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في شأن تنظیم تداول األوراق المالیة وإنشاء  1990لسنة 31 مرسوم بالقانون رقم البموجب أحكام 
الئحة التنفیذیة بإصدار ال 1992لسنة  113صنادیق االستثمار وقرار وزیر التجارة والصناعة رقم 

، وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة وبنك والتعدیالت الالحقة علیھ  أعاله إلیھللمرسوم بالقانون المشار 
من مالكي وحدات  " لصناعة والخدمات النفطیةل موارد صندوق " إنشاءفقد تم  ، الكویت المركزي

 7قد تطرأ علیھ مستقبالً والمرسوم بالقانون رقم وأیة تعدیالت  االستثمار المبین أحكامھا وفق ھذا النظام
والتعدیالت  والالئحة التنفیذیة بشأن انشاء ھیئة أسواق المال وتنظیم االوراق المالیة 2010لسنة 

 . الالحقة علیة والقرارات والضوابط الصادرة من الھیئة 
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 ) 1ادة ـم( 
 

 ألحكامھ.جزأ من ھذا النظام ومكمالً یعتبر التمھید السابق جزءا ال یت
 

 ) 2ادة ـم( 
 -: اتـفـریـتع 

 یكون للمصطلحات التالیة المعنى المبین قرین كل منھا:
 

 الصنـــدوق   : .لصناعة والخدمات النفطیةل موارد صندوق
 نوع الصندوق   : المالیة.صندوق االستثمار في االوراق 

رأس مالھ بإصدار وحدات صندوق مفتوح ذو رأس مال متغیر یزید 
استثماریة جدیدة أو ینخفض باسترداد بعض وحداتھ خالل الفترة 

 المحددة في نظامھ األساسي.

:   شكل الصندوق 

 نوع طرح وحدات الصندوق   : اكتتاب عام

 ھو المجال الذي یحدده مكتب التدقیق الشرعي الخارجي للصندوق
لصناعة وشركات مختارة من شركات قطاع ا أسھم والذي یتضمن

وغیر المدرجة العربیة  المالیةالمدرجة في األسواق الخدمات النفطیة 
المتوافقة مع أحكام الشریعة االسالمیة وبما ال یتعارض مع ھدف 

 الصندوق.
 الدینار الكویتي.

:  المجال  
 

  
 

 عملة الصندوق 

 ــامــظـــالن  : ھذا النظام أو أیة تعدیالت قد تطرأ علیھ مستقبالً.
 اإلشـراف جھـة   : .ھیئة اسواق المال

 الھیئة  : المال.ھیئة اسواق 
 صندوقمدیـر ال   : الوطنیة. االستثماراتشركة  

ھو مالك الوحدات من الشركات والمواطنین الكویتیین ومواطني دول 
الذین یجوز لھم االشتراك  واألجانبوالعرب  مجلس التعاون الخلیجي

 النظام.م ھذا ألحكافي الصندوق وفقا 

:   المالــــك 

شخص مؤھل في مجال فقھ المعامالت، یقوم بمھام التدقیق الشرعي 
 .على الشخص المرخص لھ

:    مكتب التدقیق الشرعي
 الخارجي

المؤسسة أو المؤسسات المالیة التي یعینھا مدیر الصندوق لتقوم  اسم
 بالصندوق.تلقي طلبات االشتراك  وھي البیع)االكتتاب ( بدور وكیل

:    (البیع) االكتتابوكیل 

الشخص الطبیعي المسجل لدى الھیئة في سجل مراقبي الحسابات الذي 
یبدي الرأي الفني المحاید والمستقل حول مدى عدالة ووضوح القوائم 
المالیة للشركة المعدة وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة المعتمدة لدى 

 الھیئة.

:   مراقب الحسابات 

ورقة مالیة غیر قابلة للتجزئة تمثل حصة في أصول الصندوق  ھي 
 وتخول حاملھا مباشرة كامل الحقوق الناشئة عنھا.

بینھم وإذا تعدد مالكو الوحدة الواحدة تعین علیھم أن یختاروا من  
 واحدا یمثلھم تجاه الصندوق. ویجوز لغیر الكویتیین االكتتاب  ًشخصا

 ..في وحدات االستثمار أو تملكھا

:  وحـدات االستثمـار 

موجودات الصندوق حسب  تقویمھو السعر الذي یتم تحدیده بناء على 
مقسوما على عدد  المعتمدة من الھیئة الدولیة المعاییر المحاسبیة
 وحدات االستثمار.

:  صافي قیمة الوحدة 
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ھي قیمة استثمارات الصندوق في نھایة الفترة المالیة مقومة طبقاً 
ً  ظام الصندوق األساسيألحكام ن لمعاییر المحاسبیة ا للضوابط أو وفقا
ً إلیھا بنود الموجودات األخرى المعتمدة من الھیئةالدولیة  من  مضافا

نقدیة وأرصدة مدینة وأخرى مطروحا ًمنھا التزامات الصندوق قبل 
الغیر في ذات التاریخ (دون األخذ في االعتبار التوزیعات النقدیة 

 الصندوق إن وجدت).   يسا ھمالمقترحة على م

: للصندوق الصافیة القیمة 
 
 
 
 
 
  

عطلة نھایة األسبوع وأیام العطل الرسمیة  باستثناءجمیع أیام األسبوع 
  في دولة الكویت ولمدیر الصندوق.

حتى الساعة الواحدة ظهرا  آخر یوم لقبول طل�ات االشتراك واالسترداد
قبل وذلك  لكو�ت ولمدیر الصندوق في دولة اخالل أ�ام العمل الرسم�ة 

 .یوم عمل من یوم التقو�م
ً لمعاییر المحاسبة الدولیة  الیوم الذي یتم فیھ تقویم األصول وفقا

 شھر).المعتمدة من الھیئة (آخر یوم من كل 
 

: 
 
: 
 
 
 
: 
 
 

 یوم العمل 
 
  یوم التعامل 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 یوم التقویم 

 الســـــــوق  : .المالیةوراق األسواق العربیة لأل
بشأن ھیئة أسواق المال وتنظیم نشاط  2010لسنة  7القانون رقم 

 .وتعدیالتھ والتعدیالت الالحقة علیھ االوراق المالیة
:  القـانــــــون 

عدیالت والت 2010لسنة  7رسوم بقانون رقم ھي الالئحة التنفیذیة للم
 الالحقة علیھا.

 

  یذیةالئحة التنفال 

 ) 3ادة ـم( 
 

لصناعة والخدمات ل موارد صندوق"  اسمیطلـق على ھذا الصنـدوق 
 ".النفطیة

:  الصنــدوق اسم 

 
 

 ) 4ادة ـم( 
 

بإنشاء وإدارة الصندوق وتعمل  شركـة االستثمارات الوطنیةتقوم 
كمدیر للصندوق وتكون الممثل القانوني للصندوق في عالقتھ مع الغیر 

وھي شركة مرخصھ لھا من قبل ھیئة أسواق  ،عنھیع ولھا حق التوق
. ویكون للصندوق شخصیة اعتباریة وذمة مالیة مستقلة عن المال

 حملة الوحدات أو الجھة القائمة على ادارتھ.

