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إنشاء وفي شأن تنظيم تداول األوراق المالية  1990لسنة 31 مرسوم بالقانون رقم البموجب أحكام 
نفيذية بإصدار الالئحة الت 1992لسنة  113ير التجارة والصناعة رقم صناديق االستثمار وقرار وز

بنك الصناعة وتجارة و، وبعد موافقة وزارة الوالتعديالت الالحقة عليه  أعاله إليهللمرسوم بالقانون المشار 
ي وحدات من مالك " لصناعة والخدمات النفطيةل موارد صندوق " إنشاءفقد تم  ، الكويت المركزي

 7رقم  القانونبمرسوم وأية تعديالت قد تطرأ عليه مستقبالً وال مار المبين أحكامها وفق هذا النظاماالستث

لتعديالت وا ماليةوالالئحة التنفيذية بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم االوراق ال 2010لسنة 
 . الالحقة علية والقرارات والضوابط الصادرة من الهيئة 
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 ( 1ادة ـم) 
 

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

 ( 2ادة ـم) 
 -: اتـفـريـتع 

 يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
 

 الصنـــدوق   : .لصناعة والخدمات النفطيةل موارد صندوق

 نوع الصندوق   : صندوق االستثمار في االوراق المالية .

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

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

مدرجة وغير الالعربية  الماليةالمدرجة في األسواق الخدمات النفطية 
ف المتوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية وبما ال يتعارض مع هد

 الصندوق.
 الدينار الكويتي.

:  المجال  

 

  
 

 عملة الصندوق 

 ــامــظـــالن  : ة تعديالت قد تطرأ عليه مستقبالً.هذا النظام أو أي

 اإلشـراف جهـة   : .هيئة اسواق المال

 الهيئة  : هيئة اسواق المال .

 صندوقمديـر ال   : شركة اإلستثمارات الوطنية. 

ل هو مالك الوحدات من الشركات والمواطنين الكويتيين ومواطني دو
اك الذين يجوز لهم االشتر جانبواألوالعرب  مجلس التعاون الخليجي

 .ألحكام هذا النظام في الصندوق وفقا 

:   المالــــك 

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

:    مكتب التدقيق الشرعي
 الخارجي

م تقوالمؤسسة أو المؤسسات المالية التي يعينها مدير الصندوق ل اسم
 .وق وهي تلقي طلبات االشتراك بالصند  االكتتاب )البيع( بدور وكيل

:    البيع( االكتتابوكيل( 

ي الشخص الطبيعي المسجل لدى الهيئة في سجل مراقبي الحسابات الذ
 ائميبدي الرأي الفني المحايد والمستقل حول مدى عدالة ووضوح القو

دى دة لالدولية المعتمالمالية 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.

 نهمبيوإذا تعدد مالكو الوحدة الواحدة تعين عليهم أن يختاروا من  
اب كتتلغير الكويتيين اال  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.

 قاً الصندوق في نهاية الفترة المالية مقومة طب هي قيمة استثمارات
ً  ألحكام نظام الصندوق األساسي اسبية لمعايير المحا للضوابط أو وفقا

ً إليها بنود الموجودات األ المعتمدة من الهيئةالدولية  من  خرىمضافا
 نقدية وأرصدة مدينة وأخرى مطروحا ًمنها التزامات الصندوق قبل

 ديةون األخذ في االعتبار التوزيعات النقالغير في ذات التاريخ )د
 الصندوق إن وجدت(.   يالمقترحة على مسا هم

: للصندوق الصافية القيمة 
 
 
 
 
 
  

مية لرساجميع أيام األسبوع بإستثناء عطلة نهاية األسبوع وأيام العطل 
  في دولة الكويت ولمدير الصندوق.

 الساعة الواحدة ظهراحتى  آخر يوم لقبول طلبات االشتراك واالسترداد
قبل وذلك  في دولة الكويت ولمدير الصندوق خالل أيام العمل الرسمية 

 .يوم عمل من يوم التقويم
ً لمعايير المحاسبة الد ة ولياليوم الذي يتم فيه تقويم األصول وفقا

 شهر(.المعتمدة من الهيئة )آخر يوم من كل 
 

: 

 
: 
 
 

 
: 
 
 

 يوم العمل 

 
  يوم التعامل 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 يوم التقويم 

 الســـــــوق  : . األسواق العربية لألوراق المالية

بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط  2010لسنة  7القانون رقم 

 .وتعديالته والتعديالت الالحقة عليه االوراق المالية
:  القـانــــــون 

الت عديوالت 2010لسنة  7رسوم بقانون رقم هي الالئحة التنفيذية للم

 الالحقة عليها.
  الئحة التنفيذيةال 

 ( 3ادة ـم) 
 

ت لصناعة والخدمال موارد صندوق"  اسميطلـق على هذا الصنـدوق 
 ".النفطية

:  إسـم الصنــدوق 

 

 

 ( 4ادة ـم) 
 

عمل بإنشاء وإدارة الصندوق وت شركـة االستثمارات الوطنيةتقوم 
ر لغيممثل القانوني للصندوق في عالقته مع اكمدير للصندوق وتكون ال

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

 حملة الوحدات أو الجهة القائمة على ادارته.

:  مديـر الصنــدوق 

 

 ( 5ادة ـم) 
 

زاولة نشاط المراقبة واالشراف على شخص 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 



              

 للصناعة والخدمات النفطية موارد صندوق

CMA - 21/01/2019                                             النظام األساسي 

5 of 27 

ونظام يذية وتعديالتهما والئحته التنف 2010سنة  7ألحكام القانون رقم 

 .الصندوق وتعليمات جهة االشراف
 

 

 ( 7ادة ـم) 
 

اً سنوات تبدأ اعتبار عشر دتهممال متغير، و يكون الصندوق ذو رأس
ي وهفي الجريدة الرسمية الموافقة على تأسيسه قيد ونشر من تاريخ 

 نأكثر مة 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 
لك القطاع النفطي وخدماتة وقطاع المشتقات النفطية وخدماتها ذ

واستثمار النقد وقطاع الغاز وخدماتة وقطاع الكيماويات وخدماتة 
 والصكوكالقصيرة االجل والطويلة االجل  المتوفر في الودائع

الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية او 
وافقة مع الشريعة االسالمية والتي تصدرها 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 

ب التدقيق الشرعي الخارجي مكتيقرره  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 

ي وتقتصر مسؤولية حملة الوحدات ف الصندوق الى وحدات متساوية القيمة
دا نق الصندوق على قيمة مشاركتهم في رأس المال ويتم تسديد قيمة الوحدات

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

س في حالة انخفاض رأ -يعادلها بالعمالت األخرى، وعلى مدير الصندوق 
من  أن يخطر الهيئة خالل خمسة أيام عمل -مال الصندوق عن الحد األدنى 

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

 

: الصنـدوق مـال سرأ 

 

 ( 10ادة ـم) 
 

، دتي واحقيمة كل منها دينار كوي ،وحدات االستثمار للصندوق اسمية
وحدة إلى  5,000,000مال الصندوق من ويتكون حدود رأس

 .وحدة 100,000,000

:  وحــدات االستثمـار 
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 ( 11ادة ـم) 

 

ومن ثم  وحدة )الف( 10,000 الصندوق الشتراك فيل الحد األدنى 
كما أنه ال يجوز أن يتعدى عدد الوحدات وحدة 1,000مضاعفات الـ
مال  % من رأس50عن  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
إلجنبيقة لمقيمين والغير مقيمين والشقركات والمؤسسقات الكويتيقة والخليجيقة وااواألجانب والعرب 

 الكويت.دولة  داخل وخارج

 يقوم مقدير الصقندوق بتوجيقه القدعوة لالشقتراك فقي الصقندوق عقن طريقق الجريقدة الرسقمية وفقي -3
 الكتتاب.ا على البيانات التي تتضمنها نشرةاسواق المال  هيئةموافقة صحيفتين يوميتين وذلك بعد 

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

فقي  تم تلقيهقا، وتودع األموال التي يالمستندات المطلوبة وقيمة الوحدات باإلضافة إلى عمولة البيع
راءات حساب خاص يفتح بإسم الصندوق، وتسلم هذه األموال إلى أمين اإلستثمار بعد إسقتكمال إجق

 .إنشاء الصندوق

عنوانقه ا يتضمن اسقم المشقترك وجنسقيته وإيصاال موقع (البيع) االكتتاب يستلم المشترك من وكيل -5
 وتاريخ االشتراك وعدد الوحدات المشترك بها وقيمتها.

