندوق قبل 

االعتبار التوزيعات النقدية خذ في ون األالغير في ذات التاريخ )د
 الصندوق إن وجدت(.   يالمقترحة على مسا هم

: للصندوق الصافية القيمة 
 
 
 
 
 
  

عطلة نهاية األسبوع وأيام العطل الرسمية  باستثناءجميع أيام األسبوع 
  في دولة الكويت ولمدير الصندوق.

دة ظهرا الواح الساعةحتى  آخر يوم لقبول طلبات االشتراك واالسترداد
قبل وذلك  في دولة الكويت ولمدير الصندوق خالل أيام العمل الرسمية 

 .يوم عمل من يوم التقويم
ً لمعايير المحاسبة الدولية  اليوم الذي يتم فيه تقويم األصول وفقا

 شهر(.المعتمدة من الهيئة )آخر يوم من كل 
 

: 

 
: 
 
 

 
: 
 
 

 يوم العمل 

 
  يوم التعامل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التقويم                 ومي 

 الســـــــوق  : .الماليةاألسواق العربية لألوراق 

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

:  القـانــــــون 

عديالت توال 2010لسنة  7رسوم بقانون رقم هي الالئحة التنفيذية للم
 الالحقة عليها.

  الئحة التنفيذيةال 

 ( 3ادة ـم) 
 

لصناعة والخدمات ل موارد صندوق"  اسميطلـق على هذا الصنـدوق 
 ".النفطية

:  الصنــدوق اسم 

 

 

 ( 4ادة ـم) 
 

بإنشاء وإدارة الصندوق وتعمل  شركـة االستثمارات الوطنيةتقوم 
صندوق في عالقته مع الغير انوني للممثل القكمدير للصندوق وتكون ال

وهي شركة مرخصه لها من قبل هيئة أسواق  ،عنهولها حق التوقيع 
. ويكون للصندوق شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن المال

 حملة الوحدات أو الجهة القائمة على ادارته.

:  مديـر الصنــدوق 

 

 ( 5ادة ـم) 
 

ة واالشراف على ط المراقبزاولة نشاشخص اعتباري مرخص له بم
 أنظمة االستثمار الجماعي.

 
 (6)مادة       

 

: االستثمـار مراقب 

شخص اعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة حفظ أموال العمالء 
وأصولهم بما في ذلك تلك المكونة ألنظمة االستثمار الجماعي وفقا 

  امين الحفظ 
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ونظام يالتهما يذية وتعدوالئحته التنف 2010سنة  7ألحكام القانون رقم 
 .الصندوق وتعليمات جهة االشراف

 
 

 ( 7ادة ـم) 
 

سنوات تبدأ اعتباراً  عشر دتهممال متغير، و يكون الصندوق ذو رأس
وهي في الجريدة الرسمية الموافقة على تأسيسه قيد ونشر من تاريخ 

 أكثر منة بعد الحصول على موافق قابلة للتجديد لمدد مماثلة أخرى
 .وجهة االشراف رأس المال% من 50

:  مـدة الصندوقنوع و 

 
 

 

 ( 8ادة ـم) 
 

مختارة من شركات قطاع  استثمار رأسمال الصندوق في أسهم
 المدرجة في األسواق الماليةالصناعة وشركات الخدمات النفطية 

وغير المدرجة المتوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية  ويشمل العربية 
وقطاع المشتقات النفطية وخدماتها  وخدماتهالنفطي  لك القطاعذ

واستثمار النقد  وخدماتهوقطاع الكيماويات  وخدماتهوقطاع الغاز 
 والصكوكالقصيرة االجل والطويلة االجل  المتوفر في الودائع

الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية او 
السالمية والتي تصدرها الشريعة اوافقة مع والمرابحات المت بضماناتها

المؤسسات والبنوك االسالمية المعتمدة والتي ال يترتب عليها أغراض 
تمويلية وفقا لما يراه مدير الصندوق وذلك بهدف تحقيق عوائد جيده 
للمشتركين ويجب أن تكون جميع اعمال الصندوق موافقة ألحكام 

لخارجي الشرعي ا ب التدقيقمكتيقرره  الشريعة االسالمية حسب ما 
 . للصندوق 

: الصنـدوق                          اءـن إنشـم دفـاله  

 

 ( 9ادة ـم) 
 

 5من مال الصندوق  يبلغ حدود رأسمال الصندوق متغير و يكون رأس
ويقسم رأس مال ، دينار كويتيمليون 100دينار كويتي إلى مليون 

لة الوحدات في سؤولية حموتقتصر م الصندوق الى وحدات متساوية القيمة
الصندوق على قيمة مشاركتهم في رأس المال ويتم تسديد قيمة الوحدات نقدا 

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

في حالة انخفاض رأس  -يعادلها بالعمالت األخرى، وعلى مدير الصندوق 
أن يخطر الهيئة خالل خمسة أيام عمل من  -د األدنى وق عن الحمال الصند

 ً  -في كل حالة  -تاريخ انخفاض رأس المال، وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسبا
  بما يحقق مصلحة حملة الوحدات.

 

: الصنـدوق مـال سرأ 

 

 ( 10ادة ـم) 
 

، تي واحدقيمة كل منها دينار كوي ،وحدات االستثمار للصندوق اسمية
وحدة إلى  5,000,000مال الصندوق من تكون حدود رأسوي

 .وحدة 100,000,000

:  وحــدات االستثمـار 
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 ( 11ادة ـم) 

 

ومن ثم  وحدة (ألف) 10,000 الصندوق الشتراك فيل الحد األدنى 
كما أنه ال يجوز أن يتعدى عدد الوحدات وحدة 1,000الـ مضاعفات 
مال  % من رأس50 عن واحد من قبل مستثمر المشترك بها

 .الصندوق

:  الحد األدنى واألعلى لالشتراك 

 

 ( 12ادة ـم) 
 

 االشتراك في الصندوق : 

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

مجلقققس التعقققاون الخليجقققي  دول ومقققواطني الكقققويتيينين للمقققواطناالشقققتراك فقققي الصقققندوق  يحقققق -2
قيمين والشقركات والمؤسسقات الكويتيقة والخليجيقة وايجنبيقة والغير ملمقيمين اواألجانب والعرب 

 الكويت.دولة  داخل وخارج

يقوم مقدير الصقندوق بتوجيقه القدعوة لالشقتراك فقي الصقندوق عقن طريقق الجريقدة الرسقمية وفقي  -3
علققى البيانققات التققي تتضققمنها نشققرة اسققواق المققال  هيئققةموافقققة صققحيفتين يققوميتين وذلققك بعققد 

 الكتتاب.ا

 لأن يعمققال كوكيقق الحفققظويحققق للمققدير وأمققين  (البيققع) االكتتققاب يققتم االشققتراك عققن طريققق وكققالء -4
 (البيقع) االكتتقاب ولهما نفس الحقوق وعليهما نفس االلتزامقات المترتبقة علقى وكقالء (بيعاكتتاب )
ا بقه ذلك مرفققنمقوذج االشقتراك المعقد لق (البيقع) االكتتقاب بحيث يسلم المشترك إلى وكيقل اآلخرين

، وتودع األموال التي يتم تلقيهقا فقي ستندات المطلوبة وقيمة الوحدات بايضافة إلى عمولة البيعالم
حساب خاص يفتح بإسم الصندوق، وتسلم هذه األموال إلى أمين ايستثمار بعد إسقتكمال إجقراءات 

 .إنشاء الصندوق

ترك وجنسقيته وعنوانقه اسقم المشقا يتضمن إيصاال موقع (البيع) االكتتاب يستلم المشترك من وكيل -5
 وتاريخ االشتراك وعدد الوحدات المشترك بها وقيمتها.

يظل بقاب االشقتراك مفتوحقا طقوال المقدة المحقددة بالقدعوة وال يجقوز قفقل بقاب االشقتراك إال بعقد  -6
ة ى من قيمقالحد األدنإذا قاربت فترة االكتتاب على االنتهاء دون أن يتم تغطية و ،انتهاء هذه  المدة

مققا لققم يقققم هققو بتغطيققة قيمققة جققاز لمققدير الصققندوق ان يطلققب مققن الهيئققة مهلققة مماثلققة   قالصققندو
، ويجقوز الوحقدات المصقدرة  عقدد % مقن إجمقالي50على أن ال تزيد نسبة ملكيتقه عقن الوحدات 

مققن % 50لمققدير الصققندوق أن يققنقص رأس المققال إلققى الحققد الققذي يققتم تغطيتققه بحيققث ال يقققل عققن 
 وذلقك بعقد موافققة  أو خمسقة ماليقين دينقار أيهمقا أكثقر لمطروحة لالكتتقابلوحدات اي قيمة اإجمال

لقه العقدول عقن إنشقاء الصقندوق وفقي هقذه الحالقة يقرد للمشقتركين  ، كمقا يجقوزهيئة اسواق المقال
المبالغ التي دفعوها وما حققه من عوائد وذلك خالل فترة ال تتجقاوز عشقرة أيقام مقن تقاريخ ققراره 

 .ذكورالم

يجب أن ال تقل مشاركة مدير الصندوق المطروح لالكتتاب العام في وحدات الصنندوق ننم مغ ن     -7

، وال يجني  ان يتصنرف فني ت نو اليحندات او يانتردلا دنياد مند   دارتن  دينار كنييتي 250,000

 % مم رأس ماد الصندوق.50ل صندوق. كما ان الحد األقصى لمشاركة مدير الصندوق يغ   

أن يشترك لحسابه الخقاص  الخارجي ومراقب الحسابات ومراقب االستثمار الحفظ ألمينوز ال يج -8
 الصندوق.بوحدات 
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 الصندوق.االكتتاب )الغيع( ندم قغيد أي اشتراك نقدي في  ووكيليجب ن ى مدير الصندوق  -9

بنمقوذج أو مقدير الصقندوق  (البيقع) االكتتقاب أن يقزود وكيقل االشقتراك فقييتعقين علقى الراغقب  -10
مققدير  واسققمالصققندوق ورأس مالققه  اسققمالمعققد لققذلك ويجققب أن يتضققمن هققذا النمققوذج  كاالشققترا

المشقترك وعنوانقه وجنسقيته والوحقدات  واسقم االسقتثمارمراقب  واسم الحفظأمين  واسمالصندوق 
بهققا وقيمتهققا بايضققافة الققى عمولققة البيققع وإقققرار منققه بقبولققه لنظققام الصققندوق  االكتتققابيريققد  التققي

 -يلي: تحدد هوية المشترك وفقا لما  التيندات الرسمية مرفقا به المست

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

 شريطة صالحية تلك البطاقة.