:  مدیـر الصنــدوق 

 
 ) 5ادة ـم( 

 
شخص اعتباري مرخص لھ بمزاولة نشاط المراقبة واالشراف على 

 ي.أنظمة االستثمار الجماع
 

 ) 6مادة  (       
 

: االستثمـار مراقب 

شخص اعتباري مرخص لھ من الھیئة لمزاولة حفظ أموال العمالء 
وأصولھم بما في ذلك تلك المكونة ألنظمة االستثمار الجماعي وفقا 

ونظام والئحتھ التنفیذیة وتعدیالتھما  2010سنة  7ألحكام القانون رقم 
 .الصندوق وتعلیمات جھة االشراف

 

  امین الحفظ 
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 ) 7ادة ـم( 
 

سنوات تبدأ اعتباراً  عشر دتھممال متغیر، و یكون الصندوق ذو رأس
وھي في الجریدة الرسمیة الموافقة على تأسیسھ قید ونشر من تاریخ 

 أكثر منبعد الحصول على موافقة  قابلة للتجدید لمدد مماثلة أخرى
 .وجھة االشراف رأس المال% من 50

:  دة الصندوقمـنوع و 

 
 ) 8ادة ـم( 

 

مختارة من شركات قطاع  استثمار رأسمال الصندوق في أسھم
 المدرجة في األسواق المالیةالصناعة وشركات الخدمات النفطیة 

وغیر المدرجة المتوافقة مع أحكام الشریعة االسالمیة  ویشمل العربیة 
ھا وقطاع المشتقات النفطیة وخدمات وخدماتھذلك القطاع النفطي 

واستثمار النقد  وخدماتھوقطاع الكیماویات  وخدماتھوقطاع الغاز 
 والصكوكالقصیرة االجل والطویلة االجل  المتوفر في الودائع

الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة او 
والمرابحات المتوافقة مع الشریعة االسالمیة والتي تصدرھا  بضماناتھا

وك االسالمیة المعتمدة والتي ال یترتب علیھا أغراض المؤسسات والبن
تمویلیة وفقا لما یراه مدیر الصندوق وذلك بھدف تحقیق عوائد جیده 
للمشتركین ویجب أن تكون جمیع اعمال الصندوق موافقة ألحكام 

مكتب التدقیق الشرعي الخارجي یقرره  الشریعة االسالمیة حسب ما 
 . للصندوق 

: الصنـدوق                          اءـن إنشـم دفـالھ  

 
 ) 9ادة ـم( 

 
 5من مال الصندوق  یبلغ حدود رأسمال الصندوق متغیر و یكون رأس

ویقسم رأس مال ، دینار كویتيملیون 100دینار كویتي إلى ملیون 
الصندوق الى وحدات متساویة القیمة وتقتصر مسؤولیة حملة الوحدات في 

تھم في رأس المال ویتم تسدید قیمة الوحدات نقدا الصندوق على قیمة مشارك
 عند االكتتاب أو االشتراك فیھا.

دینار كویتي أو ما  5,000,000یجب أن ال یقل رأس مال الصندوق عن 
في حالة انخفاض رأس  -یعادلھا بالعمالت األخرى، وعلى مدیر الصندوق 

أیام عمل من أن یخطر الھیئة خالل خمسة  -مال الصندوق عن الحد األدنى 
 ً  -في كل حالة  -تاریخ انخفاض رأس المال، وللھیئة اتخاذ ما تراه مناسبا

  بما یحقق مصلحة حملة الوحدات.
 

: الصنـدوق مـال سرأ 

 ) 10ادة ـم( 
 

، قیمة كل منھا دینار كویتي واحد ،وحدات االستثمار للصندوق اسمیة
لى وحدة إ 5,000,000مال الصندوق من ویتكون حدود رأس

 .وحدة 100,000,000

:  وحــدات االستثمـار 

 
 ) 11ادة ـم( 

 

ومن ثم  وحدة )ألف( 10,000 الصندوق الشتراك فيل الحد األدنى 
كما أنھ ال یجوز أن یتعدى عدد الوحدات وحدة 1,000الـ مضاعفات 

مال  % من رأس50عن  من قبل مستثمر واحد المشترك بھا
 .الصندوق

:  لى لالشتراكالحد األدنى واألع 
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 ) 12ادة ـم( 

 
 االشتراك في الصندوق : 

  ال یجوز االشتراك في الصندوق بحصص عینیة أیا كان نوعھا. -1

مجل���س التع���اون الخلیج���ي  دول وم���واطني الك���ویتیینین للم���واطناالش���تراك ف���ي الص���ندوق  یح���ق -2
والخلیجی�ة واإلجنبی�ة المقیمین والغیر مقیمین والش�ركات والمؤسس�ات الكویتی�ة واألجانب والعرب 

 الكویت.دولة  داخل وخارج

یقوم م�دیر الص�ندوق بتوجی�ھ ال�دعوة لالش�تراك ف�ي الص�ندوق ع�ن طری�ق الجری�دة الرس�میة وف�ي  -3
عل��ى البیان��ات الت��ي تتض��منھا نش��رة اس��واق الم��ال  ھیئ��ةموافق��ة ص��حیفتین ی��ومیتین وذل��ك بع��د 

 االكتتاب.

 لأن یعم��ال كوكی�� الحف��ظویح��ق للم��دیر وأم��ین  )ی��عالب( االكتت��اب ی��تم االش��تراك ع��ن طری��ق وك��الء -4
 )البی�ع( االكتت�اب ولھما نفس الحقوق وعلیھما نفس االلتزام�ات المترتب�ة عل�ى وك�الء )بیعاكتتاب (
نم�وذج االش�تراك المع�د ل�ذلك مرفق�ا ب�ھ  )البی�ع( االكتت�اب بحیث یسلم المشترك إلى وكی�ل اآلخرین

، وتودع األموال التي یتم تلقیھ�ا ف�ي ضافة إلى عمولة البیعالمستندات المطلوبة وقیمة الوحدات باإل
حساب خاص یفتح بإسم الصندوق، وتسلم ھذه األموال إلى أمین اإلستثمار بعد إس�تكمال إج�راءات 

 .إنشاء الصندوق

إیصاال موقعا یتضمن اس�م المش�ترك وجنس�یتھ وعنوان�ھ  )البیع( االكتتاب یستلم المشترك من وكیل -5
 ك وعدد الوحدات المشترك بھا وقیمتھا.وتاریخ االشترا

یظل ب�اب االش�تراك مفتوح�ا ط�وال الم�دة المح�ددة بال�دعوة وال یج�وز قف�ل ب�اب االش�تراك إال بع�د  -6
الحد األدنى من قیم�ة إذا قاربت فترة االكتتاب على االنتھاء دون أن یتم تغطیة و ،انتھاء ھذه  المدة

م��ا ل��م یق��م ھ��و بتغطی��ة قیم��ة ھیئ��ة مھل��ة مماثل��ة ج��از لم��دیر الص��ندوق ان یطل��ب م��ن ال  الص��ندوق
، ویج�وز الوح�دات المص�درة  ع�دد % م�ن إجم�الي50على أن ال تزید نسبة ملكیت�ھ ع�ن الوحدات 

م��ن % 50لم��دیر الص��ندوق أن ی��نقص رأس الم��ال إل��ى الح��د ال��ذي ی��تم تغطیت��ھ بحی��ث ال یق��ل ع��ن 
 وذل�ك بع�د موافق�ة  ن�ار أیھم�ا أكث�رأو خمس�ة مالی�ین دی إجمالي قیمة الوحدات المطروحة لالكتت�اب

ل�ھ الع�دول ع�ن إنش�اء الص�ندوق وف�ي ھ�ذه الحال�ة ی�رد للمش�تركین  ، كم�ا یج�وزھیئة اسواق الم�ال
المبالغ التي دفعوھا وما حققھ من عوائد وذلك خالل فترة ال تتج�اوز عش�رة أی�ام م�ن ت�اریخ ق�راره 