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

مققة مققا لققم يقققم هققو بتغطيققة قيجققاز لمققدير الصققندوق ان يطلققب مققن الهيئققة مهلققة مماثلققة   الصققندوق
، 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 

 وافققة وذلقك بعقد م أو خمسقة ماليقين دينقار أيهمقا أكثقر ي قيمة الوحدات المطروحة لالكتتقابإجمال
كين لقه العقدول عقن إنشقاء الصقندوق وفقي هقذه الحالقة يقرد للمشقتر ، كمقا يجقوزهيئة اسواق المقال

يخ ققراره المبالغ التي دفعوها وما حققه من عوائد وذلك خالل فترة ال تتجقاوز عشقرة أيقام مقن تقار
 .ذكورالم

بلن  ميجب أن ال تقل مشاركة مدير الصندوق المطروح لالكتتاب العام في وحدات الصنندوق نن     -7

ه ، وال يجني  ان يتصنرف فني تلنو اليحندات او يانتردلا دنياد مند   دارتندينار كنييتي 250,000

 % م  رأس ماد الصندوق.50للصندوق. كما ان الحد األقصى لمشاركة مدير الصندوق يبل  

أن يشققترك لحسققابه  الخققارجي ومراقققب الحسققابات الحفققظ ومراقققب االسققتثمار وز ألمققين ال يجقق -8
 الخاص بوحدات الصندوق .



              

 للصناعة والخدمات النفطية موارد صندوق

CMA - 21/01/2019                                             النظام األساسي 

7 of 27 

 وق .يجب نلى مدير الصندوق و وكيل االكتتاب )البيع( ندم قبيد أي اشتراك نقدي في الصند . -9

ج بنمقوذأو مقدير الصقندوق  (البيقع) االكتتقاب يتعقين علقى الراغقب فقى اإلشقتراك أن يقزود وكيقل -10
اإلشققتراك المعققد لققذلك ويجققب أن يتضققمن هققذا النمققوذج إسققم الصققندوق ورأس مالققه وإسققم مققدير 

دات وإسم مراقب اإلسقتثمار وإسقم المشقترك وعنوانقه وجنسقيته والوحق الحفظالصندوق وإسم أمين 
الصققندوق  التققى يريققد اإلكتتققاب بهققا وقيمتهققا باإلضققافة الققى عمولققة البيققع وإقققرار منققه بقبولققه لنظققام

 -مرفقا به المستندات الرسمية التى تحدد هوية المشترك وفقا لما يلي :

ويت ، ولة الكين بدالبطاقة المدنية بالنسبة لألفراد الكويتيين ، واألفراد غير الكويتيين المقيم -

 شريطة صالحية تلك البطاقة.

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

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

 البطاقة المدنية لصاحب المؤسسة ، شريطة صالحية تلك الوثائق .

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

 ك المستندات .للشركات التجارية ، شريطة صالحية تل

 لمعتمدةأو ا الوثائق الرسمية بالنسبة لألفراد والجهات األخرى المحلية ، والوثائق الصادرة -

 قيمة.ر الممن الجهات المختصة  بالدولة التى تنتمى إليها المؤسسات والمنشآت والشركات غي

لغير اعن  بةاألوراق والمستندات والوثائق واألحكام القضائية التى تثبت صفة المتعامل نيا -

 وإنه مخول فى تمثيل من ينوب عنه.

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

 عميلك.

ات، يحكم النظام األساسي لصندوق االستثمار العالقة بين مدير الصندوق وحملة الوحد -
 أي شخص لدية رغبة فيويجب توفير نسخة مطبوعة من النظام األساسي لكل مشترك أو 

بعد اإلطالع على النظام األساسي  –اإلشتراك في الصندوق، ويعد توقيع المشترك 
ام على طلب اإلشتراك بمثابة موافقة على هذا النظام. ويجب أن يكون النظ -للصندوق

 به.ند طلعاألساسي لصندوق اإلستثمار مكتوباً باللغة العربية وأن يتم توفيره دون مقابل 

 

ء دم إسقتيفاعقومدير الصندوق عن تنفيذ المعاملة فى حالقة  (البيعاالكتتاب )ا بأنه سيمتنع وكيل علم
 صورة من وثيقة الهوية الشخصية للمشترك .

 

 ( 13ادة ـم) 
 

 التخصيــص : 
 

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

ن مقعشقرة أيقام عمقل لقه مقن وحقدات خقالل  ترد إلى المشترك المبالغ الزائدة عقن قيمقة مقا يقتم تخصيصقه -2
 . عوائدتاريخ انتهاء إجراءات التخصيص وال يستحق عنها أية 
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 ( 14ادة ـم) 

 :سجل المشتركين  

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

لمالية اوراق كان الصندوق غير مدرج، وذلك وفقاً لألحكام الواردة في الكتاب الرابع )بورصات األ
 .ندوقووكاالت المقاصة( من الالئحة، وتدفع أتعاب الجهة التي تحتفظ بالسجل من أموال الص

التي  وحداتوحدات المتبقية والعلى وكالة المقاصة أو أمين الحفظ االحتفاظ ببيان يوضح رصيد ال -2
 .لبيانمن ا تم إصدارها أو استردادها أو استحداثها أو إلغاؤها، وتزويد مراقب االستثمار بنسخة

ابيا دات كتيتعين على حملة الوحدات إخطار مدير الصندوق أو الجهة التي تحتفظ بسجل حملة الوح  -3
 ثر منماته وذلك خالل شهر على األكأو عن طريق االيميل عن أي تغيير يطرأ على أي من معلو

 حدوث أي من هذه التعديالت او التغييرات.
 

 
 

 ( 15ادة ـم) 
 

 سياسة توزيع األرباح : 
 

  الح ناسبا لصما يراه مل اوفقوسنوية والسنوية  الربعيقرر مدير الصندوق بعد إصدار البيانات المالية
و أنوي سبشكل ربع  رباح على وحدات االستثمارالجزء الذي يجري توزيعه كأ فيه ركيناالصندوق والمش

دير تروني لمالموقع اإللكمن خالل  ويعلن عن التوزيع وموعده وقيمتهسنوي حسبما يقرره مدير الصندوق 
ئد ويجوز للمدير توزيع الجزء من عا ،الصندوق أو عن طريق إرسال رسائل نصية لحملة الوحدات

 (لوحداتل االسميةوحدات مجانية في الصندوق)بواقع القيمة االستثمار بشكل نقدي أو عن طريق توزيع 
 يتم إخطار جهة اإلشراف بذلك.أو بالطريقتين معاً، و

 

 ( 16ادة ـم) 

 حقوق حملة الوحدات  
 

 تها.ام ذايجب أن تُطبق على جميع حملة الوحدات من الفئة نفسها في الصندوق الشروط واألحك 

 ي لحق فكين حقوقا متساوية تجاه الصندوق ويكون لحاملها اتخول حصص أو وحدات االستثمار للمشتر
 كليكون لدات واقتسام األرباح القابلة للتوزيع وااللتزام بتحمل الخسارة كل في حدود ما يملكه من وح

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

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

  د ن الحعفي حالة وفاة مالك الوحدات تؤول تلك الوحدات للورثه ويتعين أن ال يقل نصيب كل وارث
لى نقل عينهم باألدنى المنصوص عليه ، فإن قل نصيب الوارث عن الحد االدنى وما لم يتفق الورثة فيما 

 نه .علن عم تقويميث تكون ضمن الحد األدنى للملكية جاز للمدير شراؤها بآخر سعر ملكية الوحدات بح

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

 

 

 
 ( 17ادة ـم) 
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 ألصوللقية الصافية القيمة السو : 
 

 يتم احتساب القيمة الصافية لألصولNAV مراقب  م طريق تقييعن  في يوم التقويم بشكل شهري
مارات إستثيمة قتتمثل في  لألصول ةأن طريقة احتساب القيمة الصافيبعلما )لوحدات االستثمار االستثمار 

ً للمعايير و الصندوق مقومة وفقا لنظام الصندوق األساسي   لهيئةة من االمعتمد الدولية المحاسبيةوفقا
نها ممضافة إليها بنود الموجودات األخرى من نقدية وأرصدة مدينة وأية موجودات أخرى مطروحا 

 قترحة علىدية المقبل التغير في ذات التاريخ )دون األخذ في االعتبار التوزيعات النق إلتزامات الصندوق 
 المساهمين في الصندوق إن وجدت(.