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

إضافة الى  الفردية،وزارة التجارة والصناعة بالنسبة للمؤسسات لصادر من الترخيص ا -

 الوثائق.شريطة صالحية تلك  المؤسسة،البطاقة المدنية لصاحب 

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

 المستندات.ك شريطة صالحية تل التجارية،للشركات 

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

 إليها المؤسسات والمنشآت والشركات غير المقيمة. تنتمي التي المختصة بالدولةالجهات 

بة عن الغير تثبت صفة المتعامل نيا التياألوراق والمستندات والوثائق واألحكام القضائية  -

 تمثيل من ينوب عنه. فيوإنه مخول 

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

 عميلك.

يحكم النظام األساسي لصندوق االستثمار العالقة بين مدير الصندوق وحملة الوحدات،  -
أي شخص لدية رغبة في ويجب توفير نسخة مطبوعة من النظام األساسي لكل مشترك أو 

على النظام األساسي  االطالعبعد  –في الصندوق، ويعد توقيع المشترك  تراكاالش
بمثابة موافقة على هذا النظام. ويجب أن يكون النظام  االشتراكعلى طلب  -للصندوق

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

 

 اسقتيفاءحالقة عقدم  فيومدير الصندوق عن تنفيذ المعاملة  (البيعتاب )االكتا بأنه سيمتنع وكيل علم
 للمشترك.صورة من وثيقة الهوية الشخصية 

 

 ( 13ادة ـم) 
 

 التخصيــص : 
 

علقى األكثقر عشرة أيام عمل يقوم مدير الصندوق بفرز طلبات االشتراك وإجراء عملية التخصيص خالل  -1
 االكتتاب.اغالق باب من تاريخ 

مقن عشقرة أيقام عمقل لقه مقن وحقدات خقالل  مشترك المبالغ الزائدة عقن قيمقة مقا يقتم تخصيصقهلى الترد إ -2
 عوائد.تاريخ انتهاء إجراءات التخصيص وال يستحق عنها أية 
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 ( 14ادة ـم) 

 المشتركين:سجل  

 
السجل لدى أمين حفظ إذا  يحفظ سجل حملة وحدات الصندوق لدى وكالة مقاصة، ويجوز حفظ هذا -1

ً كان  لألحكام الواردة في الكتاب الرابع )بورصات األوراق المالية  الصندوق غير مدرج، وذلك وفقا
 .ووكاالت المقاصة( من الالئحة، وتدفع أتعاب الجهة التي تحتفظ بالسجل من أموال الصندوق

 وحدات المتبقية والوحدات التيعلى وكالة المقاصة أو أمين الحفظ االحتفاظ ببيان يوضح رصيد ال -2
 .استحداثها أو إلغاؤها، وتزويد مراقب االستثمار بنسخة من البيانتم إصدارها أو استردادها أو 

يتعين على حملة الوحدات إخطار مدير الصندوق أو الجهة التي تحتفظ بسجل حملة الوحدات كتابيا   -3
ر من ماته وذلك خالل شهر على األكثأو عن طريق االيميل عن أي تغيير يطرأ على أي من معلو

 ت او التغييرات.حدوث أي من هذه التعديال
 

 
 

 ( 15ادة ـم) 
 

 سياسة توزيع األرباح : 
 

ما يراه مناسبا لصالح ل اوفقوسنوية والسنوية  الربعيقرر مدير الصندوق بعد إصدار البيانات المالية  •
ع سنوي أو ل رببشك رباح على وحدات االستثمارالجزء الذي يجري توزيعه كأ فيه ركيناالصندوق والمش

الموقع ايلكتروني لمدير من خالل  ويعلن عن التوزيع وموعده وقيمتهسنوي حسبما يقرره مدير الصندوق 
ويجوز للمدير توزيع الجزء من عائد  ،الصندوق أو عن طريق إرسال رسائل نصية لحملة الوحدات

 للوحدات( االسميةع القيمة وحدات مجانية في الصندوق)بواقاالستثمار بشكل نقدي أو عن طريق توزيع 
 يتم إخطار جهة ايشراف بذلك.أو بالطريقتين معاً، و

 

 ( 16ادة ـم) 

 حقوق حملة الوحدات  
 

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

وق ويكون لحاملها الحق في كين حقوقا متساوية تجاه الصندتخول حصص أو وحدات االستثمار للمشتر •
 كلسام األرباح القابلة للتوزيع وااللتزام بتحمل الخسارة كل في حدود ما يملكه من وحدات ويكون لاقت

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

 الصندوق.االشتراك في إدارة  ال يحق لحمله الوحداتالصندوق  فيما عدا مدير •

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 نقل  عليه،األدنى المنصوص 
 عنه.معلن  تقويمجاز للمدير شراؤها بآخر سعر  يث تكون ضمن الحد األدنى للملكيةملكية الوحدات بح

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

 

 

 
 ( 17ادة ـم) 
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 ألصوللقية الصافية القيمة السو : 
 

االستثمار  مراقبتقييم طريق عن  في يوم التقويم بشكل شهري NAVة لألصوللقيمة الصافييتم احتساب ا •
الصندوق  استثماراتقيمة تتمثل في  لألصول ةأن طريقة احتساب القيمة الصافيبعلما )لوحدات االستثمار 

إليها بنود  مضافة ئةالهيالمعتمدة من  الدولية المحاسبيةوفقاً للمعايير و مقومة وفقا لنظام الصندوق األساسي
 الصندوق قبل التزاماتالموجودات األخرى من نقدية وأرصدة مدينة وأية موجودات أخرى مطروحا منها 

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

مدة يوم بعد الموعد النهائي لتقديم الطلبات  زال يتجاووبما تقويم أصول الصندوق في كل يوم تعامل  يجب •
 واالسترداد. االشتراكالخاصة بعمليات 

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

 . التأخيررات هذا يقدم مدير الصندوق للهيئة أسباب ومبر تقويم جزء كبير من أصول الصندوق على ان

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

 .المعتمدة من الهيئةالدولية وفقا للمعايير المحاسبية يوم عمل السابقة ليوم التقويم 

 التالية:بأحد الطرق  وذلك األقلسنة على مرة بال التقويملية الغير مدرجة ليوم يتم تقويم االوراق الما •

 دفترية.أحدث قيمة  .1

 وساطة.وفقا لمتوسط التقييم لثالثة مكاتب  .2

 مختصة.حسب القيمة العادلة من خالل جهة  .3

 .هيئةالمعتمدة من الالدولية للمعايير المحاسبية كما يتم تقييم أسهم الشركات الغير مدرجة  •

ة للصندوق من خالل مهور من خالل نموذج المعلومات الشهرييتم ايعالن عن صافي قيمة الوحدة للج •
 البورصة، وذلك خالل سبعة أيام عمل من نهاية كل شهر. 

معادلها بالدينار  احتسابويراعى عند التقييم إذا كانت هناك مبالغ بعملة غير الدينار الكويتي أن يتم   •
 م.ساس سعر الصرف السائد عند إجراء ذلك التقييالكويتي، على أ

في حساب سعر الوحدة، يجب  الخطأمن أصول الصندوق بشكل غير صحيح او  أصلفي حال تقويم  •
على من تسبب في ذلك بخطئه أن يعوض المضرور من هذا الخطأ. ويجب على مدير الصندوق أن يرفق 

أخطاء التقويم  ات المالية السنوية المدققة تقريرا يبين كلمع البيانات المالية المرحلية المراجعة او البيان
 الفترة. والتسعير التي تمت خالل تلك

 

 

 (18ادة ـم)
 

 واالستردادشـتــراك اال : 
 

يحق لحملة الوحدات استرداد وحداتهم كما يحق آلخرين االشتراك في الصندوق مقن خقالل تققديمهم طلبقاً  •
م التقالي لطلقب االشقتراك نفيذ طلبات االشتراك أو االسترداد بسقعر التققويت الصندوق، ويتمبذلك إلى مدير 

ن تشمل أسعار االشقتراك أو االسقترداد أيقة عمقوالت أخقرى منصقوص عليهقا فقي او االسترداد. ويجوز أ
 -يلي: كما هذا النظام وذلك 

 االكتتاب.بشكل شهري بعد االنتهاء من عملية تبدأ عملية االسترداد  -1

وكققذلك يجققوز الصققندوق  فققيلققه  ةإعققادة بيققع كققل أو بعققض وحققدات االسققتثمار المملوكقق يجققوز للمشققترك -2
 االستثمار. مراقبقبل وفقاً للسعر المقيّم من في الصندوق  االشتراك لآلخرين