 .المذكور

لالكتتاب العام في وحدات الص�ندوق ع�ن مبل�غ  یجب أن ال تقل مشاركة مدیر الصندوق المطروح   -7
، وال یج�وز ان یتص�رف ف�ي تل�ك الوح�دات او یس�تردھا ط�وال م�دة إدارت�ھ دینار ك�ویتي 250,000

 % من رأس مال الصندوق.50للصندوق. كما ان الحد األقصى لمشاركة مدیر الصندوق یبلغ 

أن یشترك لحسابھ الخ�اص  خارجيال ومراقب الحسابات ومراقب االستثمار الحفظألمین ال یجوز  -8
 الصندوق.بوحدات 

 الصندوق.االكتتاب (البیع) عدم قبول أي اشتراك نقدي في  ووكیلیجب على مدیر الصندوق  -9
أو م�دیر الص�ندوق بنم�وذج  )البی�ع( االكتت�اب أن ی�زود وكی�ل االش�تراك ف�يیتع�ین عل�ى الراغ�ب  -10

م��دیر  واس��مالص��ندوق ورأس مال��ھ  اس��مالمع��د ل��ذلك ویج��ب أن یتض��من ھ��ذا النم��وذج  االش��تراك
المش�ترك وعنوان�ھ وجنس�یتھ والوح�دات  واس�م االس�تثمارمراقب  واسم الحفظأمین  واسمالصندوق 

بھ��ا وقیمتھ��ا باإلض��افة ال��ى عمول��ة البی��ع وإق��رار من��ھ بقبول��ھ لنظ��ام الص��ندوق  االكتت��ابیری��د  الت��ي
 -یلي: ما تحدد ھویة المشترك وفقا ل التيمرفقا بھ المستندات الرسمیة 

 الكویت،واألفراد غیر الكویتیین المقیمین بدولة  الكویتیین،البطاقة المدنیة بالنسبة لألفراد  -
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 شریطة صالحیة تلك البطاقة.

 وثیقة السفر بالنسبة لألفراد الغیر مقیمین بدولة الكویت شریطة صالحیة تلك الوثیقة. -

إضافة الى  الفردیة،مؤسسات الترخیص الصادر من وزارة التجارة والصناعة بالنسبة لل -
 الوثائق.شریطة صالحیة تلك  المؤسسة،البطاقة المدنیة لصاحب 

بالنسبة  التوقیع،الترخیص الصادر من وزارة التجارة والصناعة وكذلك نموذج اعتماد  -
 المستندات.شریطة صالحیة تلك  التجاریة،للشركات 

والوثائق الصادرة أو المعتمدة من  حلیة،المالوثائق الرسمیة بالنسبة لألفراد والجھات األخرى  -
 إلیھا المؤسسات والمنشآت والشركات غیر المقیمة. تنتمي التي المختصة بالدولةالجھات 

تثبت صفة المتعامل نیابة عن الغیر  التياألوراق والمستندات والوثائق واألحكام القضائیة  -
 تمثیل من ینوب عنھ. فيوإنھ مخول 

بات الھیئة بما یخص سیاسات مكافحة غسیل االموال وأعرف أي متطلبات أخرى حسب طل -
 عمیلك.

یحكم النظام األساسي لصندوق االستثمار العالقة بین مدیر الصندوق وحملة الوحدات،  -
ویجب توفیر نسخة مطبوعة من النظام األساسي لكل مشترك أو أي شخص لدیة رغبة في 

على النظام األساسي  االطالعبعد  –في الصندوق، ویعد توقیع المشترك  االشتراك
بمثابة موافقة على ھذا النظام. ویجب أن یكون النظام  االشتراكعلى طلب  -للصندوق

 مكتوباً باللغة العربیة وأن یتم توفیره دون مقابل عند طلبھ. االستثماراألساسي لصندوق 
 

 اس�تیفاءحال�ة ع�دم  فية ومدیر الصندوق عن تنفیذ المعامل )البیعاالكتتاب (علما بأنھ سیمتنع وكیل 
 للمشترك.صورة من وثیقة الھویة الشخصیة 

 
 ) 13ادة ـم( 

 
 التخصیــص : 

 

عل�ى األكث�ر عشرة أیام عمل یقوم مدیر الصندوق بفرز طلبات االشتراك وإجراء عملیة التخصیص خالل  -1
 االكتتاب.اغالق باب من تاریخ 

م�ن عش�رة أی�ام عم�ل ل�ھ م�ن وح�دات خ�الل  تخصیص�ھترد إلى المشترك المبالغ الزائدة ع�ن قیم�ة م�ا ی�تم  -2
 عوائد.تاریخ انتھاء إجراءات التخصیص وال یستحق عنھا أیة 

 
 ) 14ادة ـم( 

 المشتركین:سجل  
 
یحفظ سجل حملة وحدات الصندوق لدى وكالة مقاصة، ویجوز حفظ ھذا السجل لدى أمین حفظ إذا  -1

دة في الكتاب الرابع (بورصات األوراق المالیة كان الصندوق غیر مدرج، وذلك وفقاً لألحكام الوار
 .ووكاالت المقاصة) من الالئحة، وتدفع أتعاب الجھة التي تحتفظ بالسجل من أموال الصندوق

على وكالة المقاصة أو أمین الحفظ االحتفاظ ببیان یوضح رصید الوحدات المتبقیة والوحدات التي  -2
 .لغاؤھا، وتزوید مراقب االستثمار بنسخة من البیانتم إصدارھا أو استردادھا أو استحداثھا أو إ
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یتعین على حملة الوحدات إخطار مدیر الصندوق أو الجھة التي تحتفظ بسجل حملة الوحدات كتابیا   -3
أو عن طریق االیمیل عن أي تغییر یطرأ على أي من معلوماتھ وذلك خالل شھر على األكثر من 

 .حدوث أي من ھذه التعدیالت او التغییرات
 
 
 

 ) 15ادة ـم( 
 

 سیاسة توزیع األرباح : 
 

ما یراه مناسبا لصالح ل اوفقوسنویة والسنویة  الربعیقرر مدیر الصندوق بعد إصدار البیانات المالیة  •
بشكل ربع سنوي أو  الجزء الذي یجري توزیعھ كأرباح على وحدات االستثمار فیھ ركیناالصندوق والمش

الموقع اإللكتروني لمدیر من خالل  ویعلن عن التوزیع وموعده وقیمتھق سنوي حسبما یقرره مدیر الصندو
ویجوز للمدیر توزیع الجزء من عائد  ،الصندوق أو عن طریق إرسال رسائل نصیة لحملة الوحدات

 للوحدات) االسمیةاالستثمار بشكل نقدي أو عن طریق توزیع وحدات مجانیة في الصندوق(بواقع القیمة 
 یتم إخطار جھة اإلشراف بذلك.اً، وأو بالطریقتین مع

 
 ) 16ادة ـم( 

 حقوق حملة الوحدات  
 

 یجب أن تُطبق على جمیع حملة الوحدات من الفئة نفسھا في الصندوق الشروط واألحكام ذاتھا. •

تخول حصص أو وحدات االستثمار للمشتركین حقوقا متساویة تجاه الصندوق ویكون لحاملھا الحق في  •
 كلقابلة للتوزیع وااللتزام بتحمل الخسارة كل في حدود ما یملكھ من وحدات ویكون لاقتسام األرباح ال

منھم الحق في الحصول على نسبة من صافي موجودات الصندوق عند تصفیتھ بقدر ما یملكھ من 
 وحدات.حصص أو 