 الطلبات  تقديمتقويم أصول الصندوق في كل يوم تعامل وبما اليتجاوز مدة يوم بعد الموعد النهائي ل يجب
 واالسترداد . االشتراكالخاصة بعمليات 

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

 . تأخيراليقدم مدير الصندوق للهيئة أسباب ومبررات هذا  تقويم جزء كبير من أصول الصندوق على ان
 
  العشرين  لها خاللالتي لم يتم تداو أو غيرها من األصول غير السائلةالمدرجة يتم تقويم االوراق المالية

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

 لطرق التالية :اوذلك بأحد   مرة بالسنة على األقل التقويملية الغير مدرجة ليوم يتم تقويم االوراق الما 

 أحدث قيمة دفترية . .1

 وفقا لمتوسط التقييم لثالثة مكاتب وساطة . .2

 حسب القيمة العادلة من خالل جهة مختصة . .3

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

 ل ن خاليتم اإلعالن عن صافي قيمة الوحدة للجمهور من خالل نموذج المعلومات الشهرية للصندوق م
 البورصة، وذلك خالل سبعة أيام عمل من نهاية كل شهر. 

  ر ا بالديناعادلهويراعى عند التقييم إذا كانت هناك مبالغ بعملة غير الدينار الكويتي أن يتم إحتساب م
 ساس سعر الصرف السائد عند إجراء ذلك التقييم.الكويتي، على أ

  في حال تقويم اصل من أصول الصندوق بشكل غير صحيح او الخطا في حساب سعر الوحدة، يجب
رفق على من تسبب في ذلك بخطئه أن يعوض المضرور من هذا الخطأ. ويجب على مدير الصندوق أن ي

لتقويم ال أخطاء بين كيات المالية السنوية المدققة تقريرا مع البيانات المالية المرحلية المراجعة او البيان
 والتسعير التي تمت خالل تلك الفترة.

 

 

 (18ادة ـم)
 

 تـردادـسشـتــراك واإلاال : 
 

 طلبقاً  يحق لحملة الوحدات استرداد وحداتهم كما يحق آلخرين االشتراك في الصندوق مقن خقالل تققديمهم
ك طلقب االشقترانفيذ طلبات االشتراك أو االسترداد بسعر التقويم التقالي لت ويتم ، بذلك إلى مدير الصندوق

ي فقاو االسترداد. ويجوز أن تشمل أسعار االشقتراك أو االسقترداد أيقة عمقوالت أخقرى منصقوص عليهقا 
 -كما يلي:هذا النظام وذلك 

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

وكققذلك يجققوز الصققندوق  فققيلققه  إعققادة بيققع كققل أو بعققض وحققدات االسققتثمار المملوكققة يجققوز للمشققترك -2
 االستثمار .مراقب  وفقاً للسعر المقيّم من قبل في الصندوق  اإلشتراك لآلخرين

، وفقي حالقة من كل شقهرفي آخر يوم أي  يشهر يتم إبرام وتنفيذ عملية االسترداد واالشتراك بشكل -3
، يقوم االسقترداد واالشقتراك سقابق لقهعطلة رسمية فيعتبر يوم العمل ال في آخر يوم من الشهر وقوع

ظهقرا خقالل أيقام العمقل الرسقمية  الواحقدةعنقد السقاعة يتم إغالق قبول طلبات اإلشتراك واإلسترداد 
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قبققل يققوم مققن تققاريخ تقققويم أصققول الصققندوق، وإال سقققط  فققي دولققة الكويققت ولمققدير الصققندوق وذلققك
 ه تجديد طلبه للفترة التالية.الطلب لتلك الفترة وعلي

سقبة جميقع إذا بلقغ إجمقالي ن يجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب استرداد حتقى يقوم التعامقل التقالي -4
أصقول  % أو أكثقر مقن صقافي قيمقة10 تعاملطلبات االسترداد لحملة الوحدات والمطلوب تلبيتها في أي يوم 

 جيقل النسقبةداد باالعتبار على أساس النسبة والتناسب، ويقتم تأصندوق ، وعلى أن تؤخذ جميع طلبات االسترال
 .يل% من صافي قيمة أصول الصندوق حتى يوم التعامل التا10من طلبات االسترداد التي زادت عن نسبة 

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

كققام هققذا االسققتثمار بموجققب أحمراقققب  المعلققن بتاريخققه كمققا يحققدده  التقققويميكققون االسققترداد وفقققاً لسققعر  -6
الشقتراك مقن القيمقة الصقافية للوحقدة، ويكقون ا% 0.5النظام، مخصوماً منقه نفققات االسقترداد التقي تبلقغ 

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

ول فقي التقداوققف إذا تقم  يجوز لمدير الصقندوق تأجيقل تلبيقة أي طلقب اسقترداد حتقى يقوم التعامقل التقالي  -7
 ألخققرى التققيالتققي يققتم فيهققا التعامققل فققي االوراق الماليققة أو األصققول ا البورصققة أو األسققواق الماليققة المنظمققة

 تداول أوراق مالية تمثل قيمة مؤثرة في أصولةوقف ، أو صندوق اليملكها 

يم يقوم التققوعلى مدير الصندوق أن يدفع لحامل الوحدات قيمة االسترداد خالل أربعقة أيقام عمقل التاليقة ل . -8
 . الذي تم فيه تحديد سعر الوحدة

 : االسترداد المبكر -9

 

 ال يقبل مدير الصندوق طلبات اإلسترداد المبكر .  -

 

 ( 19ة ادـم) 
 

 والمصروفاتمدير الأتعاب  : 

 

1.  ً ن متحسب كجزء يتقاضى مدير الصندوق نظير قيامه بإدارة واستثمار أموال الصندوق أتعابا
ها يتقاضا يزيد الحد األقصى لألتعاب التيمصروفات الصندوق في نهاية السنة المالية على أن ال 

افية شكل نسبة ثابتة من القيمة الص % سنويا سواء كانت هذه األتعاب في5مدير الصندوق عن 

 -وفقاً لما يلي: الصول الصندوق أو نسبة مرتبطة بأداء الصندوق أو كليهما .

  خالل فترة االكتتاب % من المبلغ المستثمر2يستحق مدير الصندوق عمولة بيع قدرها  . 

 بشكل  سنويا من القيمة الصافية ألصول الصندوق ، وتحسب شهريا %1 بنسبة أتعاب إدارة

و  يتقاضى مدير الصندوق اتعابا تشجيعية اضافية على حسن.تجميعي وتسدد بشكل ربع سنوي 
الصافية  % من القيمة10% من األرباح السنوية للصندوق التي تفوق نسبة 20بنسبة   تميز األداء

ن مبداية السنة ، على أن تكون القيمة الصافية ألصول الصندوق أعلى  منألصول الصندوق 
سمية مة االإال إذا كان إنخفاض القيمة الصافية ألصول الصندوق عن القي يمة االسمية للوحدةالق

ح منذ ألربالللوحدة ناتج عن التوزيعات النقدية و المنحة أو اي منهما وأن يكون الصندوق محققا 
اب احتس تأسيسه ، وفي حالة قيام أحد المساهمين باسترداد الوحدات خالل السنة المالية فيتم

قط ، % والتي تخص قيمة الوحدات المستردة ف10األتعاب التشجيعية على العوائد التي تفوق 

ن عو التزيد األتعاب التي يتقاضاها مدير الصندوق  وتحمل كمصاريف مستحقة على الصندوق
 .% من القيمة الصافية ألصول الصندوق5

راقب مالحفظ دير الصندوق وأمين يتحمل الصندوق كافة المصاريف المباشرة والتي تشمل أتعاب م .2
قانوني الحسابات والمستشار ال مراقبيوالمصاريف الغير مباشرة والتي تشمل أتعاب االستثمار 

 .ضمن نفقات الصندوق وأتعاب الهيئة الشرعية 
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ره قدو مبلغا يتحمل الصندوق كافة مصروفات التأسيس التي يتكبدها مدير الصندوق بحد أقصى .3
 يالديةألف دينار كويتي(، ويتم استهالك مصاريف التأسيس خالل السنة الم د.ك )خمسون 50,000

 مار اواتعاب مستشار اإلستث وال يجوز دفع أي مبلغ من أصول الصندوق مقابلللصندوق، األولى 
خ نسمصاريف الترويج للوحدات أو بيعها ، ويشمل ذلك علي سبيل المثال ال الحصر، مصاريف 

 لصندوق ، علي أن يتحمل مدير الصندوق هذه المصاريف.لالنظام األساسي  وتوزيع

قائق عند إجراء أي إتصال أو إفصاح لترويج وحدات صندوق االستثمار يجب مراعاة كشف كل الح .4
ويقية و التسوالمعلومات ذات العالقة دون مبالغة، وفي جميع األحوال تخضع اإلعالنات الترويجية أ

 للضوابط التي تقررها الهيئة .