، وفقي حالقة مقن كقل شقهرفقي آخقر يقوم أي  يشههر يتم إبقرام وتنفيقذ عمليقة االسقترداد واالشقتراك بشقكل -3
، يقتم االشقتراكسقترداد ويقوم اال سقابق لقهعطلة رسمية فيعتبر يقوم العمقل ال في آخر يوم من الشهر وقوع

ظهرا خقالل أيقام العمقل الرسقمية فقي دولقة  الواحدةعند الساعة  واالسترداد االشتراكإغالق قبول طلبات 
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قبل يوم من تاريخ تقويم أصول الصقندوق، وإال سققط الطلقب لتلقك الفتقرة  الكويت ولمدير الصندوق وذلك
 ه تجديد طلبه للفترة التالية.وعلي

إذا بلقغ إجمقالي نسقبة جميقع  طلب استرداد حتى يوم التعامقل التقاليق تأجيل تلبية أي يجوز لمدير الصندو -4
% أو أكثقر مقن صقافي قيمقة 10 تعامقلطلبات االسترداد لحملقة الوحقدات والمطلقوب تلبيتهقا فقي أي يقوم 

داد باالعتبقار علقى أسقاس النسقبة والتناسقب، ويقتم وعلى أن تؤخذ جميع طلبات االسقتر صندوق،الأصول 
% مقن صقافي قيمقة أصقول الصقندوق حتقى 10 جيل النسبة من طلبات االسترداد التي زادت عقن نسقبةتأ

 .ييوم التعامل التال

إذا زادت طلبات االشتراك عن الحد األعلى لرأس المال المصرح به يتم تخصقيص الوحقدات للمشقتركين  -5
 والتناسب. الجدد بطريقة النسبة

االسققتثمار بموجققب أحكققام هققذا  مراقققبيحققدده ن بتاريخققه كمققا معلققال التقققويميكققون االسققترداد وفقققاً لسققعر  -6
مقن القيمقة الصقافية للوحقدة، ويكقون االشقتراك % 0.5النظام، مخصوماً منقه نفققات االسقترداد التقي تبلقغ 

مققن القيمققة الصققافية % 0.5لتققي تبلققغ المعلققن بتاريخققه مضققافاً إليققه رسققوم االشققتراك ا التقققويموفقققاً لسققعر 
 .للوحدة

التقداول فقي وققف إذا تقم  ندوق تأجيقل تلبيقة أي طلقب اسقترداد حتقى يقوم التعامقل التقاليدير الصيجوز لم  -7
التي يتم فيها التعامل في االوراق المالية أو األصقول األخقرى التقي  البورصة أو األسواق المالية المنظمة

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

صندوق أن يدفع لحامل الوحدات قيمة االسقترداد خقالل أربعقة أيقام عمقل التاليقة ليقوم التققويم الر ديعلى م -8
 . الذي تم فيه تحديد سعر الوحدة

 :المبكراالسترداد  -9

 المبكر. االستردادال يقبل مدير الصندوق طلبات   -

لنمقاذج المطلوبقة مقن يجوز لمدير الصندوق تنفيذ طلبات االشتراك واالسقترداد مقن خقالل طباعقة كافقة ا -10
وإرسالها إلى البريد االلكتروني الخقاص بقإدارة خدمقة  www.nic.com.kwالموقع االلكتروني للشركة 

 مققن نفققس (3الفقققرة ) وذلققك خققالل الفتققرة الزمنيققة المنصققوص عليهققا فققي cs@nic.com.kwالعمققالء 
ايخقققالل بحققققوق  دون الحاجقققة لحضقققور المسقققتثمر شخصقققياً لمققققر مقققدير الصقققندوق ومقققن دون المقققادة،

 سواق المال الخاصة بهذا الشأن.المستثمر، مع مراعاة االلتزام بتعليمات هيئة أ

 

 ( 19ة ادـم) 
 

 والمصروفاتمدير الأتعاب  : 

 

ً قيامه بإدارة واستثمار أ يتقاضى مدير الصندوق نظير .1 تحسب كجزء من موال الصندوق أتعابا
يزيد الحد األقصى لألتعاب التي يتقاضاها ى أن ال مصروفات الصندوق في نهاية السنة المالية عل

شكل نسبة ثابتة من القيمة الصافية  % سنويا سواء كانت هذه األتعاب في5مدير الصندوق عن 
 -يلي: وفقاً لما  كليهما.ة بأداء الصندوق أو الصندوق أو نسبة مرتبط ألصول

 .  خالل فترة االكتتاب ر% من المبلغ المستثم2يستحق مدير الصندوق عمولة بيع قدرها  •

بشكل  سنويا من القيمة الصافية ألصول الصندوق ، وتحسب شهريا %1 بنسبة أتعاب إدارة •
تشجيعية اضافية على حسن و يتقاضى مدير الصندوق اتعابا .تجميعي وتسدد بشكل ربع سنوي 

صافية قيمة ال% من ال10% من األرباح السنوية للصندوق التي تفوق نسبة 20بنسبة   يز األداءتم
بداية السنة ، على أن تكون القيمة الصافية ألصول الصندوق أعلى من  منألصول الصندوق 

صندوق عن القيمة االسمية القيمة الصافية ألصول ال انخفاضإال إذا كان  يمة االسمية للوحدةالق
ا لألرباح منذ للوحدة ناتج عن التوزيعات النقدية و المنحة أو اي منهما وأن يكون الصندوق محقق

اب سنة المالية فيتم احتستأسيسه ، وفي حالة قيام أحد المساهمين باسترداد الوحدات خالل ال

salahk
Highlight
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الوحدات المستردة فقط ،  % والتي تخص قيمة10األتعاب التشجيعية على العوائد التي تفوق 
وق عن األتعاب التي يتقاضاها مدير الصند دال تزيو  وتحمل كمصاريف مستحقة على الصندوق

 .الصندوق% من القيمة الصافية ألصول 5

الحفظ مراقب دير الصندوق وأمين يتحمل الصندوق كافة المصاريف المباشرة والتي تشمل أتعاب م .2
الحسابات والمستشار القانوني  مراقبيرة والتي تشمل أتعاب والمصاريف الغير مباشاالستثمار 

 الصندوق.ضمن نفقات وأتعاب الهيئة الشرعية 

قدره و مبلغا الصندوق كافة مصروفات التأسيس التي يتكبدها مدير الصندوق بحد أقصىمل يتح .3
يالدية ألف دينار كويتي(، ويتم استهالك مصاريف التأسيس خالل السنة الم د.ك )خمسون 50,000
 اتعاب مستشار ايستثمار او وال يجوز دفع أي مبلغ من أصول الصندوق مقابلللصندوق، األولى 

نسخ سبيل المثال ال الحصر، مصاريف  علىويشمل ذلك  بيعها،للوحدات أو الترويج مصاريف 
 أن يتحمل مدير الصندوق هذه المصاريف. على لصندوق،لالنظام األساسي  وتوزيع

أو إفصاح لترويج وحدات صندوق االستثمار يجب مراعاة كشف كل الحقائق  اتصالعند إجراء أي  .4
الغة، وفي جميع األحوال تخضع ايعالنات الترويجية أو التسويقية والمعلومات ذات العالقة دون مب

 الهيئة.للضوابط التي تقررها 

 

 

 ( 20ادة ـم) 
 

 مكتب التدقيق الشرعي الخارجي : 

 

 

د، ولمند  ال تتجناو  الشرني الخارجي ل صيعيم مكتب التدقيق  ندوق لاننة مالينة واحند  قا  نة ل تجديند ًننييا

لينة، ويجني  لن  القينام  انعم األنمناد لنعات الصنندوق  عند فتنر  انقطنا  ال تقنل ننم أر ع ًننيات مالينة متتا

 تاليتيم.ًنتيم مت

ن نى حناالت انتقاةينة ل معنامالت م وحد  التدقيق الشرني الداخ ي  التثغت مم شرنية التطغيق  االدال  تقي

لشنرنية وقنرارات الاي نة  ات التناام تعنامالت الصنندوق  المعنايير ا الييمية المخت فة ل صندوق؛ ل تأكد منم

 الص ة.

 

 :يجب أن يشتمل تقرير مكتب التدقيق الشرني الخارجي ن ى اآلتي

 .ما يفيد ادالن  ن ى تقرير وحد  التدقيق الشرني الداخ ي .1

 .خ الايارات الميدانية  لى مدير الصندوق ونتاةجااتياريندد و .2

صاا، و لو دون اإلخالد  ارية  يان حيد العقيد والمعامالت التي تم االدال  ن ياا وفح .3

 .لعم التعامالت

 .تالقياند المرجعية لت و العقيد والمعامال .4

وكيفية معالجتاا والمدد  ًياء في العقيد أو المعامالت، - ن وجدت  -المخالفات الشرنية  .5

 .المقترحة لعلو

 الجاات الماؤولة في الشخص المرخص ل  نم  جراء التعامالت التي تم فحصاا، ومراحل .6

 . نجا لا

  جراءات التدقيق التي أدت ل تيصل لنتاةج أنمال  اليارد  في لعا التقرير. .7

 .الرأي الشرني النااةي .8

 ل مكتب.تيقيع المدقق الشرني والممثل القانيني  .9
 

 

 ( 21ادة ـم) 
 

 

salahk
Highlight
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 :  

 مستشار االستثمار

 .او مندوب له عمل كمستشار استثمارمن قبل الهيئة لل أن يكون مرخصاً له •

االسقتثمار الجمقاعي وبمقا يهقدف القى تحقيقق  ألنظمقة ل طبقاً للوائح وايجراءات المنظمةيعمأن  •
 الوحدات.مصالح حملة 

 عند تقديم االستشارات االستثمارية. ه الخاصةعلى أموال أن يبذل عناية الشخص الحريص •

االسقتثمار الجمقاعي،  محاسقبية، وذلقك فيمقا يتعلقق بأنظمقةمنتظمة وفقاً للنظم ال أن يحتفظ بدفاتر وسجالت •
 .وذلك طبقا للوائح الصادرة عنها هيئة تقارير دورية، وذلك بحسب ما تطلبه منهوأن يقدم لل

 

 (22ادة ـم) 
 

 الحفظأمين أتعاب  : 

من القيمة الصافية  %0.0625أتعاباً بواقع نظير قيامه بواجباته المقررة وفقاً لهذا النظام  أمين الحفظيتقاضى  •
 جزءاً من نفقات الصندوق. بسنة وتعتبر هذه األتعا بشكل شهري وتسدد في نهاية كل ربعلألصول تحتسب 

 
 مراقب االستثمارأتعاب  : 

ً بواقع يتقاضى مراقب االستثمار نظير قيا • ً لهذا النظام أتعابا يمة % من الق0.0625مه بواجباته المقررة وفقا
جزءاً من نفقات  بربع سنة وتعتبر هذه األتعافية لألصول تحتسب بشكل شهري وتسدد في نهاية كل الصا

 الصندوق.