 الصندوق.ال یحق لحملھ الوحدات االشتراك في إدارة فیما عدا مدیر الصندوق  •
ویتعین أن ال یقل نصیب كل وارث عن الحد  للورثةالك الوحدات تؤول تلك الوحدات في حالة وفاة م •

فإن قل نصیب الوارث عن الحد االدنى وما لم یتفق الورثة فیما بینھم على نقل  علیھ،األدنى المنصوص 
 .عنھمعلن  تقویمملكیة الوحدات بحیث تكون ضمن الحد األدنى للملكیة جاز للمدیر شراؤھا بآخر سعر 

في حالة إفالس مالك الوحدات أو توقیع حجز قضائي على الوحدات المملوكة لھ جاز للمدیر أن یشتریھا  •
 المختصة.وفقا آلخر سعر معلن عنھ ویتم تسلیم المبلغ للجھة 

 
 

 
 ) 17ادة ـم( 

 

 ألصوللالقیمة السوقیة الصافیة  : 
 

االستثمار  مراقبتقییم طریق عن  لتقویمفي یوم ا بشكل شھري NAVیتم احتساب القیمة الصافیة لألصول •
الصندوق  استثماراتقیمة تتمثل في  لألصول ةأن طریقة احتساب القیمة الصافیبعلما (لوحدات االستثمار 

إلیھا بنود  مضافة الھیئةالمعتمدة من  الدولیة وفقاً للمعاییر المحاسبیةو مقومة وفقا لنظام الصندوق األساسي
 الصندوق قبل التزاماتدیة وأرصدة مدینة وأیة موجودات أخرى مطروحا منھا الموجودات األخرى من نق

التغیر في ذات التاریخ (دون األخذ في االعتبار التوزیعات النقدیة المقترحة على المساھمین في الصندوق 
 إن وجدت).

لتقدیم الطلبات مدة یوم بعد الموعد النھائي  زال یتجاویجب تقویم أصول الصندوق في كل یوم تعامل وبما  •
 واالسترداد. االشتراكالخاصة بعملیات 
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یجوز تأخیر تقویم أصول الصندوق لمدة ال تتجاوز یومي عمل من یوم التعامل في حالة عدم إمكانیة   •
 . التأخیرتقویم جزء كبیر من أصول الصندوق على ان یقدم مدیر الصندوق للھیئة أسباب ومبررات ھذا 

 
التي لم یتم تداولھا خالل العشرین  أو غیرھا من األصول غیر السائلةالمدرجة یة یتم تقویم االوراق المال •

 .المعتمدة من الھیئةالدولیة وفقا للمعاییر المحاسبیة یوم عمل السابقة لیوم التقویم 
 التالیة:بأحد الطرق  وذلك األقلمرة بالسنة على  التقویمیتم تقویم االوراق المالیة الغیر مدرجة لیوم  •

 دفتریة.ث قیمة أحد .1
 وساطة.وفقا لمتوسط التقییم لثالثة مكاتب  .2
 مختصة.حسب القیمة العادلة من خالل جھة  .3

 .المعتمدة من الھیئةالدولیة للمعاییر المحاسبیة كما یتم تقییم أسھم الشركات الغیر مدرجة  •
وق من خالل یتم اإلعالن عن صافي قیمة الوحدة للجمھور من خالل نموذج المعلومات الشھریة للصند •

 البورصة، وذلك خالل سبعة أیام عمل من نھایة كل شھر. 
معادلھا بالدینار  احتسابویراعى عند التقییم إذا كانت ھناك مبالغ بعملة غیر الدینار الكویتي أن یتم   •

 الكویتي، على أساس سعر الصرف السائد عند إجراء ذلك التقییم.
في حساب سعر الوحدة، یجب  الخطأیر صحیح او من أصول الصندوق بشكل غ أصلفي حال تقویم  •

على من تسبب في ذلك بخطئھ أن یعوض المضرور من ھذا الخطأ. ویجب على مدیر الصندوق أن یرفق 
مع البیانات المالیة المرحلیة المراجعة او البیانات المالیة السنویة المدققة تقریرا یبین كل أخطاء التقویم 

 الفترة.والتسعیر التي تمت خالل تلك 
 

 
 )18ادة ـم(

 

 واالستردادشـتــراك اال : 
 

یحق لحملة الوحدات استرداد وحداتھم كما یحق آلخرین االشتراك في الصندوق م�ن خ�الل تق�دیمھم طلب�اً  •
تنفیذ طلبات االشتراك أو االسترداد بس�عر التق�ویم الت�الي لطل�ب االش�تراك  الصندوق، ویتمبذلك إلى مدیر 

أن تشمل أسعار االش�تراك أو االس�ترداد أی�ة عم�والت أخ�رى منص�وص علیھ�ا ف�ي  او االسترداد. ویجوز
 -یلي: كما ھذا النظام وذلك 

 االكتتاب.بشكل شھري بعد االنتھاء من عملیة تبدأ عملیة االسترداد  -1
وك��ذلك یج��وز الص��ندوق  ف��يل��ھ  یج��وز للمش��ترك إع��ادة بی��ع ك��ل أو بع��ض وح��دات االس��تثمار المملوك��ة -2

 االستثمار. مراقبقبل وفقاً للسعر المقیّم من في الصندوق  كاالشترا لآلخرین
، وف�ي حال�ة م�ن ك�ل ش�ھرف�ي آخ�ر ی�وم أي  يش�ھر یتم إب�رام وتنفی�ذ عملی�ة االس�ترداد واالش�تراك بش�كل -3

، ی�تم ی�وم االس�ترداد واالش�تراك س�ابق ل�ھفي عطلة رسمیة فیعتبر ی�وم العم�ل ال آخر یوم من الشھر وقوع
ظھرا خ�الل أی�ام العم�ل الرس�میة ف�ي دول�ة  الواحدةعند الساعة  واالسترداد شتراكاالإغالق قبول طلبات 

قبل یوم من تاریخ تقویم أصول الص�ندوق، وإال س�قط الطل�ب لتل�ك الفت�رة  الكویت ولمدیر الصندوق وذلك
 وعلیھ تجدید طلبھ للفترة التالیة.

إذا بل�غ إجم�الي نس�بة جمی�ع  م�ل الت�اليیجوز لمدیر الصندوق تأجیل تلبیة أي طلب استرداد حتى یوم التعا -4
% أو أكث�ر م�ن ص�افي قیم�ة 10 تعام�لطلبات االسترداد لحمل�ة الوح�دات والمطل�وب تلبیتھ�ا ف�ي أي ی�وم 

وعلى أن تؤخذ جمیع طلبات االس�ترداد باالعتب�ار عل�ى أس�اس النس�بة والتناس�ب، وی�تم  صندوق،الأصول 
% م�ن ص�افي قیم�ة أص�ول الص�ندوق حت�ى 10نس�بة  تأجیل النسبة من طلبات االسترداد التي زادت ع�ن

 .يیوم التعامل التال
إذا زادت طلبات االشتراك عن الحد األعلى لرأس المال المصرح بھ یتم تخص�یص الوح�دات للمش�تركین  -5

 الجدد بطریقة النسبة والتناسب.
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ج��ب أحك��ام ھ��ذا االس��تثمار بمو مراق��بیح��دده المعل��ن بتاریخ��ھ كم��ا  التق��ویمیك��ون االس��ترداد وفق��اً لس��عر  -6
م�ن القیم�ة الص�افیة للوح�دة، ویك�ون االش�تراك % 0.5النظام، مخصوماً من�ھ نفق�ات االس�ترداد الت�ي تبل�غ 

م��ن القیم��ة الص��افیة % 0.5المعل��ن بتاریخ��ھ مض��افاً إلی��ھ رس��وم االش��تراك الت��ي تبل��غ  التق��ویموفق��اً لس��عر 
 للوحدة.