 

 

 ( 20ادة ـم) 
 

 مكتب التدقيق الشرعي الخارجي : 

 

 

 ، ولمند  اليعي  مكتب التدقيق الشرني الخارجي للصندوق لانة مالية واحند  قاللنة للتجديند يننييا  

طنا  فتر  انق تتجاو  أرلع ينيات مالية متتالية، ويجي  له القيام لهذه األنماد لذات الصندوق لعد

 ال تقل ن  ينتي  متتاليتي .

نتقائينة م وحد  التدقيق الشرني النداللي لالتببنم من  شنرنية التطبينق لناالدال  نلنى حناالت اتقي

الشنرنية  للمعامالت الييمينة المختلةنة للصنندوقل للت كند من  التناام تعنامالت الصنندوق لالمعنايير

 وقرارات الهيئة ذات الصلة.

 

 :يجب أن يشتمل تقرير مكتب التدقيق الشرني الخارجي نلى اآلتي

 .ما يةيد ادالنه نلى تقرير وحد  التدقيق الشرني الداللي .1

 .ندد وتياريخ الايارات الميدانية  لى مدير الصندوق ونتائجها .2

ية د لارليان حيد العقيد والمعامالت التي تم االدال  نليها وفحصها، وذلو دون اإللال .3

 .لذه التعامالت

 .تالقياند المرجعية لتلو العقيد والمعامال .4

دد تها والميياء في العقيد أو المعامالت، وكيةية معالج - ن وجدت  -المخالةات الشرنية  .5

 .المقترحة لذلو

راحل الجهات الماؤولة في الشخص المرلص له ن   جراء التعامالت التي تم فحصها، وم .6

 . نجا لا

 .الرأي الشرني النهائي .7

 للمكتب.. تيقيع المدقق الشرني والممبل القانيني 8
 

 

 ( 21ادة ـم) 
 

 

 :  

 مستشار االستثمار

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

 تحقيقق  النظمقة االسقتثمار الجمقاعي وبمقا يهقدف القى أن يعمل طبقاً للوائح واإلجراءات المنظمة
 .مصالح حملة الوحدات 

 عند تقديم االستشارات االستثمارية. ه الخاصةعلى أموال أن يبذل عناية الشخص الحريص 
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 ر الجمقاعي،أن يحتفظ بدفاتر وسجالت منتظمة وفقاً للنظم المحاسقبية، وذلقك فيمقا يتعلقق بأنظمقة االسقتثما 
 .اوذلك طبقا للوائح الصادرة عنه وأن يقدم للهيئة تقارير دورية، وذلك بحسب ما تطلبه منه

 

 (22ادة ـم) 
 

 الحفظ أتعاب أمين  : 

  من القيمة الصافية  %0.0625نظير قيامه بواجباته المقررة وفقاً لهذا النظام أتعاباً بواقع  أمين الحفظيتقاضى

 ق.لصندواجزءاً من نفقات  بلألصول تحتسب بشكل شهري وتسدد في نهاية كل ربع سنة وتعتبر هذه األتعا

 
 مراقب االستثمارأتعاب  : 

 من القيمة 0.0625مه بواجباته المقررة وفقاً لهذا النظام أتعاباً بواقع يتقاضى مراقب االستثمار نظير قيا %

ات نفق جزءاً من بالصافية لألصول تحتسب بشكل شهري وتسدد في نهاية كل ربع سنة وتعتبر هذه األتعا
 الصندوق.

 
 (23ادة ـم) 

 و م ألة اليحدات ييضح الجدود أدناه كافة الرييم والمصاريف واالتعاب، يياء كانم ماتحقة نلى حم

  أصيد الصندوق أو التي تدفع م  مدير الصندوق.

 
 

 قيمة الرسوم والمصاريف واألتعاب مستحقة على الرسوم والمصاريف واالتعاب

 أتعاب مدير الصندوق

 % ينييا  1أتعاب إداره:  الصندوق

% م  االرلاح التي تةيق 20: أتعاب تشجيعية

 ق% م  القيمة الصافية الصيد الصندو10

 رسوم االشتراك
%( م  صافي قيمة  0.5نصف لالمائة ) حملة الوحدات

 االصيد لليحدات المراد االشتراك لها.

 رسوم االسترداد
%( م  صافي قيمة  0.5نصف لالمائة ) حملة الوحدات

 االصيد لليحد .

 ال ييجد  حملة الوحدات رسوم االسترداد المبكر 

 أتعاب أمين الحفظ
م  القيمة الصافية ألصيد  % 0.0625 الصندوق

 الصندوق

 أتعاب مراقب االستثمار
% م  القيمة الصافية ألصيد  0.0625 الصندوق

 الصندوق

 دينار كييتي ينييا . 1,150 الصندوق الحسابات الخارجي  أتعاب مراقب

أتعاب مكتب التدقيق الشرعي 

 الخارجي
 الصندوق

أتعاب مكتب التدقيق الشرني الخارجي: 

 ك تدفع ينييا .د. 1،000

 ان وجد مدير الصندوق أتعاب مستشار االستثمار

 ال ييجد الصندوق أتعاب المستشار القانوني

 الصندوق رسوم جهة حفظ السجل 
دينار كييتي ينييا  وفي حاد تي يع  1,300

الصندوق أرلاح نلى حملة اليحدات تضاف 
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 % نلى الرييم.20نابة 

 

 
 ( 24ادة ـم)  

 
 

 حملة الوحدات :أحكام جمعية 
 

 كل مشتركفي الانة، ويحق ل -نلى األقل  -يكين لكل صندوق جمعية لحملة اليحدات تعقد مر  واحد   .1

قالل محضير اجتمانات لذه الجمعية والتصييم نلى قراراتها ويكين لكل م  حملة اليحدات صيت واحد 

 كل وحد  ايتبمارية واحد  يمتلكها.

 لالنظر واتخاذ قرار في الماائل التالية. تختص جمعية حملة اليحدات .2

 تقرير مدير الصندوق ن  نشاد الصندوق ومركاه المالي. •

 تقرير مراقب الحاالات ن  البيانات المالية الانيية المدققة للصندوق. •

 البيانات المالية الانيية المدققة للصندوق. •

لشريعة ايق المرلص لها لالعمل وفق أحكام تقرير مكتب التدقيق الشرني الخارجي )لالنابة للصناد  •

 اإليالمية(.

 تقرير مراقب االيتبمار. •

 تعديالت النظام األيايي التي تمس الحقيق المكتابة لحملة اليحدات. •

 ناد مدير الصندوق. •

 تعيي  مدير لديل. •

 التيار مصةي الصندوق ومراقبة أنماله. •

 

 لميافقة الهيئة. النةذ قرارات جمعية حملة اليحدات  وال ت

 

ل في تنعقد جمعية حملة اليحدات لناء نلى دني  م  مدير الصندوق للنظر في الماائل التي تدل .3

لذي  دات االتصاصاتها، ويتيجب نليه أن ييجه الدني  لالجتما  لناء نلى دلب مابب مقدم م  حملة اليح

تبمار أو لناء نلى دلب م  مراقب االي % م  رأس ماد الصندوق المصدر، أو 10يمبلين نابة ال تقل ن  

 مراقب الحاالات. وتعد جدود األنماد الجهة التي تدني  لى االجتما .

عذر تو  ذا أ ذا لم يقم مدير الصندوق لدني  جمعية حملة اليحدات في األحياد التي يتيجب فيها ذلو  .4

راقب ف مراقب االيتبمار أو مدنيتها م  مدير الصندوق ألي يبب م  األيباب، يجي  للهيئة أن تكل

 الحاالات لدني  لذه الجمعية لالنعقاد.

نعقاد تيجه الدني   لى حضير اجتما  جمعية حملة اليحدات متضمنة جدود األنماد و مان ومكان ا .5

 االجتما  ل حد الطرق التالية:

 ل.األق ام نمل نلىاإلنالن في صحيةتي  ييميتي  محليتي  والبيرصة قبل انعقاد اإلجتما  لعشر  أي •

 األقل. مل نلىنلطالات ماجلة تريل  لى حملة اليحدات قبل الميند المحدد إلنعقاد اإلجتما  لعشر  أيام  •

 البريد اإللكتروني أو الةاكس قبل انعقاد اإلجتما  لابعة أيام نمل نلى األقل. •

ى ام نمل نلثة أيل ميند اإلجتما  لبالتاليم الدني  لاليد  لى حملة اليحدات أو م  ينيب ننهم قانين ا قب •

 األقل، ويؤشر نلى صير  الدني  لما يةيد اإليتالم.