 
 (23ادة ـم) 

 ة اليحدات أو مم ييضح الجدود أدنام كافة الرًيم والمصاريف واالتعاب، ًياء كانت ماتحقة ن ى حم

  أصيد الصندوق أو التي تدفع مم مدير الصندوق.

 
 

 يف واألتعابقيمة الرسوم والمصار مستحقة على والمصاريف واالتعاب سومالر

 أتعاب مدير الصندوق

ًنييا مم القيمة  %1 ناغة: إدارةأتعاب  الصندوق

 وتحاب شاريا الصندوق،الصافية ألصيد 

 . شكل تجميعي وتادد  شكل ر ع ًنيي

يتقاضى مدير الصندوق اتعا ا : أتعاب تشجيعية

 ى حام و تميا األداء  تشجيعية اضافية ن

 صندوق التيالانيية ل % مم األر اح 20 ناغة 

القيمة الصافية ألصيد % مم 10تفيق ناغة 

الصندوق مم  داية الانة ، ن ى أن تكين القيمة 

الصافية ألصيد الصندوق أن ى مم القيمة 

االًمية ل يحد   ال   ا كان انخفاض القيمة 

االًمية الصافية ألصيد الصندوق نم القيمة 

ل يحد  ناتج نم التي يعات النقدية و المنحة أو 

ققا لألر اح اي مناما وأن يكين الصندوق مح

منع تأًيا  ، وفي حالة قيام أحد الماالميم 

 اًترداد اليحدات خالد الانة المالية فيتم 
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احتااب األتعاب التشجيعية ن ى العياةد التي 

% والتي تخص قيمة اليحدات 10تفيق 

  فقط ، وتحمل كمصاريف ماتحقة الماترد

تعاب التي يتقاضالا ن ى الصندوق و ال تايد األ

% مم القيمة الصافية 5ندوق نم مدير الص

 ألصيد الصندوق.

 رسوم االشتراك
%( مم صافي قيمة  0.5نصف  الماةة ) حملة الوحدات

 االصيد ل يحدات المراد االشتراك  اا.

 رسوم االسترداد
%( مم صافي قيمة  0.5ة )الماةنصف   حملة الوحدات

 االصيد ل يحد .

 ال ييجد  حملة الوحدات بكر ترداد المرسوم االس

 أتعاب أمين الحفظ
مم القيمة الصافية ألصيد  % 0.0625 الصندوق

 الصندوق

 أتعاب مراقب االستثمار
% مم القيمة الصافية ألصيد  0.0625 الصندوق

 الصندوق

د. 1,150 الصندوق يالخارج الحسابات مراقبأتعاب   دينار كييتي ًنييا

يق الشرعي أتعاب مكتب التدق

 يالخارج
 الصندوق

أتعاب مكتب التدقيق الشرني الخارجي: 

د.د. 1،000  ك تدفع ًنييا

 ان وجد مدير الصندوق أتعاب مستشار االستثمار

 ال ييجد الصندوق أتعاب المستشار القانوني

 الصندوق رسوم جهة حفظ السجل 

د وفي حاد تي يع  1,300 دينار كييتي ًنييا

م ة اليحدات تضاف الصندوق أر اح ن ى ح

 % ن ى الرًيم.20ناغة 

 

 
 ( 24ادة ـم)  

 
 

 الوحدات:حملة أحكام جمعية 
 

في الانة، ويحق لكل مشترك  -ن ى األقل  -يكين لكل صندوق جمعية لحم ة اليحدات تعقد مر  واحد   .1

حد مقا ل التصييت ن ى قراراتاا ويكين لكل مم حم ة اليحدات صيت واحضير اجتمانات لعم الجمعية و

 كل وحد  اًتثمارية واحد  يمت كاا.

  النظر واتخا  قرار في المااةل التالية. تختص جمعية حم ة اليحدات .2

 تقرير مدير الصندوق نم نشاد الصندوق ومركام المالي. •

 الانيية المدققة ل صندوق.تقرير مراقب الحاا ات نم الغيانات المالية  •

 لمدققة ل صندوق.الغيانات المالية الانيية ا •

يق المرخص لاا  العمل وفق أحكام الشريعة تقرير مكتب التدقيق الشرني الخارجي ) الناغة ل صناد  •

 اإلًالمية(.

 تقرير مراقب االًتثمار. •

 حدات.تعديالت النظام األًاًي التي تمس الحقيق المكتاغة لحم ة الي •

 ناد مدير الصندوق. •

 تعييم مدير  ديل. •
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 الصندوق ومراقغة أنمال .مصفي  اختيار •

 

  ميافقة الاي ة. النفع قرارات جمعية حم ة اليحدات  وال ت

 

تنعقد جمعية حم ة اليحدات  ناء ن ى دني  مم مدير الصندوق ل نظر في المااةل التي تدخل في  .3

يحدات العيم يج  الدني  لالجتما   ناء ن ى د ب ماغب مقدم مم حم ة الاختصاصاتاا، ويتيجب ن ي  أن ي

 ناء ن ى د ب مم مراقب االًتثمار أو  مصدر، أوندوق ال% مم رأس ماد الص 10يمث ين ناغة ال تقل نم 

 مراقب الحاا ات. وتعد جدود األنماد الجاة التي تدني  لى االجتما .

ا تععر يتيجب فياا  لو أو    عية حم ة اليحدات في األحياد التي  ا لم يقم مدير الصندوق  دني  جم .4

ف مراقب االًتثمار أو مراقب الصندوق ألي ًغب مم األًغاب، يجي  ل اي ة أن تك  دنيتاا مم مدير

 الحاا ات  دني  لعم الجمعية لالنعقاد.

 مان ومكان انعقاد تيج  الدني   لى حضير اجتما  جمعية حم ة اليحدات متضمنة جدود األنماد و .5

 االجتما   أحد الطرق التالية:

 ام نمل ن ى األقل. عشر  أي االجتما في صحيفتيم ييميتيم مح يتيم والغيرصة قغل انعقاد الن اإلن •

  عشر  أيام نمل ن ى األقل. االجتما  النعقادخطا ات ماج ة ترًل  لى حم ة اليحدات قغل الميند المحدد  •

 قل. اغعة أيام نمل ن ى األ االجتما عقاد أو الفاكس قغل ان الغريد اإللكتروني •

 ثالثة أيام نمل ن ى  االجتما ل ميند تا يم الدني   اليد  لى حم ة اليحدات أو مم ينيب ننام قانيندا قغ •

 .االًتالماألقل، ويؤشر ن ى صير  الدني   ما يفيد 

 

 الاا قة مم لعم الماد  أن يكين المشترك قد  ود مدير يشترد لصحة اإلنالن  اليًاةل المشار  لياا في الغنيد

  ، ووافق ن ى  نالن  مم  وق  غيانات نم ميدن  أو ننيان  ريدم اإللكتروني أو رقم الفاكس الخاصصندال

 خالد لعم اليًاةل وأن يكين منصيصا في النظام األًاًي ل صندوق ن ى اإلنالن نم دريق ت و اليًاةل. 

ر  الاا قة ما لم يكم قد أخطر مدير ألي مم الغيانات المشار  لياا في الفقر مم قغل المشترك وال يعتد  أي تغيي

 م ة اليحدات  اعا التغيير قغل  نالن   خماة أيام نمل ن ى األقل.صندوق أو الجاة التي تحتفظ  اجل حال

 

جمعية حم ة اليحدات يجب ن ى مدير الصندوق تيجي   خطارات  جدود األنماد وميعاد ومكان اجتما   .6

  لى كل مم: االجتما قاد قغل ًغعة أيام نمل ن ى األقل مم انع

 الاي ة.-أ 

 مراقب االًتثمار.-ب

 ي تحتفظ  اجل حم ة اليحدات )أميم حفظ أو وكالة المقاصة(.الجاة الت-ت

نرض الغيانات    ا كان مم المقرر -حاب األحياد  -مراقب الحاا ات ومكتب التدقيق الشرني الخارجي -ث

 المالية ن ى جمعية حم ة اليحدات.