الت�داول ف�ي وق�ف إذا ت�م  ی�وم التعام�ل الت�الي یجوز لمدیر الصندوق تأجی�ل تلبی�ة أي طل�ب اس�ترداد حت�ى  -7
التي یتم فیھا التعامل في االوراق المالیة أو األص�ول األخ�رى الت�ي  البورصة أو األسواق المالیة المنظمة

 .أصولھتداول أوراق مالیة تمثل قیمة مؤثرة في وقف أو  الصندوق،یملكھا 
رداد خ�الل أربع�ة أی�ام عم�ل التالی�ة لی�وم التق�ویم على مدیر الصندوق أن یدفع لحامل الوحدات قیمة االس�ت -8

 . الذي تم فیھ تحدید سعر الوحدة
 :المبكراالسترداد  -9

 المبكر. االستردادال یقبل مدیر الصندوق طلبات   -
یجوز لمدیر الصندوق تنفیذ طلبات االشتراك واالس�ترداد م�ن خ�الل طباع�ة كاف�ة النم�اذج المطلوب�ة م�ن  -10

وإرسالھا إلى البرید االلكتروني الخ�اص ب�إدارة خدم�ة  www.nic.com.kwة الموقع االلكتروني للشرك
 م��ن نف��س )3الفق��رة ( وذل��ك خ��الل الفت��رة الزمنی��ة المنص��وص علیھ��ا ف��ي cs@nic.com.kwالعم��الء 

الم���ادة، دون الحاج���ة لحض���ور المس���تثمر شخص���یاً لمق���ر م���دیر الص���ندوق وم���ن دون اإلخ���الل بحق���وق 
 م بتعلیمات ھیئة أسواق المال الخاصة بھذا الشأن.المستثمر، مع مراعاة االلتزا

 
 ) 19ادة ـم( 

 
 والمصروفاتمدیر الأتعاب  : 

 

1.  ً تحسب كجزء من یتقاضى مدیر الصندوق نظیر قیامھ بإدارة واستثمار أموال الصندوق أتعابا
ضاھا یزید الحد األقصى لألتعاب التي یتقامصروفات الصندوق في نھایة السنة المالیة على أن ال 

% سنویا سواء كانت ھذه األتعاب في شكل نسبة ثابتة من القیمة الصافیة 5مدیر الصندوق عن 
 -یلي: وفقاً لما  كلیھما.الصندوق أو نسبة مرتبطة بأداء الصندوق أو  ألصول

 .  خالل فترة االكتتاب % من المبلغ المستثمر2یستحق مدیر الصندوق عمولة بیع قدرھا  •

سنویا من القیمة الصافیة ألصول الصندوق ، وتحسب شھریا بشكل  %1 بنسبة أتعاب إدارة •
یتقاضى مدیر الصندوق اتعابا تشجیعیة اضافیة على حسن و .تجمیعي وتسدد بشكل ربع سنوي 

% من القیمة الصافیة 10% من األرباح السنویة للصندوق التي تفوق نسبة 20بنسبة   تمیز األداء
، على أن تكون القیمة الصافیة ألصول الصندوق أعلى من بدایة السنة  منألصول الصندوق 

القیمة الصافیة ألصول الصندوق عن القیمة االسمیة  انخفاضإال إذا كان  القیمة االسمیة للوحدة
للوحدة ناتج عن التوزیعات النقدیة و المنحة أو اي منھما وأن یكون الصندوق محققا لألرباح منذ 

لمساھمین باسترداد الوحدات خالل السنة المالیة فیتم احتساب تأسیسھ ، وفي حالة قیام أحد ا
% والتي تخص قیمة الوحدات المستردة فقط ، 10األتعاب التشجیعیة على العوائد التي تفوق 

األتعاب التي یتقاضاھا مدیر الصندوق عن  دال تزیو  وتحمل كمصاریف مستحقة على الصندوق
 .% من القیمة الصافیة ألصول الصندوق5

الحفظ مراقب یتحمل الصندوق كافة المصاریف المباشرة والتي تشمل أتعاب مدیر الصندوق وأمین  .2
الحسابات والمستشار القانوني  مراقبيوالمصاریف الغیر مباشرة والتي تشمل أتعاب االستثمار 

 الصندوق.ضمن نفقات وأتعاب الھیئة الشرعیة 
قدره و مبلغا ھا مدیر الصندوق بحد أقصىیتحمل الصندوق كافة مصروفات التأسیس التي یتكبد .3

د.ك (خمسون ألف دینار كویتي)، ویتم استھالك مصاریف التأسیس خالل السنة المیالدیة  50,000
 اتعاب مستشار اإلستثمار او وال یجوز دفع أي مبلغ من أصول الصندوق مقابلللصندوق، األولى 
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نسخ یل المثال ال الحصر، مصاریف سب علىویشمل ذلك  بیعھا،مصاریف الترویج للوحدات أو 
 أن یتحمل مدیر الصندوق ھذه المصاریف. على لصندوق،لالنظام األساسي  وتوزیع

أو إفصاح لترویج وحدات صندوق االستثمار یجب مراعاة كشف كل الحقائق  اتصالعند إجراء أي  .4
ویجیة أو التسویقیة والمعلومات ذات العالقة دون مبالغة، وفي جمیع األحوال تخضع اإلعالنات التر

 الھیئة.للضوابط التي تقررھا 
 

 
 ) 20ادة ـم( 

 

 مكتب التدقیق الشرعي الخارجي : 
 

 
یعین مكتب التدقیق الشرعي الخارجي للصندوق لس�نة مالی�ة واح�دة قابل�ة للتجدی�د س�نویاً، ولم�دة ال تتج�اوز 

ندوق بع�د فت�رة انقط�اع ال تق�ل ع�ن أربع س�نوات مالی�ة متتالی�ة، ویج�وز ل�ھ القی�ام بھ�ذه األعم�ال ل�ذات الص�
 سنتین متتالیتین.

تقوم وحدة التدقیق الشرعي الداخلي بالتثبت من شرعیة التطبیق باالطالع عل�ى ح�االت انتقائی�ة للمع�امالت 
الیومیة المختلفة للصندوق؛ للتأكد م�ن الت�زام تع�امالت الص�ندوق بالمع�اییر الش�رعیة وق�رارات الھیئ�ة ذات 

 الصلة.
 