 

دير قد  ود م مشتركيشترد لصحة اإلنالن لالييائل المشار  ليها في البنيد الاالقة م  لذه الماد  أن يكين ال

نه م  ى  نالله، ووافق نل الصندوق لبيانات ن  ميدنه أو ننيان لريده اإللكتروني أو رقم الةاكس الخاص

 ل. لييائالالد لذه الييائل وأن يكين منصيصا في النظام األيايي للصندوق نلى اإلنالن ن  دريق تلو 

ر مدير ك  قد ألطلم ي وال يعتد ل ي تغيير م  قبل المشترك ألي م  البيانات المشار  ليها في الةقر  الاالقة ما

 األقل. ل نلىملة اليحدات لهذا التغيير قبل  نالنه لخماة أيام نمالصندوق أو الجهة التي تحتةظ لاجل ح
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 ليحداتايجب نلى مدير الصندوق تيجيه  لطارات لجدود األنماد وميعاد ومكان اجتما  جمعية حملة  .6

 قبل يبعة أيام نمل نلى األقل م  انعقاد اإلجتما   لى كل م :

 الهيئة.-أ 

 مراقب االيتبمار.-ب

 ي تحتةظ لاجل حملة اليحدات )أمي  حةظ أو وكالة المقاصة(.الجهة الت-ت

ات البيان  ذا كان م  المقرر نرض -حاب األحياد  -مراقب الحاالات ومكتب التدقيق الشرني الخارجي -ث

 المالية نلى جمعية حملة اليحدات.

 البيرصة لإلنالن ن  جدود األنماد وميعاد ومكان اجتما  الجمعية.-ج

 

ا يبطل لذولطالن اجتما  جمعية حملة اليحدات.  -لعد  لطارلا  -لى ندم حضير ممبل الهيئة ال يترتب ن

ها م  ر الياإلجتما  في حالة ندم حضير أي م  الجهات المشار  ليها في البنيد )ب( و )ت( و )ث( المشا

  ميجهة جتما  لإلالةقر  الاالقة. كما يبطل اإلجتما  في حالة ندم حضير مدير الصندوق ما لم تك  الدني

 م  جهة ألرى لخالف المدير.

 يترأس اجتما  جمعية حملة اليحدات الجهة التي قامم لالدني   لى لذا اإلجتما .. 7

م   كبرأمبلين يال يكين انعقاد اجتما  جمعية حملة اليحدات صحيحا   ال  ذا حضره حملة اليجدات الذي   .8

ن ا  ثا% م  رأس ماد الصندوق المصدر. فإذا لم يتيافر لذا النصاب، وجب دني  الجمعية  لى  جتم50

إلجتما  كين الذات جدود األنماد يعقد لالد مد  ال تايد ن  ثالثي  ييما  م  تاريخ اإلجتما  األود، وي

د ق ذا كان  لبانيجديد  لالجتما  ا الباني صحيحا  أيا كان نابة الحضير م  رأس الماد.ويجي  أال تيجه دني 

 حدد تاريخه في الدني   لى اإلجتما  األود.

ظام تعديل النلعلقة وتصدر القرارات لاألغلبية المطلقة لليحدات الممبلة في اإلجتما  لايتبناء القرارات المت

دير لب مدنلى  األيايي للصندوق والتي تمس الحقيق المكتابة لحملة اليحدات أو في حالة التصةية لناء

ندوق % م  رأس ماد الص 50الصندوق، فيجب أن تصدر لميافقة حملة اليحدات الذي  يملكين أكبر م  

 المصدر.

نم م  ال يجي  لجمعية حملة اليحدات مناقشة ميضينات غير مدرجة نلى جدود األنماد  ال  ذا كا. 9

و مراقب ألهيئة ااإلجتما ، أو  ذا دلبم ذلو األمير العاجلة التي درأت لعد  نداد الجدود أو تكشةم أثناء 

ء المناقشة % م  رأس ماد الصندوق المصدر، و ذا تبي  أثنا 5الحاالات أو حملة اليحدات الذي  يملكين 

م نشر  أيا د نلىندم كةاية المعليمات المتعلقة لبعض الماائل المعروضة، تعي  ت جيل اإلجتما  لمد  ال تاي

جتما  % م  رأس ماد الصندوق المصدر، وينعقد اإل 25اليحدات الذي  يملكين نمل  ذا دلب ذلو حملة 

 المؤجل دون الحاجة  لى  جراءات جديد  للدني .

 

م   ئة لناخةميافا  الهي -حاب األحياد  -نلى مدير الصندوق أو الجهة التي دنم  لى نقد اإلجتما  . 10

لو ، وذ   ، ومقدمي الخدمات الحاضري  اإلجتما محضر اجتما  الجمعية لعد تيقيعه مم  ترأس اإلجتما

 لالد أيبيني  م  تاريخ انعقادلا، نلى أن يكين مرفقا لالمحضر ناخة م  تيكيالت الحضير.

 

ة يحق لكل م  حملة اليحدات المقيدي  لالاجل الخاص لالصندوق حق حضير اجتما  جمعية حمل .11

و، د لذلالة أن تكين لميجب تيكيل لاص أو تةييض معاليحدات لاألصالة أو اليكالة ويشترد لصحة اليك

يكيل ن التويجي  أن يكين التيكيل لحضير اجتما  واحد أو أكبر م  اجتمانات جمعية حملة اليحدات ويكي

 الصادر لحضير اجتما  معي  صالحا  لحضير اإلجتما  الذي يؤجل  ليه لعدم اكتماد النصاب.
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 ( 25ادة ـم) 
 

 اتوماعيد اإلفصاح عن المعلومو أساليب : 

 

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

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

 ة والهيئةلبورصليجب على مدير الصندوق إعداد البيانات المالية السنوية المدققة، وأن يقدم نسخة منها  .2

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

لنظام اما لم ينص  ثالثة اشهر  وحدات كلتقريرا دوريا لكل  حامل  صندوق تقديم اليجب علي مدير  .3

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

 حدات الصندوقصافي قيمة أصول و 

 .عدد وحدات الصندوق التي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها 

  م تتقرير بعد آخر سجل بحركة حساب كل حامل وحدات علي حدة , بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة

 تقديمه لحملة الوحدات.

يجب علي مدير صندوق نشر معلومات شهرية عن الصندوق للجمهور من خالل البورصة،  .4
 الل سبعة أيام عمل من نهاية كل شهر وفقا للنموذج الذي تحدده الهيئة.وذلك خ

 
 

 ( 26ادة ـم) 
 

 إلتزامات عامة
 

 يجب على كافة مقدمي خدمات الصندوق االلتزام بما يلي:

 

، وأن أن يكون مقدم الخدمة من األشخاص المرخص لهقم أو المسقجلين لقدى الهيئقة فقي تققديم هقذه الخدمقة .1

 زاماته.ت واإلمكانيات البشرية والتقنية والمالية بالقدر الذي يكفي لتنفيذ التتتوفر لديه القدرا

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

دابير وأسققس احتسققابها ومواعيققد سققدادها، واإلجققراءات الواجققب اتباعهققا عنققد إنهققاء أو فسققخ العقققد، والتقق

 جراءات المترتبة على إنهاء العالقة مع مقدم الخدمة.واإل

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

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

 يققره علققى وحققدات الصققندوق، فيمققا عققدا مققديرأال يتعامققل مقققدم الخدمققة سققواء لصققالحه أو نيابققة عققن غ .4

 الصندوق.

 

 

 

 

  شغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإلدارية للصندوق أو أي من مقدمي الخدمات
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ن في حالة شغور منصب أحقد أعضقاء الهيئقة اإلداريقة للصقندوق، أو أي مقن مققدمي الخقدمات  يتعقي

ققديم تة أيقام عمقل، كمقا يتعقين عليقه على مدير الصندوق إخطار الهيئة بذلك خالل مدة أقصقاها خمسق

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

 اإلخطار.

لنظقام ويتم تعديل بيانات الصندوق في سجل الصناديق لدى الهيئة عند حدوث أي تغييقر يطقرأ علقى ا

 األساسي، أو مقدمي الخدمات.

م لى مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات خالل مقدة أقصقاها خمسقة أيقاوفي جميع األحوال يجب ع

 عمل من شغور أو شغل أّيٍّ من المناصب المذكورة.

 
 

 ( 27ادة ـم) 
 

 

 الهيئة اإلدارية للصندوق: 
 

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

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

 التنفيذيين لدى مدير الصندوق.