 لإلنالن نم جدود األنماد وميعاد ومكان اجتما  الجمعية.رصة الغي-ج

 

 طالن اجتما  جمعية حم ة اليحدات. ويغطل لعا  - عد  خطارلا  - ى ندم حضير ممثل الاي ة ال يترتب ن

في الغنيد )ب( و )ت( و )ث( المشار الياا مم في حالة ندم حضير أي مم الجاات المشار  لياا  االجتما 

ميجاة  لالجتما   في حالة ندم حضير مدير الصندوق ما لم تكم الدني االجتما يغطل فقر  الاا قة. كما ال

 مم جاة أخرى  خالف المدير.

 .االجتما يترأس اجتما  جمعية حم ة اليحدات الجاة التي قامت  الدني   لى لعا . 7

د  ال   ا ال يكين انعقاد اجتما  جم .8 مم  العيم يمث ين أكثر داتحاليحضرم حم ة عية حم ة اليحدات صحيحا

ثان  اجتما % مم رأس ماد الصندوق المصدر. فإ ا لم يتيافر لعا النصاب، وجب دني  الجمعية  لى 50

د مم تاريخ   االجتما األود، ويكين  ا االجتملعات جدود األنماد يعقد خالد مد  ال تايد نم ثالثيم ييما

د أيا كان ناغة الحض جديد  لالجتما  الثاني   ا كان قد  أال تيج  دني   الماد. ويجيير مم رأس الثاني صحيحا

 األود. االجتما حدد تاريخ  في الدني   لى 

تعديل النظام  اًتثناء القرارات المتع قة   االجتما وتصدر القرارات  األغ غية المط قة ل يحدات الممث ة في 

ن ى د ب مدير  حم ة اليحدات أو في حالة التصفية  ناءاألًاًي ل صندوق والتي تمس الحقيق المكتاغة ل
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% مم رأس ماد الصندوق  50الصندوق، فيجب أن تصدر  ميافقة حم ة اليحدات العيم يم كين أكثر مم 

 المصدر.

ة ن ى جدود األنماد  ال   ا كانت مم ال يجي  لجمعية حم ة اليحدات مناقشة ميضينات غير مدرج. 9

، أو   ا د غت  لو الاي ة أو مراقب االجتما رأت  عد  نداد الجدود أو تكشفت أثناء األمير العاج ة التي د

% مم رأس ماد الصندوق المصدر، و  ا تغيم أثناء المناقشة  5الحاا ات أو حم ة اليحدات العيم يم كين 

ن ى نشر  أيام  لمد  ال تايد االجتما  غعض المااةل المعروضة، تعيم تأجيل  ندم كفاية المع يمات المتع قة

 االجتما % مم رأس ماد الصندوق المصدر، وينعقد  25اليحدات العيم يم كين نمل   ا د ب  لو حم ة 

 المؤجل دون الحاجة  لى  جراءات جديد  ل دني .

 

ميافا  الاي ة  ناخة مم  -حاب األحياد  - جتما االن ى مدير الصندوق أو الجاة التي دنت  لى نقد . 10

و لو خالد  االجتما ،ومقدمي الخدمات الحاضريم  االجتما ،الجمعية  عد تيقيع  ممم ترأس  محضر اجتما 

 أًغينيم مم تاريخ انعقادلا، ن ى أن يكين مرفقا  المحضر ناخة مم تيكيالت الحضير.

 

لاجل الخاص  الصندوق حق حضير اجتما  جمعية حم ة يحق لكل مم حم ة اليحدات المقيديم  ا .11

الة أن تكين  ميجب تيكيل خاص أو تفييض معد لعلو، ألصالة أو اليكالة ويشترد لصحة اليكاليحدات  ا

ويجي  أن يكين التيكيل لحضير اجتما  واحد أو أكثر مم اجتمانات جمعية حم ة اليحدات ويكين التيكيل 

د لحضير الصادر لحضير اجتما  معيم ص  العي يؤجل  لي  لعدم اكتماد النصاب. االجتما الحا
 

 

 

 

 

 

 

 ( 25ادة ـم) 
 

 اتوماعيد اإلفصاح عن المعلومو أساليب : 

 

يجب على مدير الصندوق إعداد البيانات المالية المرحلية المراجعة وأن يقدم نسخة منها للبورصة  .1

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

لبورصة والهيئة نوية المدققة، وأن يقدم نسخة منها ليجب على مدير الصندوق إعداد البيانات المالية الس .2

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

م لم ينص النظا ما أشهرثالثة  وحدات كل لكل حاملدوريا  تقديم تقريراصندوق اليجب علي مدير  .3

 :لومات التاليةعلى مدة اقل، ويتضمن هذا التقرير على األخص المعاألساسي 

 حدات الصندوقصافي قيمة أصول و •

 عدد وحدات الصندوق التي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها. •

تقرير تم بعد آخر بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة  حدة، علىسجل بحركة حساب كل حامل وحدات  •

 وحدات.تقديمه لحملة ال

لجمهور من خالل البورصة، يجب علي مدير صندوق نشر معلومات شهرية عن الصندوق ل .4
 الل سبعة أيام عمل من نهاية كل شهر وفقا للنموذج الذي تحدده الهيئة.وذلك خ
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 ( 26ادة ـم) 

 

 عامة التزامات
 

 يجب على كافة مقدمي خدمات الصندوق االلتزام بما يلي:

 

الخدمقة، وأن  ن األشخاص المرخص لهقم أو المسقجلين لقدى الهيئقة فقي تققديم هقذهأن يكون مقدم الخدمة م .1

 ت وايمكانيات البشرية والتقنية والمالية بالقدر الذي يكفي لتنفيذ التزاماته.تتوفر لديه القدرا

إبرام عقد مقع مققدم الخدمقة يتضقمن بيقان حققوق والتزامقات أطرافقه وعلقى األخقص أتعقاب مققدم الخدمقة  .2

ء أو فسققخ العقققد، والتققدابير سققابها ومواعيققد سققدادها، وايجققراءات الواجققب اتباعهققا عنققد إنهققاوأسققس احت

 جراءات المترتبة على إنهاء العالقة مع مقدم الخدمة.واي

بذل عناية الشخص الحريص في القيام بالمهام المنوطة بمقدم الخدمة والتعاون مقع بقاقي مققدمي الخقدمات  .3

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

يققره علققى وحققدات الصققندوق، فيمققا عققدا مققدير خدمققة سققواء لصققالحه أو نيابققة عققن غأال يتعامققل مقققدم ال .4

 الصندوق.

 

 

 

 

  شغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإلدارية للصندوق أو أي من مقدمي الخدمات

 

، أو أي مقن مققدمي الخقدماتت يتعقين في حالة شغور منصب أحقد أعضقاء الهيئقة ايداريقة للصقندوق

ة أيقام عمقل، كمقا يتعقين عليقه تققديم لهيئة بذلك خالل مدة أقصقاها خمسقعلى مدير الصندوق إخطار ا

طلققب لشققغل المناصققب الشققاغرة خققالل مققدة أقصققاها خمسققة عشققر يققوم عمققل مققن تققاريخ انتهققاء مققدة 

 ايخطار.

ئة عند حدوث أي تغييقر يطقرأ علقى النظقام ويتم تعديل بيانات الصندوق في سجل الصناديق لدى الهي

 لخدمات.األساسي، أو مقدمي ا

لى مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات خالل مقدة أقصقاها خمسقة أيقام وفي جميع األحوال يجب ع

 عمل من شغور أو شغل أّيٍّ من المناصب المذكورة.

 
 

 ( 27ادة ـم) 
 

 

 الهيئة اإلدارية للصندوق: 
 

الصقندوق هيئقة إداريقة تتشقكل مقن مقوظفين اثنقين أو أكثقر مقن مقوظفي مقدير يتولى إدارة الصندوق  -1

مثلي نشاط مقدير نظقام اسقتثمار جمقاعي، علقى أن يكقون أحقدهم مقن كبقار ممن تتوافر فيهم شروط م

 التنفيذيين لدى مدير الصندوق.
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لصقندوق يجب أن يكون أعضاء الهيئة ايدارية من األشخاص المسجلين لدى الهيئة، ويمثلون مقدير ا -2

داريقة ، ويعتبقر توقيقع أعضقاء الهيئقة ايفي المسؤوليات والصالحيات المنصوص عليها فقي الالئحقة

أو من يفوضونه منهم بمثابة توقيع مدير الصندوق، ويكون هؤالء األعضاء مسؤولين بالتضقامن مقع 

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

منصققوص ال بالتزاماتققهالصققندوق إذا رأت أنققه قققد أخققل إخققالال  جوهريققا  يجققوز للهيئققة اسققتبدال مققدير  -3

 .عليها في الالئحة
 
 

 :االستثمارامات مدير صندوق التز
 

 يلي:يلتزم مدير الصندوق على األخص بما 

 

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

 سققتثمارية وغيرهققا مققن القققرارات بمققا يحقققق مصققلحة الصققندوق وحملققةاتخققاذ جميققع القققرارات اال  .2

 ملة الوحدات بإنصاف.الوحدات ويضمن معاملة ح

تطبيق سياسات وإجراءات مناسبة لمنع أو الحد من الممارسقات الخاطئقة التقي مقن المتوققع أن تقؤثر   .3

 على استقرار السوق ونزاهته.

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

 وحفظ أصول الصندوق.تدابير المناسبة لحماية اتخاذ ال .5

تسققجيل عمليققات الشققراء والبيققع التققي تققتم لصققالح الصققندوق بشققكل دقيققق ووفقققا لتسلسققلها الزمنققي  .6

 وتوقيتها.

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

 ندوق.توفير نظام محاسبي لقيد التعامالت المالية للص .8

نظام مالئم لتسوية التعامالت التي تم إدخالها بالنظام المحاسبي مع الحسقابات النقديقة  التأكد من وجود .9

 واألوراق المالية المفتوحة باسم الصندوق لدى أمين الحفظ.