 :شتمل تقریر مكتب التدقیق الشرعي الخارجي على اآلتيیجب أن ی
 .ما یفید اطالعھ على تقریر وحدة التدقیق الشرعي الداخلي .1
 .عدد وتواریخ الزیارات المیدانیة إلى مدیر الصندوق ونتائجھا .2
بیان حول العقود والمعامالت التي تم االطالع علیھا وفحصھا، وذلك دون اإلخالل بسریة  .3

 .ھذه التعامالت
 .القواعد المرجعیة لتلك العقود والمعامالت .4
سواء في العقود أو المعامالت، وكیفیة معالجتھا والمدد  -إن وجدت  -المخالفات الشرعیة  .5

 .المقترحة لذلك
الجھات المسؤولة في الشخص المرخص لھ عن إجراء التعامالت التي تم فحصھا، ومراحل  .6

 .إنجازھا
 لنتائج أعمالھ الواردة في ھذا التقریر.إجراءات التدقیق التي أدت للتوصل  .7
 .الرأي الشرعي النھائي .8
 توقیع المدقق الشرعي والممثل القانوني للمكتب. .9

 
 

 ) 21ادة ـم( 
 

 
 :  

 مستشار االستثمار

 .او مندوب لھ أن یكون مرخصاً لھ من قبل الھیئة للعمل كمستشار استثمار •
االس�تثمار الجم�اعي وبم�ا یھ�دف ال�ى تحقی�ق  ةألنظم� أن یعمل طبقاً للوائح واإلجراءات المنظمة •

 الوحدات.مصالح حملة 
 عند تقدیم االستشارات االستثماریة. على أموالھ الخاصة أن یبذل عنایة الشخص الحریص •
أن یحتفظ بدفاتر وسجالت منتظمة وفقاً للنظم المحاس�بیة، وذل�ك فیم�ا یتعل�ق بأنظم�ة االس�تثمار الجم�اعي،  •

 .وذلك طبقا للوائح الصادرة عنھا دوریة، وذلك بحسب ما تطلبھ منھ وأن یقدم للھیئة تقاریر
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 )22ادة ـم( 
 

 الحفظأمین أتعاب  : 

من القیمة الصافیة  %0.0625نظیر قیامھ بواجباتھ المقررة وفقاً لھذا النظام أتعاباً بواقع  أمین الحفظیتقاضى  •
 جزءاً من نفقات الصندوق. بھذه األتعا لألصول تحتسب بشكل شھري وتسدد في نھایة كل ربع سنة وتعتبر

 
 مراقب االستثمارأتعاب  : 

ً بواقع  • ً لھذا النظام أتعابا % من القیمة 0.0625یتقاضى مراقب االستثمار نظیر قیامھ بواجباتھ المقررة وفقا
جزءاً من نفقات  بالصافیة لألصول تحتسب بشكل شھري وتسدد في نھایة كل ربع سنة وتعتبر ھذه األتعا

 الصندوق.
 

 )23ادة ـم( 
یوضح الجدول أدناه كافة الرسوم والمصاریف واالتعاب، سواء كانت مستحقة على حملة الوحدات أو من 

  أصول الصندوق أو التي تدفع من مدیر الصندوق.
 
 

 قیمة الرسوم والمصاریف واألتعاب مستحقة على الرسوم والمصاریف واالتعاب

 الصندوق أتعاب مدیر الصندوق

سنویا من القیمة  %1نسبة : إدارةعاب أت
الصافیة ألصول الصندوق، وتحسب شھریا 

 .بشكل تجمیعي وتسدد بشكل ربع سنوي
یتقاضى مدیر الصندوق اتعابا : أتعاب تشجیعیة

تشجیعیة اضافیة على حسن و تمیز األداء  
% من األرباح السنویة للصندوق التي 20بنسبة 

ألصول  % من القیمة الصافیة10تفوق نسبة 
الصندوق من بدایة السنة ، على أن تكون القیمة 
الصافیة ألصول الصندوق أعلى من القیمة 
االسمیة للوحدة إال إذا كان انخفاض القیمة 
الصافیة ألصول الصندوق عن القیمة االسمیة 
للوحدة ناتج عن التوزیعات النقدیة و المنحة أو 
اي منھما وأن یكون الصندوق محققا لألرباح 

ذ تأسیسھ ، وفي حالة قیام أحد المساھمین من
باسترداد الوحدات خالل السنة المالیة فیتم 
احتساب األتعاب التشجیعیة على العوائد التي 

% والتي تخص قیمة الوحدات 10تفوق 
المستردة فقط ، وتحمل كمصاریف مستحقة 
على الصندوق و ال تزید األتعاب التي یتقاضاھا 

القیمة الصافیة % من 5مدیر الصندوق عن 
 ألصول الصندوق.

%) من صافي قیمة 0.5نصف بالمائة ( حملة الوحدات رسوم االشتراك
 االصول للوحدات المراد االشتراك بھا.

%) من صافي قیمة 0.5نصف بالمائة ( حملة الوحدات رسوم االسترداد
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 االصول للوحدة.
 .ال یوجد  حملة الوحدات رسوم االسترداد المبكر 

% م�����ن القیم������ة الص�����افیة ألص������ول  0.0625 الصندوق أمین الحفظأتعاب 
 .الصندوق

% م�����ن القیم������ة الص�����افیة ألص������ول  0.0625 الصندوق أتعاب مراقب االستثمار
 .الصندوق

 دینار كویتي سنویاً. 1,100 الصندوق الخارجي الحسابات مراقبأتعاب 

أتعاب مكتب التدقیق الشرعي 
 سنویاً.د.ك تدفع  1,000 الصندوق الخارجي

 .ان وجد مدیر الصندوق أتعاب مستشار االستثمار
 .ال یوجد الصندوق أتعاب المستشار القانوني

 الصندوق رسوم جھة حفظ السجل 
ً وفي حال توزیع  1,300 دینار كویتي سنویا

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

 
 

 ) 24ادة ـم(  
 
 

 الوحدات:أحكام جمعیة حملة 
 
في السنة، ویحق لكل مشترك  -على األقل  -یكون لكل صندوق جمعیة لحملة الوحدات تعقد مرة واحدة  .1

حضور اجتماعات ھذه الجمعیة والتصویت على قراراتھا ویكون لكل من حملة الوحدات صوت واحد مقابل 
 كل وحدة استثماریة واحدة یمتلكھا.

 ر واتخاذ قرار في المسائل التالیة.تختص جمعیة حملة الوحدات بالنظ .2
 تقریر مدیر الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه المالي. •
 تقریر مراقب الحسابات عن البیانات المالیة السنویة المدققة للصندوق. •
 البیانات المالیة السنویة المدققة للصندوق. •
رخص لھا بالعمل وفق أحكام الشریعة تقریر مكتب التدقیق الشرعي الخارجي (بالنسبة للصنادیق الم  •

 اإلسالمیة).
 تقریر مراقب االستثمار. •
 تعدیالت النظام األساسي التي تمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات. •
 عزل مدیر الصندوق. •
 تعیین مدیر بدیل. •
 اختیار مصفي الصندوق ومراقبة أعمالھ. •
 

 فقة الھیئة.بموا النفذ قرارات جمعیة حملة الوحدات إوال ت
 
تنعقد جمعیة حملة الوحدات بناء على دعوة من مدیر الصندوق للنظر في المسائل التي تدخل في  .3

اختصاصاتھا، ویتوجب علیھ أن یوجھ الدعوة لالجتماع بناء على طلب مسبب مقدم من حملة الوحدات الذین 
على طلب من مراقب االستثمار أو % من رأس مال الصندوق المصدر، أو بناء  10یمثلون نسبة ال تقل عن 

 مراقب الحسابات. وتعد جدول األعمال الجھة التي تدعو إلى االجتماع.
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إذا لم یقم مدیر الصندوق بدعوة جمعیة حملة الوحدات في األحوال التي یتوجب فیھا ذلك أو إذا تعذر  .4
ب االستثمار أو مراقب دعوتھا من مدیر الصندوق ألي سبب من األسباب، یجوز للھیئة أن تكلف مراق

 الحسابات بدعوة ھذه الجمعیة لالنعقاد.
توجھ الدعوة إلى حضور اجتماع جمعیة حملة الوحدات متضمنة جدول األعمال وزمان ومكان انعقاد  .5