صقندوق يجب أن يكون أعضاء الهيئة اإلدارية من األشخاص المسجلين لدى الهيئة، ويمثلون مقدير ال -2

ريقة دافي المسؤوليات والصالحيات المنصوص عليها فقي الالئحقة، ويعتبقر توقيقع أعضقاء الهيئقة اإل

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

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

ت بإلتزاماتققه ال -3 منصققوص يجققوز للهيئققة اسققتبدال مققدير الصققندوق إذا رأت أنققه قققد أخققل إخققالالت جوهريققا

 .عليها في الالئحة
 
 

 :      امات مدير صندوق االستثمارالتز
 

 يلتزم مدير الصندوق على األخص بما يلي :

 

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

اتخققاذ جميققع القققرارات االسققتثمارية وغيرهققا مققن القققرارات بمققا يحقققق مصققلحة الصققندوق وحملققة   .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.

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

 وحفظ أصول الصندوق.اتخاذ التدابير المناسبة لحماية  .5

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

 وتوقيتها.

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

 توفير نظام محاسبي لقيد التعامالت المالية للصندوق. .8
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نظام مالئم لتسوية التعامالت التي تم إدخالها بالنظام المحاسبي مع الحسقابات النقديقة  التأكد من وجود .9

 واألوراق المالية المفتوحة باسم الصندوق لدى أمين الحفظ.

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

ورية وفقق أغقراض الصقندوق وسياسقته . عدم تعريض الصندوق أليقة مخقاطر اسقتثمارية غيقر ضقر11

 االستثمارية.

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

 وفاعلية. بكفاءةالقيام بواجباته 

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

 
 

 ( 28ادة ـم) 
 

 
 

 :قيود المناصب 

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

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

جزءا من أصول  الماليةي شركة تشكل أوراقها س إدارة فــــنظام استثمار جماعي شغل عضوية مجل

.صندوق يديره مدير الصندوق  

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 لمديرفي حال توظيف مدير الصندوق لشخص كممثل  - 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   

الصناديق. المرتبطة بهذهفي حال إدارة المدير ألكثر من صندوق، يجب عليه أن يفصل بين العمليات  – 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 : 
 

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

م أحكا الصندوق كافة الصالحيات الالزمة إلدارة الصندوق وتوجيه استثماراته بما ال يتعارض مع
 . النظام األساسي للصندوقالقانون الواجب التطبيق و

دير مالصندوق، ويتحمل  أموالأي جزء من  استثماريجوز لمدير الصندوق تعيين من ينوب عنه في  -2
حق ، وال ي لياتهواليؤدي التعاقد معهم الى اعفاء المدير من مسؤو الصندوق أتعاب من يتم االستعانة بهم

 للمستثمرين بالصندوق التدخل في إدارة الصندوق.

الصندوق سياسة استثمارية متوازنة تهدف إلى تحقيق عائد مناسب على االستثمار، ويلتزم مدير يتبع  -3
الصندوق ببذل قصارى جهده إلدارة استثمارات الصندوق وتحقيق أفضل عوائد ممكنة لصالح 
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المستثمرين بالصندوق، إالّ انه ال يضمن أية أرباح أو عوائد رأسمالية محددة نتيجة إدارته ألموال 
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  الئحته التنفيذية أو نظام أو 2010لسنة  7بالقانون رقم المرسوم عن مخالفة أحكام 
الخطأ المتعمد أو اإلهمال الجسيم من مدير الصندوق أو أي من تابعيه المذكورين أعاله في إدارة أموال 

 الصندوق .

صافي قيمة من  %10 يجوز لمدير الصندوق إستخدام أدوات التمويل لصالح الصندوق بحد أقصى -4
أي  ول فيفي اإلصدارات أو الدخ ستردادأو لمواجهة عمليات اال لمقابلة عمليات االشتراك الصندوق

 استثمار طارئ .

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

 يحظر علي الصندوق : -6

 منح اإلئتمان. -     

في  ها إالدرة عن الشركة المديرة للصندوق أو أي من شركاتها التابعة لشراء أي ورقة مالية صا -
 حدود القواعد المقررة في القانون والالئحة ووفقا للضوابط التالية:

 الحصول على موافقة مراقب االستثمار قبل الشراء. .1
خقرى أال يتجاوز إجمالي األوراق المالية التي يستثمرها الصندوق وجميع الصقناديق األ .2

% مقققن إجمقققالي قيمقققة األوراق الماليقققة  10تقققي يقققديرها مقققدير الصقققندوق مقققا نسقققبته ال
 المصدرة من الشركة مديرة الصندوق أو أي من شركاتها التابعة.

 
البيع( )كتتاب شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير الصندوق هو مدير االكتتاب أو وكيل اال  -

ة وكيل وق بمهموفي حالة قيام مدير الصندانون والالئحة. لها إال في حدود القواعد المقررة في الق
ء صدر أثناذا المأو إدارة االكتتاب لمصدر ما، ال يجوز له شراء أي ورقة مالية له )البيع( االكتتاب

و العام أ الكتتاباوفي حالة تعهد مدير الصندوق أو أي من شركاته التابعة بتغطية  قيامه بهذه المهام.
 ية، فال يجوز شراء هذه الورقة لصالح الصندوق.الخاص لورقة مال

 

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

بيع في وحة للانت عبارة عن أداة دين او أداة مالية مطرفيما عدا االيداعات لدى البنوك أو اذا ك
 السوق األولية او السوق الثانوية.

ا أحد ستدعيهتيجب أال يحتفظ مدير الصندوق بأموال نقدية أو ما يعادلها إال إذا كان ذلك لضرورة  .7
 األمور التالية:

 .تلبية طلبات استرداد الوحدات 

 ق االستثمارية واألغراض المكملة حسن إدارة الصندوق وفقا ألهداف الصندو 

 تلك األهداف.   
 

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

 :االلتزام بالقواعد التالية يجب علي الصندوق .8
 

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

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

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

 صندوق.الصافي قيمة أصول 

كوك أو % كحد أقصى من صافي قيمة أصوله في أي ص15لصندوق أن يستثمر ما نسبته ليجوز  -ث

 .في وقت االستثمار أو بضمانتها حكومة دولة الكويتسندات صادرة عن 

  صافي % كحد أقصى م15صندوق أن ياتبمر ما نابته لأناله ، يجي  ل )أ(دون اإللالد لالبند  -ج

عة ام الشريفي األوراق المالية وصناديق أيياق النقد وفق احكيتبمار الا صناديققيمة أصيله في 

ود ة م  الهيئة أو مرلص لها م  قبل جهة رقالية أجنبية وفق معايير وشرمرلص االيالمية

لماتبمر اناديق تنظيمية مماثلة نلي األقل لتلو التي تطبقها الهيئة. لشرد أال يكين أي م  تلو الص

 فيها يتم  دارته م  قبل نةس مدير الصندوق.

ى أن هم أي شركة مدرجة، نل% م  صافي قيمة أصيله في أي15يجي  للصندوق ايتبمار أكبر م   -ح

  تتجاو تكين م  ضم  المجاد الذي يحدده  مكتب التدقيق الشرني الخارجي للصندوق ، ونلى أال

صندوق دير النابة القيمة الايقية للشركة  لى  جمالي القيمة الايقية لذلو المجاد. وأن يحتةظ م

شكل هيئة لتبمار، ويتم  لطار اللاجل ن  جميع الشركات المدرجة التي تاتيفي معايير مجاد االي

 رلع ينيي لنابة القيمة الايقية لكل شركة  لى  جمالي القيمة الايقية لذلو المجاد

ير غأسهم شركات  % من صافي قيمة أصوله في 10لصندوق المفتوح استثمار أكثر من لاليجوز  -خ

 .مدرجة 

 زاولةحظر قيام الصندوق بم الصندوق بقيود على إستثماراته، وتشتمل تلك القيود على يلتزم -9

 -األنشطة التالية:

 اإلقـــــراض. 

 .البيع على المكشوف 

 .إعطاء الضمانات والكفاالت 

 .ضمان اإلصدارات كضامن رئيسي 

 .التعامل بالسلع 

 .التعامل بالعقار 

 .اإلقتراض لصالح الصندوق فيما عدا األحوال الواردة بالنظام األساسي 

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

 تي حاربهم ال يجوز لمدير الصندوق أو العاملين فية اجراء معامالت مع الصندوق سواء لحسابهم أو لحساب أق
 مسؤوال الدرجة الرابعة وأصهارهم تنطوي علي استغالل للصندوق، وفي هذة الحالة يكون من أجري المعاملة

 ق عما أصابه من ضرره.عن تعويض الصندو

 
 ( 30ادة ـم) 

 

 السنة المالية للصندوق : 

  ن ذلك م تثناءً واسمن كل سنة  نهاية ديسمبروتنتهي في يناير تبدأ السنة المالية للصندوق في األول من
اريخ تهي في تنتو ء الصندوقإنشااالنتهاء من إجراءات تبدأ السنة المالية األولى للصندوق من تاريخ 

 .التالية  السنة المالية ءهاتنإ
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 ( 31ادة ـم) 
 

 الخارجي حساباتالمراقب  : 

 صندوقلل

 

 يجب على مدير الصندوق تعيين مراقب حسابات خارجي مسجل لدى الهيئة، وذلك ليقوم باعمال -1
 مراجعة وتدقيق حسابات الصندوق وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة .

 عمله.ت مسئول عن أي تقصير أو إهمال مهني أو غش يقع منه أثناء تأديته ليكون مراقب الحسابا -2

إدارة علقة بطالع في أي وقت على السجالت والدفاتر والوثائق واألوراق المتااللمراقب الحسابات حق  -3
لقواعد لفقا و او امين الحفظ او مراقب االستثمار واستثمار أموال الصندوق التي بحوزة مدير الصندوق

 ي تنظم هذه المهنة.الت

 وأ نفيذيةالالئحة الت وأ يقوم مراقب الحسابات بإخطار جهة اإلشراف بأية مخالفات ألحكام القانون -4
 .مارالستثالحفظ او مراقب ا أو نظام الصندوق تقع من مدير الصندوق أو أمين تعليمات جهة اإلشراف

 جاوز أربعال تت بلة للتجديد سنويا، ولمدةيعين مراقب الحسابات الخارجي للصندوق لسنة مالية واحدة قا  -5
سنتين  قل عنسنوات مالية متتالية، ويجوز له القيام بهذه االعمال لذات الصندوق بعد فترة إنقطاع ال ت

 .متتاليتين
مدير ال يجوز ان يكون مراقب الحسابات الخارجي لصندوق االستثمار هو نفسه مراقب الحسابات ل -6

 الصندوق.
 
 

 

 ( 32ادة ـم) 
 

 الحفظ  مين أ : 

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

بية هة رقاجعلى موافقة الهيئة، ويجوز له تعيين أمين حفظ فرعي يكون مرخصاً له أو مسجالً لدي 

اء لى إعففرعي إأجنبية، وذلك لحفظ األصول خارج دولة الكويت. وال يؤدي التعاقد مع أمين حفظ 

 أمين الحفظ األصيل من مسؤولياته.

 يجب على أمين الحفظ اإللتزام على األخص بما يلي : .2

 ظ ن الحفمع مراعاة أحكام الكتاب السابع ) أموال العمالء وأصولهم ( من الالئحة، يلتزم أمي

لة عن تقالصندوق في حسابات منفصلة يقوم بفتحها وادارتها على أن تكون مس بأصولباالحتفاظ 

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

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

  تسلمهاإخطار مدير الصندوق بأية التزامات مترتبة على أصول الصندوق وإرسال أي إخطارات ي 

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

 األصيل وأمين الحفظ الفرعي.

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

 التالية:

  ع أمينمالمتطلبات التي تمكن الصندوق من ممارسة الحقوق المتعلقة باألصول التي يحتفظ بها 

 الحفظ.

 .المتطلبات الخاصة بمكان حفظ أصول الصندوق 

  .الطريقة المستخدمة في حفظ وحماية أصول الصندوق 

  هنية الواجبة والمسؤولية عن التلف والهالك.مستوى العناية الم 

 .األتعاب وطريقة حسابها 

 

 مراقب االستثمار : 

نلى أن  يكين لكل صندوق مراقب ايتبمار يعي  م  قبل مدير الصندوق لعد الحصيد نلى ميافقة الهيئة،

 يلتام نلى األلص لما يلي :

ساسي ظام األرات وتعليمات الهيئة والنالتأكد من التزام مدير الصندوق بالقانون و الالئحة وقرا .1

 ونشرة االكتتاب وأية وثائق أخرى يصدرها مدير الصندوق.

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

 األساسي للصندوق.

ً للنظاالتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة حملة الوحدات و .3 ساسي م األفقا

 ام.ي النظفللصندوق وأحكام الالئحة، وأن أمواله تستثمر في حدود األساليب والسياسات المحددة 

 إقرار أية تعامالت تنطوي علي تعارض مصالح. .4

 لقانون ودوق بااالجتماع مرتين سنويا على األقل مع الهيئة اإلدارية للصندوق لمراجعة التزام الصن .5

ها ي يصدروتعليمات الهيئة والنظام األساسي ونشرة االكتتاب وأية وثائق أخر الالئحة وقرارات

 مدير الصندوق.

 .إخطار الهيئة بأية مخالفات تقع من مدير الصندوق .6

 
 ( 33ادة ـم)  

 

 الصندوق االساسي تعديل نظام : 

هيئة على هذه ان 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  عد الذي تحدده.النظام األساسي للصندوق إال بعد موافقة الهيئة أو في المو
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حملة الوحدات باي تعديل يتم على النظام األساسي للصندوق، وذلك خالل فترة ال تتجاوز عشرة أيام عمل 
 التالية:وسائل االتصال الحديثة  أي من من تاريخ موافقة الهيئة على هذا التعديل عن طريق

 الفاكس .1

 البريد االلكتروني .2

 نصيةالرسائل ال .3
 
 

 ( 34ادة ـم) 
 

 إلغاء الترخيص:

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

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

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

 نون،القا أياً من أحكام ن الحفظأو أمي إذا خالف مدير أو مراقب االستثمار .3
 ضللة.مقدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة او  أو أو اللوائح،

ا إلغاء الترخيص. وللهيئة أن ترفض الطلب إذالنظام  إذا طلب مدير  .4
 أو بمصلحة بالنظام  وجدت ضرورة للتحري عن أمر يتعلق 

 .المشاركين

 كتابة  ماعيثمار أو امين الحفظ لنظام االستثمار الجللهيئة أن تخطر مدير أو مراقب االست
 راقببعزمها على إلغاء ترخيص النظام واألسباب التي دعتها لذلك، وعلى المدير أو م

بل به ، تقاالستثمار أو امين الحفظ أن يقدم تعهدا خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره
 الهيئة لتالفي إلغاء ترخيص النظام.

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

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

 ستثمار اظام و مراقب االستثمار أو أمين الحفظ لنللهيئة، إذا تبين لها عدم التزام مدير أ
مؤقتة  فترةل جماعي بأحكام القانون أو الالئحة، أن تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوقف

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

 

 ( 35ادة ـم) 

 
 إنقضاء الصندوق :

 
 ينقضي الصندوق في األحوال التالية: 

 .انقضاء المدة المحددة في النظام األساسي ما لم تجدد طبقا للقواعد الواردة بالنظام.1
 .انتهاء الغرض الذي أنشئ من أجله الصندوق أو في حالة استحالة تحقيقه الهدف. 2
 ا. يتعذر استثمار الباقي استثماراً  مجدي .تلف أو هالك جميع أصول الصندوق أو معظمها بحيث3
كثر كون أ.بناء على طلب مدير الصندوق بشرط صدور قرار بالموافقة من جمعية حملة الوحدات ممن  يمل4

 % من رأس مال الصندوق بحله قبل انتهاء مدته.  50من 
 .صدور قرار من الهيئة بإلغاء ترخيص الصندوق.5
 وتصفيته..صدور حكم قضائي بحل الصندوق 6
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 ( 36ادة ـم) 
 إجراءات التصفية :

 

 - تثمار الجماعيالالئحة التنفيذية ألنظمة االسمن  (36-2) المادة ألحكاموفقا  -حله  بمجرديدخل الصندوق  .1

يجب أن تصفية، وال إلتمام الالزمبالقدر  االعتباريةمدة التصفية بالشخصية  خاللفي دور التصفية، ويحتفظ 

 ةالجهن الصادرة ع المكاتباتمكتوبة بطريقة واضحة في  (التصفية )تحتصندوق عبارة يضاف إلى اسم ال

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

 .ذلك خالفعلى  األساسيالتالية ما لم ينص نظامه  البنودعليها في 

اح بافتت ينعلى الصندوق من تاريخ شهر حل الصندوق وإخطار الدائنتسقط آجال جميع الديون التي  .2

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

 ناإلعالو أ اإلخطاريجب أن يتضمن  األحوال، وفي جميع اإلعالنبطريق  ينديونهم، ويجوز إخطار الدائن

 .طلباتهم يمتقل عن خمسة عشر يوم عمل لتقد ال ينللدائنمهلة 

ى حين دوق إلالمديرقائماً على إدارة الصنوق، ومع ذلك يظل دتنتهي عند انقضاء الصندوق سلطة مدير الصن .3