 بأية التزامات قد تترتب عليه. . توفير السيولة الكافية للصندوق للوفاء10

ورية وفقق أغقراض الصقندوق وسياسقته مخقاطر اسقتثمارية غيقر ضقر . عدم تعريض الصندوق أليقة11

 االستثمارية.

.تقوفير جميقع المعلومقات الالزمقة عقن الصقندوق إلقى مراققب االسقتثمار فقي الحقدود التقي تمكنقه مقن 12

 وفاعلية. بكفاءةالقيام بواجباته 

 خطر.ة فور وقوع أحداث جوهرية تؤدي لتعرض مصالح حملة الوحدات لل.إخطار الهيئ13

 
 

 ( 28ادة ـم) 
 

 
 

 :قيود المناصب 

من الكتاب  المصالح( )تعارضالثالث ل ـــام الفصكـبالتزامات مدير الصندوق بأحاإلخالل عدم  مع - 1

كممثلي مدير  لمسجــــــــلينا رمدير الصندوق من غيلموظفي يجوز من الالئحة،  العمل( )أخالقياتالثامن 

جزءا من أصول  الماليةي شركة تشكل أوراقها س إدارة فــــمجل نظام استثمار جماعي شغل عضوية

 .صندوق يديره مدير الصندوق
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كممثلي مدير نظام استثمار جماعي شغل عضوية مجلس  المسجلينمدير الصندوق من  لموظفييجوز  وال

.إليها في الفقرة المشـــــــــارإدارة الشركات   

ق عليهم ــــــــتثمار جماعي ممن ينطبنظام اس لمديرمثل في حال توظيف مدير الصندوق لشخص كم - 2 

، فيجب على هذا الشخص أن يستقيل من عضوية مجلس إدارة الشركة التي البند األولفي  الوارد الحظر

ق.جزءا من أصول صندوق يديره مدير الصندو الماليةتشكل أوراقها   

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

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

 خاصة له أ وفي حالة تعارض مصالحه مع مصالح الصندوق.

 

 

 ( 29ادة ـم)  
 

 تأساليب وسياسات ومخاطر االستثمارا : 
 

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

الصندوق وتوجيه استثماراته بما ال يتعارض مع أحكام الصندوق كافة الصالحيات الالزمة يدارة 
 .للصندوقالنظام األساسي الواجب التطبيق و القانون

الصندوق، ويتحمل مدير  أموالأي جزء من  استثماريجوز لمدير الصندوق تعيين من ينوب عنه في  -2
وال يحق  ،مسؤولياتهمن يؤدي التعاقد معهم الى اعفاء المدير  وال الصندوق أتعاب من يتم االستعانة بهم
 ة الصندوق.للمستثمرين بالصندوق التدخل في إدار

الصندوق سياسة استثمارية متوازنة تهدف إلى تحقيق عائد مناسب على االستثمار، ويلتزم مدير يتبع  -3
الصندوق ببذل قصارى جهده يدارة استثمارات الصندوق وتحقيق أفضل عوائد ممكنة لصالح 

ة إدارته ألموال إالّ انه ال يضمن أية أرباح أو عوائد رأسمالية محددة نتيج المستثمرين بالصندوق،
الصندوق، وال يكون مدير الصندوق أو أي من موظفيه أو مستخدميه أو وكالئه مسئوالً بأي شكل عن 
أية خسائر أو أضرار تلحق بمالكي وحدات االستثمار نتيجة استثمارهم بالصندوق إالّ إذا كانت ناشئة 

الصندوق أو نتيجة  لتنفيذية أو نظامالئحته ا أو 2010لسنة  7بالقانون رقم المرسوم خالفة أحكام عن م
الخطأ المتعمد أو ايهمال الجسيم من مدير الصندوق أو أي من تابعيه المذكورين أعاله في إدارة أموال 

 الصندوق .

صافي قيمة من  %10 صىأدوات التمويل لصالح الصندوق بحد أق استخداميجوز لمدير الصندوق  -4
في ايصدارات أو الدخول في أي  ستردادمواجهة عمليات االأو ل لمقابلة عمليات االشتراك الصندوق
 طارئ.استثمار 

تترتب على االستثمار بالصندوق المخاطر المرتبطة عادة باالستثمار في أسواق األوراق المالية  -5
 العمالت. وأسواق النقد وتقلبات مصاريف التمويل وأسعار صرف

 الصندوق: علىيحظر  -6

 .االئتمانمنح  -     

درة عن الشركة المديرة للصندوق أو أي من شركاتها التابعة لها إال في ورقة مالية صا شراء أي -
 حدود القواعد المقررة في القانون والالئحة ووفقا للضوابط التالية:

 الحصول على موافقة مراقب االستثمار قبل الشراء. .1
اديق األخقرى إجمالي األوراق المالية التي يستثمرها الصندوق وجميع الصقن أال يتجاوز .2

% مقققن إجمقققالي قيمقققة األوراق الماليقققة  10تقققي يقققديرها مقققدير الصقققندوق مقققا نسقققبته ال
 المصدرة من الشركة مديرة الصندوق أو أي من شركاتها التابعة.
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كتتاب أو وكيل االكتتاب )البيع( شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير الصندوق هو مدير اال  -
وفي حالة قيام مدير الصندوق بمهمة وكيل انون والالئحة. المقررة في القلها إال في حدود القواعد 

أو إدارة االكتتاب لمصدر ما، ال يجوز له شراء أي ورقة مالية لهذا المصدر أثناء  )البيع( االكتتاب
صندوق أو أي من شركاته التابعة بتغطية االكتتاب العام أو وفي حالة تعهد مدير ال قيامه بهذه المهام.

 ية، فال يجوز شراء هذه الورقة لصالح الصندوق.لخاص لورقة مالا

 

تعتبر وكاالت االستثمار أو غيرها من العقود التي تنطوي على تقديم أموال للغير من اجل  -
من أنظمة االستثمار الجماعي وذلك استخدامها في انشطته التجارية بمثابة ائتمان محظور القيام به 

انت عبارة عن أداة دين او أداة مالية مطروحة للبيع في ك إذالبنوك أو فيما عدا االيداعات لدى ا
 السوق األولية او السوق الثانوية.

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

 تلبية طلبات استرداد الوحدات. •

 ق االستثمارية واألغراض المكملة ألهداف الصندو حسن إدارة الصندوق وفقا •

 تلك األهداف.   
 

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

 :االلتزام بالقواعد التالية الصندوق علىيجب  .8

 

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

% من 15نسبة ستثمار في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد ارات صندوق االعدم تجاوز استثم -ب

 صندوق.الصافي قيمة أصول 

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

 صندوق.الصافي قيمة أصول 

كوك أو صوله في أي ص% كحد أقصى من صافي قيمة أ15لصندوق أن يستثمر ما نسبته لز يجو -ث

 .في وقت االستثمار أو بضمانتها حكومة دولة الكويتسندات صادرة عن 

% كحد أقصى مم صافي قيمة 15صندوق أن ياتثمر ما ناغت   يجي  ل أنالم، )أ(دون اإلخالد  الغند  -ج

ألوراق المالية وصناديق أًياق النقد وفق احكام الشريعة في اًتثمار الا صناديقأصيل  في 

ة مم الاي ة أو مرخص لاا مم قغل جاة رقا ية أجنغية وفق معايير وشرود مرخص ًالميةاال

األقل لت و التي تطغقاا الاي ة.  شرد أال يكين أي مم ت و الصناديق الماتثمر  ن ىتنظيمية مماث ة 

 الصندوق. فياا يتم  دارت  مم قغل نفس مدير

ام أي شركة مدرجة، ن ى أن أصيل  في أً% مم صافي قيمة 15يجي  ل صندوق اًتثمار أكثر مم  -ح

ون ى أال تتجاو   ل صندوق،التدقيق الشرني الخارجي  يحددم مكتبتكين مم ضمم المجاد العي 

الصندوق ناغة القيمة الايقية ل شركة  لى  جمالي القيمة الايقية لعلو المجاد. وأن يحتفظ مدير 

تثمار، ويتم  خطار الاي ة  شكل مجاد االً اجل نم جميع الشركات المدرجة التي تاتيفي معايير 

 ر ع ًنيي  ناغة القيمة الايقية لكل شركة  لى  جمالي القيمة الايقية لعلو المجاد

شركات غير  في أسهم% من صافي قيمة أصوله 10لصندوق المفتوح استثمار أكثر من ل زال يجو -خ

 جة.مدر
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حظر قيام الصندوق بمزاولة  قيود على، وتشتمل تلك الاستثماراتهالصندوق بقيود على  يلتزم -9
 -التالية: األنشطة 

 .ايقـــــراض •

 البيع على المكشوف. •

 إعطاء الضمانات والكفاالت. •

 ضمان ايصدارات كضامن رئيسي. •

 التعامل بالسلع. •

 التعامل بالعقار. •

 عدا األحوال الواردة بالنظام األساسي. لصالح الصندوق فيما االقتراض •

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

 حتىاجراء معامالت مع الصندوق سواء لحسابهم أو لحساب أقاربهم  فيهال يجوز لمدير الصندوق أو العاملين  •
الحالة يكون من أجري المعاملة مسؤوال  هذهدوق، وفي استغالل للصن علىالدرجة الرابعة وأصهارهم تنطوي 

 ق عما أصابه من ضرره.ض الصندوعن تعوي

 
 ( 30ادة ـم) 

 

 السنة المالية للصندوق : 