 االجتماع بأحد الطرق التالیة:
 على األقل. بعشرة أیام عمل االجتماعاإلعالن في صحیفتین یومیتین محلیتین والبورصة قبل انعقاد  •
 بعشرة أیام عمل على األقل. االجتماع النعقادخطابات مسجلة ترسل إلى حملة الوحدات قبل الموعد المحدد  •
 بسبعة أیام عمل على األقل. االجتماعالبرید اإللكتروني أو الفاكس قبل انعقاد  •
بثالثة أیام عمل على  االجتماع تسلیم الدعوة بالید إلى حملة الوحدات أو من ینوب عنھم قانونًا قبل موعد •

 .االستالماألقل، ویؤشر على صورة الدعوة بما یفید 
 

یشترط لصحة اإلعالن بالوسائل المشار إلیھا في البنود السابقة من ھذه المادة أن یكون المشترك قد زود مدیر 
وافق على إعالنھ من الصندوق ببیانات عن موطنھ أو عنوان بریده اإللكتروني أو رقم الفاكس الخاص بھ، و

 خالل ھذه الوسائل وأن یكون منصوصا في النظام األساسي للصندوق على اإلعالن عن طریق تلك الوسائل. 
وال یعتد بأي تغییر من قبل المشترك ألي من البیانات المشار إلیھا في الفقرة السابقة ما لم یكن قد أخطر مدیر 

 وحدات بھذا التغییر قبل إعالنھ بخمسة أیام عمل على األقل.الصندوق أو الجھة التي تحتفظ بسجل حملة ال
 
یجب على مدیر الصندوق توجیھ إخطارات بجدول األعمال ومیعاد ومكان اجتماع جمعیة حملة الوحدات  .6

 إلى كل من: االجتماعقبل سبعة أیام عمل على األقل من انعقاد 
 الھیئة.-أ 

 مراقب االستثمار.-ب
 ظ بسجل حملة الوحدات (أمین حفظ أو وكالة المقاصة).الجھة التي تحتف-ت
إذا كان من المقرر عرض البیانات  -حسب األحوال  -مراقب الحسابات ومكتب التدقیق الشرعي الخارجي -ث

 المالیة على جمعیة حملة الوحدات.
 البورصة لإلعالن عن جدول األعمال ومیعاد ومكان اجتماع الجمعیة.-ج
 

بطالن اجتماع جمعیة حملة الوحدات. ویبطل ھذا  -بعد إخطارھا  -حضور ممثل الھیئة  ال یترتب على عدم
في حالة عدم حضور أي من الجھات المشار إلیھا في البنود (ب) و (ت) و (ث) المشار الیھا من  االجتماع

موجھة  تماعلالجفي حالة عدم حضور مدیر الصندوق ما لم تكن الدعوة  االجتماعالفقرة السابقة. كما یبطل 
 من جھة أخرى بخالف المدیر.

 .االجتماعیترأس اجتماع جمعیة حملة الوحدات الجھة التي قامت بالدعوة إلى ھذا . 7
من  دات الذین یمثلون أكثرحال یكون انعقاد اجتماع جمعیة حملة الوحدات صحیحاً إال إذا حضره حملة الو .8

ثان  اجتماع% من رأس مال الصندوق المصدر. فإذا لم یتوافر ھذا النصاب، وجب دعوة الجمعیة إلى 50
 االجتماعاألول، ویكون  االجتماعلذات جدول األعمال یعقد خالل مدة ال تزید عن ثالثین یوماً من تاریخ 

ة جدیدة لالجتماع الثاني إذا كان قد أال توجھ دعو زالمال. ویجوالثاني صحیحاً أیا كان نسبة الحضور من رأس 
 األول. االجتماعحدد تاریخھ في الدعوة إلى 

باستثناء القرارات المتعلقة بتعدیل النظام  االجتماعوتصدر القرارات باألغلبیة المطلقة للوحدات الممثلة في 
ء على طلب مدیر األساسي للصندوق والتي تمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات أو في حالة التصفیة بنا

% من رأس مال الصندوق  50الصندوق، فیجب أن تصدر بموافقة حملة الوحدات الذین یملكون أكثر من 
 المصدر.

ال یجوز لجمعیة حملة الوحدات مناقشة موضوعات غیر مدرجة على جدول األعمال إال إذا كانت من . 9
، أو إذا طلبت ذلك الھیئة أو مراقب االجتماع األمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت أثناء

% من رأس مال الصندوق المصدر، وإذا تبین أثناء المناقشة  5الحسابات أو حملة الوحدات الذین یملكون 
لمدة ال تزید على عشرة أیام  االجتماععدم كفایة المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة، تعین تأجیل 

 االجتماع% من رأس مال الصندوق المصدر، وینعقد  25الوحدات الذین یملكون  عمل إذا طلب ذلك حملة
 المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جدیدة للدعوة.
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موافاة الھیئة بنسخة من  -حسب األحوال  - االجتماععلى مدیر الصندوق أو الجھة التي دعت إلى عقد . 10

وذلك خالل  االجتماع،ومقدمي الخدمات الحاضرین  اع،االجتممحضر اجتماع الجمعیة بعد توقیعھ ممن ترأس 
 أسبوعین من تاریخ انعقادھا، على أن یكون مرفقا بالمحضر نسخة من توكیالت الحضور.

 
یحق لكل من حملة الوحدات المقیدین بالسجل الخاص بالصندوق حق حضور اجتماع جمعیة حملة  .11

لة أن تكون بموجب توكیل خاص أو تفویض معد لذلك، الوحدات باألصالة أو الوكالة ویشترط لصحة الوكا
ویجوز أن یكون التوكیل لحضور اجتماع واحد أو أكثر من اجتماعات جمعیة حملة الوحدات ویكون التوكیل 

 الذي یؤجل إلیھ لعدم اكتمال النصاب. االجتماعالصادر لحضور اجتماع معین صالحاً لحضور 
 

 

 ) 25ادة ـم( 
 

 اتومإلفصاح عن المعلومواعید ا أسالیب : 
 

یجب على مدیر الصندوق إعداد البیانات المالیة المرحلیة المراجعة وأن یقدم نسخة منھا للبورصة  .1
 والھیئة خالل مدة أقصاھا خمسة عشر یوم عمل من نھایة الفترة.

والھیئة  یجب على مدیر الصندوق إعداد البیانات المالیة السنویة المدققة، وأن یقدم نسخة منھا للبورصة .2
 خالل مدة أقصاھا خمسة وأربعین یوماً من نھایة السنة المالیة للصندوق.

لم ینص النظام  أشھر ماثالثة  وحدات كل لكل حاملدوریا  تقدیم تقریراصندوق الیجب علي مدیر  .3
 :على مدة اقل، ویتضمن ھذا التقریر على األخص المعلومات التالیةاألساسي 

 دوقصافي قیمة أصول وحدات الصن •
 عدد وحدات الصندوق التي یملكھا حامل الوحدات وصافي قیمتھا. •
تقریر تم بعد آخر بما في ذلك أي توزیعات مدفوعة  حدة، علىسجل بحركة حساب كل حامل وحدات  •

 تقدیمھ لحملة الوحدات.