ين تم تعيإلى أن ي المصفيبالنسبة إل ى الغير في حكم  المديرويعتبر  تعيين مصف وممارسته لسلطاته،

 بعد - المصفيخدماتهم ما لم يقرر  يممدة التصفية في تقد خاللخدمات الصندوق  ويستمر مقدمو ف.مص

 مهامالمج بعض دأو استبدالهم بغيرهم أو  الخدماتهذه  يمفي تقد الستمرارهم الحاجةعدم  -موافقة الهيئة 

 .لدى مقدم خدمة واحد

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

ين ار أو أمأو مراقب استثم االستثمار، أو إدارة محفظة الجماعي االستثمارلهم بإدارة أنظمة  المرخص

موافقة  بعد 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

 

 نييئة تعيالتي تقرر فيها اله األحوالفي  إالبقرار يصدر عن جمعية حملة الوحدات  المصفي ينيتم تعي .5

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

 تحدد، والاألحوفي جميع المصفي. ينمن الهيئة على تعي المسبقة الموافقةعلى  الحصولالوحدات، يتوجب 

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

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

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

في مباشرة  الجديد المصفييبدأ  والمن يحل محله،  ينيجب أن يشمل تعي المصفيوكل قرار بعزل لذلك.

 .العزل وتعيينه مصفيا المتضمنبعد شهر القرار  إالأعماله 
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 :ما يلي الخصوصالصندوق، وله على وجه  التي تقتضيها تصفية األعمالبجميع  المصفييقوم  .7

  مثيل الصندوق أمام القضاء والغيرت. 

    للمحافظة على أصول الصندوق وحقوقه الحريصالقيام ببذل عناية الشخص. 

   سداد ديون الصندوق. 

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

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

   حملة الوحدات ينقسمة صافي أصول الصندوق ب. 

صيد   له ليع أيجي الأنماد يالقة، كما  إلتمام ال مة ذا كانم   الجديد   أنماال  يجي  للمصةي أن يبدأ  وال 

صةية أو ماد التل ن المتعلقة المنا ناتأو يقبل التحكيم في الصندوق جملة واحد  أو أن يتصالح نلى حقيقه 

 .جمعية حملة اليحدات لميافقة  المع أدراف ذات الصلة،  تعامالت جراء 

قتضيه مما ت حدات أو الغير إذا كانتوأو حملة ال األعمال التي يجريها المصفي في مواجهة الصندوقتسري  .8

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

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

زم ا يلت، كم المصفيحسابات الصندوق وتسليم دفاتره ومستنداته وأصوله إلى  يمعلى مدير الصندوق تقد .9

الثة ث خالل - المصفيات تخص الصندوق، ويقوم بأي بيانات أو معلوم المصفيبتزويد  الخدماتمقدمو 

له زاماته، ويتضمن حقوقه والت بما الماليمركزه  وتحديدبجرد أصول الصندوق  -أشهر من مباشرته لعمله 

ار الهيئة لقيد التصفية، مع إخط الالزمةالدفاتر  المصفي ويمسك، الخدمات بمقدميفي ذلك  ينأن يستع

 .للصندوق المالي المركزبتقرير 

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

بعد  يالمصفالتي اختارت  الجهةبقرار يصدر من  المدةويجوز مد .بناء على طلب ذوي الشأن تحديدها

 ولكل ذي شأن ،المحددة المدةفية في التص إتمامالتي حالت دون  األسبابعلى تقريره الذي يتضمن  االطالع

 المدة.أن يطلب من الهيئة تقصير هذه 

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

ن نوي عقرير السوالت الحساباتوتقرير مراقب  المنتهيةعن السنة  الماليةالبيانات  لمناقشة، وذلك المالية

 .لتصفيةافي أي وقت إذا اقتضـت ذلك أعمال  لالجتماع الجمعية، وله دعوة والمصادقةأعمال التصفية 

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

سداد ديون  المصفيوعلى  .الصندوق في دور التصفية لحسابالتي يحصلها في أحد البنوك  المبالغ
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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 الممتازةالديون. 

   الشيء الضامن للدين ناتجبتأمينات عينية، وذلك في حدود  المضمونةالديون. 

صةية الت ناتج م  قيالمتب، فإن لم يكف ي العادي ي وما يتبقى م  ماد لعد يداد الديين الاالق ليانها يؤدي للدائن 

 .نليهم قامة الغرماء المادلاداد كل لذه الديين يتم قامة 

 مشترك حملة الوحدات، ويحصل كل ينوق بعد سداد ديونه ببقسمة ما تبقى من أصول الصند المصفييقوم  .13

 .على نصيب يتناسب مع عدد وحداته في رأس مال الصندوق

مال تهي أعإلى جمعية حملة الوحدات حسابا ً ختاميا عن تصفية الصندوق وقسمة أصوله، وتن المصفييقدم  .14

 الجمعية.من تلك  الحساب الختاميالتصفية بالتصديق على 

 المصةيقيم وي .أن يطلب  لغاء قيد الصندوق م  يجل الصناديق لدى الهيئة لعد انتهاء التصةية ةيالمصونلى  

  .م  تاريخ الشهر  اليحتج نلى الغير لانتهاء التصةية  واللشهر انتهاء التصةية، 

الد مد  صندوق لوفقا  للانة المالية لل  تقرير ربع سنوي للهيئة عن أعمال التصفية، يمبتقد المصفييلتزم  .15

 ومتضمنا  ما الات،أقصالا ثالثين ييما  م  نهاية الةتر ، نلى أن يكين التقرير مراجعا  م  قبل مراقب الحا

يجيد  صيد متم التيصل  ليه في  جراءات التصةية والدفعات التي تم تي يعها نلى حاملي اليحدات وأي أ

 المصفيب من كما يجوز للهيئة أن تطل     ،لدى الصندوق لم يتم تاييلها ويبب ندم االنتهاء م  تاييلها

 .تزويدها بأي معلومات أو تقارير كلما رأت ضرورة لذلك

ن لصندوق مخمس سنوات من تاريخ إلغاء قيد ا لمدةبتصفية الصندوق  المتعلقة والمستنداتالدفاتر  تحفظ .16

 المصفي.التي عينت  الجهة تحددهالذي  المكانسجل الهيئة في 

دود ح تجاوزهالتي تلحق الصندوق أو حملة الوحدات أو الغير بسبب  األضرارعويض عن ت المصفيسأل ي .17

على  ينن مسئولفإنهم يكونوالمصفين التي يرتكبها في أداء عمله، وفي حالة تعدد  األخطاءسلطته أو نتيجة 

 .وجه التضامن

 

 
 ( 37ادة ـم) 

 إجراءات الشكاوي :
 

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

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

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

 البيانات الواجب توافرها بالشكوى : .2
 

 . يتعين على العميل استيفاء كافة البيانات الجوهرية للشكوى 

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

 ا تحت يجب أن تتضمن الشكوى إقرار من العميل بصحة البيانات ومطابقتها للواقع وبأنه
 وليته .مسئ

 اء يجب أن تتضمن الشكوى إقرار من العميل بأن موضوع الشكوى غير منظور أمام القض
. 

 

 

 ( 38ادة ـم)  
 

 ــالتالمـراسـ : 

 :يتم توجيه كافة المراسالت- 
 ألي مالك على آخر عنوان مقيد في سجالت الصندوق. .1

 إلى المدير على العنوان التالي: .2

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

 

 عنوان الشركة 
 الدور الثامن عشر –مجمع الخليجية  –شرق 

 

www.nic.com.kw 

 

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

 

 
 (39 )مـادة

 

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
 

سل غبشأن  بقرارات وتعليمات هيئة أسواق المال وقوانين دولة الكويت االلتزامدير الصندوق يجب على م
ت الحقة عليمااألموال وتمويل اإلرهاب وقرارات الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن، وأية قرارات وت

 اإلرهاب.تصدر بشأن غسل األموال وتمويل 
 

 (40 )مـادة
 

 القانون والمحاكم : 

 

http://www.nic.com.kw/
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 نازعات ة المع هذا النظام ويفسر وفقا ألحكام القانون الكويتي ويختص القضاء الكويتي وحده بكافيخض

 .التي تتعلق به أو تنشأ عنه
   تنظيم نشاد والئحته التنةيذية لش ن  نشاء ليئة أيياق الماد و 2010لانة  7تطبق أحكام القانين رقم

ي لذا فه نص لمنظمة م  الجهات الرقالية فيما لم يرد االوراق المالية وتعديالته والقرارات والشرود ال

 النظام.

 

 

 

 

 

 