من ذلك  واستثناءً من كل سنة  نهاية ديسمبروتنتهي في يناير تبدأ السنة المالية للصندوق في األول من  •
خ تاريهي في تنتو ء الصندوقإنشااالنتهاء من إجراءات ن تاريخ تبدأ السنة المالية األولى للصندوق م

 التالية. السنة المالية انتهاء

 
 

 ( 31ادة ـم) 
 

 الخارجي حساباتالمراقب  : 

 صندوقلل

 

 بأعماليجب على مدير الصندوق تعيين مراقب حسابات خارجي مسجل لدى الهيئة، وذلك ليقوم  -1
 الهيئة.معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من مراجعة وتدقيق حسابات الصندوق وفقا ل

 ت مسئول عن أي تقصير أو إهمال مهني أو غش يقع منه أثناء تأديته لعمله.لحسابايكون مراقب ا -2

طالع في أي وقت على السجالت والدفاتر والوثائق واألوراق المتعلقة بإدارة االلمراقب الحسابات حق  -3
عد وفقا للقوا او امين الحفظ او مراقب االستثمار مدير الصندوقواستثمار أموال الصندوق التي بحوزة 

 ي تنظم هذه المهنة.الت

 وأالالئحة التنفيذية  وأ يقوم مراقب الحسابات بإخطار جهة ايشراف بأية مخالفات ألحكام القانون -4
 .ثمارالحفظ او مراقب االست أو نظام الصندوق تقع من مدير الصندوق أو أمين تعليمات جهة ايشراف

بلة للتجديد سنويا، ولمدة ال تتجاوز أربع حدة قايعين مراقب الحسابات الخارجي للصندوق لسنة مالية وا  -5
ال تقل عن سنتين  انقطاعسنوات مالية متتالية، ويجوز له القيام بهذه االعمال لذات الصندوق بعد فترة 

 .متتاليتين
ستثمار هو نفسه مراقب الحسابات لمدير ال يجوز ان يكون مراقب الحسابات الخارجي لصندوق اال -6

 الصندوق.
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 ( 32 ادةـم) 
 

  الحفظأمين  : 

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

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

فرعي إلى إعفاء حفظ  ك لحفظ األصول خارج دولة الكويت. وال يؤدي التعاقد مع أمينأجنبية، وذل

 أمين الحفظ األصيل من مسؤولياته.

 يلي:على األخص بما  االلتزاميجب على أمين الحفظ  .2

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

تقلة عن حساباته أو مسصندوق في حسابات منفصلة يقوم بفتحها وادارتها على أن تكون ال بأصول

 حسابات الغير، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص الحريص.

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

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

 وفي المدة المقررة لذلك.

 فيذ تعليمات مدير الصندوق الخاصة بنطاق عمل أمين الحفظ.تن  •

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

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

 صيل وأمين الحفظ الفرعي.األ

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

 التالية:

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

 الحفظ.

 المتطلبات الخاصة بمكان حفظ أصول الصندوق. •

 ة المستخدمة في حفظ وحماية أصول الصندوق.الطريق  •

 هنية الواجبة والمسؤولية عن التلف والهالك.لممستوى العناية ا  •

 األتعاب وطريقة حسابها. •

 

 مراقب االستثمار : 

يكين لكل صندوق مراقب اًتثمار يعيم مم قغل مدير الصندوق  عد الحصيد ن ى ميافقة الاي ة، ن ى أن 

  ي:يي تام ن ى األخص  ما 
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رات وتعليمات الهيئة والنظام األساسي وقرا والالئحةالتأكد من التزام مدير الصندوق بالقانون  .1

 ونشرة االكتتاب وأية وثائق أخرى يصدرها مدير الصندوق.

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

 األساسي للصندوق.

ً للنظام األساسي ام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة حملة الوحدات والتأكد من قي .3 فقا

 للصندوق وأحكام الالئحة، وأن أمواله تستثمر في حدود األساليب والسياسات المحددة في النظام.

 تعارض مصالح. علىإقرار أية تعامالت تنطوي  .4

لصندوق لمراجعة التزام الصندوق بالقانون االجتماع مرتين سنويا على األقل مع الهيئة اإلدارية ل .5

وتعليمات الهيئة والنظام األساسي ونشرة االكتتاب وأية وثائق أخري يصدرها  وقرارات والالئحة

 مدير الصندوق.

 .إخطار الهيئة بأية مخالفات تقع من مدير الصندوق .6

 
 ( 33ادة ـم)  

 

 الصندوق االساسي تعديل نظام : 

يئة على هذه هان يجري أي تعديالت على النظام األساسي إال بعد موافقة ال الصندوقال يجوز لمدير 
التعديالت. وللهيئة إذا وجدت في التعديالت المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات ان تطلب من 

وال ينفذ أي تعديل على  % من رأس المال على هذه التعديالت،50من  أكثراخذ موافقة  الصندوقمدير 
ويجب على مدير الصندوق إخطار  د الذي تحدده.عالنظام األساسي للصندوق إال بعد موافقة الهيئة أو في المو

حملة الوحدات باي تعديل يتم على النظام األساسي للصندوق، وذلك خالل فترة ال تتجاوز عشرة أيام عمل 
 التالية:ال الحديثة وسائل االتص أي من من تاريخ موافقة الهيئة على هذا التعديل عن طريق

 الفاكس .1

 البريد االلكتروني .2

 صيةنالرسائل ال .3
 
 

 ( 34ادة ـم) 
 

 إلغاء الترخيص:

 في أي من األحوال التالية:استثمار جماعي  أي نظامللهيئة أن تلغي ترخيص  •

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

 .كين في النظامالمشار إذا كان في ذلك حماية لمصلحة .2

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

إلغاء الترخيص. وللهيئة أن ترفض الطلب إذا  مدير النظامإذا طلب  .4
 .مصلحة المشاركينبأو  يتعلق بالنظاموجدت ضرورة للتحري عن أمر 
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أو امين الحفظ لنظام االستثمار الجماعي كتابة ثمار للهيئة أن تخطر مدير أو مراقب االست •
بعزمها على إلغاء ترخيص النظام واألسباب التي دعتها لذلك، وعلى المدير أو مراقب 
به االستثمار أو امين الحفظ أن يقدم تعهدا خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره، تقبل 

 الهيئة لتالفي إلغاء ترخيص النظام.

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

 الذي اتخذته. باألجراءعليها في هذه الحالة أن تخطر مدير وأمين حفظ النظام فورا وكتابة 

قب االستثمار أو أمين الحفظ لنظام استثمار و مراللهيئة، إذا تبين لها عدم التزام مدير أ •
لفترة مؤقتة  جماعي بأحكام القانون أو الالئحة، أن تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوقف

ي في في وحدات نظام االستثمار الجماع –أو كالهما  –عن عملية االسترداد أو االشتراك 
 التاريخ المحدد بتلك التعليمات.

 

 ( 35ادة ـم) 

 
 الصندوق: ءانقضا

 
 ينقضي الصندوق في األحوال التالية: 

 .انقضاء المدة المحددة في النظام األساسي ما لم تجدد طبقا للقواعد الواردة بالنظام.1
 ف. .انتهاء الغرض الذي أنشئ من أجله الصندوق أو في حالة استحالة تحقيقه الهد2
 استثمار الباقي استثمارا ً مجديا.  يتعذر .تلف أو هالك جميع أصول الصندوق أو معظمها بحيث3
أكثر  ممن يملكون.بناء على طلب مدير الصندوق بشرط صدور قرار بالموافقة من جمعية حملة الوحدات 4

 % من رأس مال الصندوق بحله قبل انتهاء مدته.  50من 
 لغاء ترخيص الصندوق..صدور قرار من الهيئة بإ5
 .وتصفيته.صدور حكم قضائي بحل الصندوق 6
 
 

 

 ( 36ادة ـم) 
 التصفية:إجراءات 

 
 - الالئحة التنفيذية ألنظمة االستثمار الجماعيمن  (36-2) المادة ألحكاموفقا  -حله  بمجرديدخل الصندوق  .1

التصفية، ويجب أن  إلتمام الالزمر بالقد االعتباريةمدة التصفية بالشخصية  خاللفي دور التصفية، ويحتفظ 

 الجهةالصادرة عن  المكاتباتمكتوبة بطريقة واضحة في  (التصفية )تحتارة صندوق عبيضاف إلى اسم ال

 المنصوص األحكامويتبع في تصفية الصندوق  .القائمة على التصفية، ويجب أن يتم شهر تصفية الصندوق

 .ذلك خالفعلى  ألساسياالتالية ما لم ينص نظامه  البنودعليها في 

بافتتاح  يندوق من تاريخ شهر حل الصندوق وإخطار الدائنعلى الصنتسقط آجال جميع الديون التي  .2

طلباتهم باقتضاء يم رسميا بافتتاح التصفية مع دعوتهم لتقد ينأن يخطر جميع الدائن المصفيالتصفية، وعلى 

 اإلعالنأو  اإلخطاريجب أن يتضمن  األحواليع ، وفي جماإلعالنبطريق  ينديونهم، ويجوز إخطار الدائن

 .طلباتهم يمتقل عن خمسة عشر يوم عمل لتقد ال ينللدائنمهلة 

على إدارة الصندوق إلى  المدير قائماوق، ومع ذلك يظل دتنتهي عند انقضاء الصندوق سلطة مدير الصن .3

إلى أن يتم  المصفيفي حكم بالنسبة إل ى الغير  المديرويعتبر  حين تعيين مصف وممارسته لسلطاته،
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 - المصفيخدماتهم ما لم يقرر  يممدة التصفية في تقد خالللصندوق خدمات ا ويستمر مقدمو ف.تعيين مص

أو استبدالهم بغيرهم أو دمج بعض  الخدماتهذه  يمفي تقد الستمرارهم الحاجةعدم  -بعد موافقة الهيئة 

 .لدى مقدم خدمة واحد المهام

 األشخاص ينن بم المصفي ينللصندوق مصفيا له، كما يجوز تعي الخدماتمقدمي  مدير أو ينيجوز تعي .4

أو مراقب استثمار أو أمين  االستثمار، أو إدارة محفظة الجماعي االستثمارلهم بإدارة أنظمة  المرخص

وافقة بعد م إال ين المصفييتم تعي ال األحواللدى الهيئة. وفي جميع  المسجلين الحسابات، أو مراقبي الحفظ

 .بعد شهر قرار تعيينه صفي إاللمفي مباشرة أعماله  المصفييبدأ  وال .الهيئة

 

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

ة حملة من قبل جمعي المصفيوفي حالة اختيار الالئحة التنفيذية. من ( 1-12) المادةوفق نص  المصفي

 تحدد، األحوالجميع  يالمصفي. وف ينيئة على تعيمن اله المسبقة الموافقةعلى  الحصولالوحدات، يتوجب 

 المصفي.أتعابه ومدة التصفية، على أن يتحمل الصندوق أتعاب  المصفيالتي اختارت  الجهة

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

لذلك. قاء نفسها أن تصدر قراراً بعزل المصفي إذا رأت مبرراً مقبوالً من تل الوحدات أو دائني الصندوق أو

في مباشرة أعماله  الجديد المصفييبدأ  والمن يحل محله،  ينيجب أن يشمل تعي المصفيقرار بعزل  لوك

 .صفياالعزل وتعيينه م المتضمنبعد شهر القرار  إال

 

 :ما يلي الخصوصدوق، وله على وجه الصن التي تقتضيها تصفية األعمالبجميع  المصفييقوم  .7

 .مثيل الصندوق أمام القضاء والغيرت  •

 .للمحافظة على أصول الصندوق وحقوقه الحريصالقيام ببذل عناية الشخص    •

 .سداد ديون الصندوق   •

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

 .على سعر، ما لم ينص في قرار تعيينه على إجراء البيع بطريقة معينةعلى أ

 .حملة الوحدات ينقسمة صافي أصول الصندوق ب   •

 يع أصيد يجي  ل   الأنماد ًا قة، كما  إلتمام ال مة  ا كانت   الجديد   أنماالد يجي  ل مصفي أن يغدأ  وال 

 أنماد التصفية أو  المتع قة المنا ناتغل التحكيم في أو يقالصندوق جم ة واحد  أو أن يتصالح ن ى حقيق  

 .جمعية حم ة اليحدات  ميافقة  المع أدراف  ات الص ة،  تعامالت جراء 
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مما تقتضيه  حدات أو الغير إذا كانتوأو حملة ال األعمال التي يجريها المصفي في مواجهة الصندوقتسري  .8

إذا اتخذ  إالتكون تصرفاتهم ملزمة للصندوق  فال فونالمص فإذا تعدد .أعمال التصفية وفي حدود سلطته

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

زم كما يلت المصفي،حسابات الصندوق وتسليم دفاتره ومستنداته وأصوله إلى  يمعلى مدير الصندوق تقد .9

ثالثة  خالل - المصفيالصندوق، ويقوم  ات تخصبأي بيانات أو معلوم المصفيبتزويد  الخدماتمقدمو 

يتضمن حقوقه والتزاماته، وله  بما الماليمركزه  وتحديدبجرد أصول الصندوق  -أشهر من مباشرته لعمله 

صفية، مع إخطار الهيئة لقيد الت الالزمةالدفاتر  المصفي ويمسك، الخدمات بمقدميفي ذلك  ينأن يستع

 .للصندوق المالي المركزبتقرير 

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

بعد  المصفيالتي اختارت  الجهةبقرار يصدر من  المدةمد  زالشأن. ويجوبناء على طلب ذوي  تحديدها

، ولكل ذي شأن المحددة المدةي فية فالتص إتمامالتي حالت دون  األسبابتقريره الذي يتضمن  على االطالع

 المدة.أن يطلب من الهيئة تقصير هذه 

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

ن والتقرير السنوي ع الحساباتوتقرير مراقب  المنتهيةنة عن الس الماليةالبيانات  لمناقشة، وذلك المالية

 .في أي وقت إذا اقتضـت ذلك أعمال التصفية لالجتماع الجمعية، وله دعوة والمصادقةال التصفية أعم

أن يستوفي ما يكون للصندوق من حقوق لدى الغير أو لدى مدير الصندوق وإيداع  المصفيعلى  ينيتع .12

ديون  سداد المصفيوعلى  .الصندوق في دور التصفية لحسابحد البنوك التي يحصلها في أ المبالغ

عليها، ويتم سداد ديون الصندوق وفقا للترتيب  المتنازعلسداد الديون  الالزمة المبالغ وتجنيبالصندوق 

 :التالي

 .عن عمليات التصفية الناتجة المالية االلتزامات   •

 لمقدمي الخدمات. المستحقة المبالغجميع    •

 .حسب ترتيب امتيازها الممتازةلديون ا  •

 .الشيء الضامن للدين ناتجينات عينية، وذلك في حدود بتأم المضمونةالديون   •

التصفية  ناتجمم  المتغقي، فإن لم يكف يمالعادي يموما يتغقى مم ماد  عد ًداد الديين الاا ق  ياناا يؤدي ل داةن 

 .مة الغرماءن يام قا المادلاداد كل لعم الديين يتم قامة 

حملة الوحدات، ويحصل كل مشترك  يند سداد ديونه بوق بعبقسمة ما تبقى من أصول الصند المصفييقوم  .13

 .على نصيب يتناسب مع عدد وحداته في رأس مال الصندوق

إلى جمعية حملة الوحدات حسابا ً ختاميا عن تصفية الصندوق وقسمة أصوله، وتنتهي أعمال  المصفييقدم  .14

 الجمعية.من تلك  الحساب الختاميتصديق على التصفية بال
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 المصفيويقيم  .يط ب  لغاء قيد الصندوق مم ًجل الصناديق لدى الاي ة  عد انتااء التصفية أن فيالمصون ى  

  .مم تاريخ الشار  اليحتج ن ى الغير  انتااء التصفية  وال شار انتااء التصفية، 

ً  التصفية،ئة عن أعمال تقرير ربع سنوي للهي يمبتقد المصفييلتزم  .15   الد مدل انة المالية ل صندوق خ وفقا

د ما  د مم قغل مراقب الحاا ات، ومتضمنا د مم نااية الفتر ، ن ى أن يكين التقرير مراجعا أقصالا ثالثين ييما

تم التيصل  لي  في  جراءات التصفية والدفعات التي تم تي يعاا ن ى حام ي اليحدات وأي أصيد ميجيد  

 المصفييجوز للهيئة أن تطلب من  كما تايي اا،لصندوق لم يتم تايي اا وًغب ندم االنتااء مم لدى ا

 .تزويدها بأي معلومات أو تقارير كلما رأت ضرورة لذلك

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

 المصفي.التي عينت  الجهة تحددهالذي  المكانسجل الهيئة في 

حدود  تجاوزهالتي تلحق الصندوق أو حملة الوحدات أو الغير بسبب  اراألضرعويض عن ت المصفيسأل ي .17

على  ينفإنهم يكونون مسئولالمصفين التي يرتكبها في أداء عمله، وفي حالة تعدد  األخطاءسلطته أو نتيجة 

 .وجه التضامن

 

 
 ( 37ادة ـم) 

 اوي :إجراءات الشك
 

 شركة وبأحد الطرق اآلتيه :لموجود باليكون إجراءات تقديم الشكوى على النموذج ا .1
 

 يدويا لوحدة شكاوي العمالء عن طريق صندوق الشكاوي الموجود بالشركة . •

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

 (.nic@nic.com.kwإللكتروني باسم رئيس وحدة شكاوي العمالء)بالبريد ا   •
 

 البيانات الواجب توافرها بالشكوى : .2
 

 يتعين على العميل استيفاء كافة البيانات الجوهرية للشكوى . •

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

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

ب أن تتضمن الشكوى إقرار من العميل بأن موضوع الشكوى غير منظور أمام القضاء يج •
. 

 

 

 ( 38ادة ـم)  
 

 ــالتالمـراسـ : 

 -يتم توجيه كافة المراسالت: •
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 الدور الثامن عشر –مجمع الخليجية  –شرق 

 

www.nic.com.kw 

 

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

 

 
 (39 )مـادة

 

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 

بقرارات وتعليمات هيئة أسواق المال وقوانين دولة الكويت بشأن غسل  االلتزامق دير الصندويجب على م
األموال وتمويل ايرهاب وقرارات الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن، وأية قرارات وتعليمات الحقة 

 يرهاب.اتصدر بشأن غسل األموال وتمويل 
 

 (40 )مـادة
 

 القانون والمحاكم : 

 

ام ويفسر وفقا ألحكام القانون الكويتي ويختص القضاء الكويتي وحده بكافة المنازعات ع هذا النظيخض •

 .التي تتعلق به أو تنشأ عنه
والةحت  التنفيعية  شأن  نشاء لي ة أًياق الماد وتنظيم نشاد  2010لانة  7تطغق أحكام القانين رقم   •

لجاات الرقا ية فيما لم يرد    نص في لعا منظمة مم ااالوراق المالية وتعديالت  والقرارات والشرود ال

 النظام.
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