یجب علي مدیر صندوق نشر معلومات شھریة عن الصندوق للجمھور من خالل البورصة،  .4
 یام عمل من نھایة كل شھر وفقا للنموذج الذي تحدده الھیئة.وذلك خالل سبعة أ

 
 

 ) 26ادة ـم( 
 

 عامة التزامات
 

 یجب على كافة مقدمي خدمات الصندوق االلتزام بما یلي:
 

أن یكون مقدم الخدمة من األشخاص المرخص لھ�م أو المس�جلین ل�دى الھیئ�ة ف�ي تق�دیم ھ�ذه الخدم�ة، وأن  .1
 یات البشریة والتقنیة والمالیة بالقدر الذي یكفي لتنفیذ التزاماتھ.تتوفر لدیھ القدرات واإلمكان

إبرام عقد م�ع مق�دم الخدم�ة یتض�من بی�ان حق�وق والتزام�ات أطراف�ھ وعل�ى األخ�ص أتع�اب مق�دم الخدم�ة  .2
وأس��س احتس��ابھا ومواعی��د س��دادھا، واإلج��راءات الواج��ب اتباعھ��ا عن��د إنھ��اء أو فس��خ العق��د، والت��دابیر 

 ترتبة على إنھاء العالقة مع مقدم الخدمة.واإلجراءات الم
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بذل عنایة الشخص الحریص في القیام بالمھام المنوطة بمقدم الخدمة والتعاون م�ع ب�اقي مق�دمي الخ�دمات  .3
 للصندوق، وتعویض كل شخص لحقھ ضرر نتیجة أي خطأ یرتكبھ مقدم الخدمة.

دات الص��ندوق، فیم��ا ع��دا م��دیر أال یتعام��ل مق��دم الخدم��ة س��واء لص��الحھ أو نیاب��ة ع��ن غی��ره عل��ى وح�� .4
 الصندوق.

 
  شغور منصب أحد أعضاء الھیئة اإلداریة للصندوق أو أي من مقدمي الخدمات

 
في حالة شغور منصب أح�د أعض�اء الھیئ�ة اإلداری�ة للص�ندوق، أو أي م�ن مق�دمي الخ�دمات؛ یتع�ین 

م�ا یتع�ین علی�ھ تق�دیم على مدیر الصندوق إخطار الھیئة بذلك خالل مدة أقص�اھا خمس�ة أی�ام عم�ل، ك
طل��ب لش��غل المناص��ب الش��اغرة خ��الل م��دة أقص��اھا خمس��ة عش��ر ی��وم عم��ل م��ن ت��اریخ انتھ��اء م��دة 

 اإلخطار.
ویتم تعدیل بیانات الصندوق في سجل الصنادیق لدى الھیئة عند حدوث أي تغیی�ر یط�رأ عل�ى النظ�ام 

 األساسي، أو مقدمي الخدمات.
وق إخطار حملة الوحدات خالل م�دة أقص�اھا خمس�ة أی�ام وفي جمیع األحوال یجب على مدیر الصند

 عمل من شغور أو شغل أّيٍ من المناصب المذكورة.

 
 

 ) 27ادة ـم( 
 
 

 الھیئة اإلداریة للصندوق: 
 

یتولى إدارة الصندوق ھیئ�ة إداری�ة تتش�كل م�ن م�وظفین اثن�ین أو أكث�ر م�ن م�وظفي م�دیر الص�ندوق  -1
ر نظ�ام اس�تثمار جم�اعي، عل�ى أن یك�ون أح�دھم م�ن كب�ار ممن تتوافر فیھم شروط ممثلي نشاط م�دی

 التنفیذیین لدى مدیر الصندوق.
یجب أن یكون أعضاء الھیئة اإلداریة من األشخاص المسجلین لدى الھیئة، ویمثلون م�دیر الص�ندوق  -2

في المسؤولیات والصالحیات المنصوص علیھا ف�ي الالئح�ة، ویعتب�ر توقی�ع أعض�اء الھیئ�ة اإلداری�ة 
یفوضونھ منھم بمثابة توقیع مدیر الصندوق، ویكون ھؤالء األعضاء مسؤولین بالتض�امن م�ع أو من 

 في إدارة الصندوق. المدیر عن أي أخطاء أو إھمال أو غش
المنص��وص  بالتزامات��ھیج��وز للھیئ��ة اس��تبدال م��دیر الص��ندوق إذا رأت أن��ھ ق��د أخ��ل إخ��الالَ جوھری��اَ  -3

 .علیھا في الالئحة
 
 

 :االستثماروق التزامات مدیر صند
 

 یلي:یلتزم مدیر الصندوق على األخص بما 
 

 إدارة أصول الصندوق بما یحقق أھدافھ االستثماریة المحددة في نظامھ االساسي. .1
اتخ��اذ جمی��ع الق��رارات االس��تثماریة وغیرھ��ا م��ن الق��رارات بم��ا یحق��ق مص��لحة الص��ندوق وحمل��ة   .2

 الوحدات ویضمن معاملة حملة الوحدات بإنصاف.
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تطبیق سیاسات وإجراءات مناسبة لمنع أو الحد من الممارس�ات الخاطئ�ة الت�ي م�ن المتوق�ع أن ت�ؤثر   .3
 على استقرار السوق ونزاھتھ.

 التأكد من استخدام نماذج تسعیر وأنظمة تقییم عادلة وصحیحة وشفافة لكل صندوق یدیره.  .4
 اتخاذ التدابیر المناسبة لحمایة وحفظ أصول الصندوق. .5
تس��جیل عملی��ات الش��راء والبی��ع الت��ي ت��تم لص��الح الص��ندوق بش��كل دقی��ق ووفق��ا لتسلس��لھا الزمن��ي  .6

 وتوقیتھا.
 تمثیل الصندوق في عالقتھ بالغیر وأمام القضاء ویكون لھ حق التوقیع عنھ. .7
 توفیر نظام محاسبي لقید التعامالت المالیة للصندوق. .8
لتعامالت التي تم إدخالھا بالنظام المحاسبي مع الحس�ابات النقدی�ة التأكد من وجود نظام مالئم لتسویة ا .9

 واألوراق المالیة المفتوحة باسم الصندوق لدى أمین الحفظ.
 . توفیر السیولة الكافیة للصندوق للوفاء بأیة التزامات قد تترتب علیھ.10
وق وسیاس�تھ . عدم تعریض الصندوق ألی�ة مخ�اطر اس�تثماریة غی�ر ض�روریة وف�ق أغ�راض الص�ند11

 االستثماریة.
.ت�وفیر جمی�ع المعلوم�ات الالزم�ة ع�ن الص�ندوق إل�ى مراق�ب االس�تثمار ف�ي الح�دود الت�ي تمكن�ھ م�ن 12

 وفاعلیة. بكفاءةالقیام بواجباتھ 
 .إخطار الھیئة فور وقوع أحداث جوھریة تؤدي لتعرض مصالح حملة الوحدات للخطر.13

 
 

 ) 28ادة ـم( 
 

 
 

 :قیود المناصب 
من الكتاب  المصالح) الثالث (تعارضل ـــام الفصكـبالتزامات مدیر الصندوق بأحاإلخالل عدم  مع - 1

كممثلي مدیر  المسجــــــــلین رمدیر الصندوق من غیلموظفي یجوز من الالئحة،  العمل) (أخالقیاتالثامن 
جزءا من أصول  ةالمالیس إدارة في شركة تشكل أوراقھا ــــنظام استثمار جماعي شغل عضویة مجل

 .صندوق یدیره مدیر الصندوق

كممثلي مدیر نظام استثمار جماعي شغل عضویة مجلس  المسجلینمدیر الصندوق من  لموظفيیجوز  وال
.إلیھا في الفقرة المشـــــــــارإدارة الشركات   

ق علیھم ــــــــنظام استثمار جماعي ممن ینطب لمدیرفي حال توظیف مدیر الصندوق لشخص كممثل  - 2 
، فیجب على ھذا الشخص أن یستقیل من عضویة مجلس إدارة الشركة التي البند األولفي  الوارد الحظر

ق.جزءا من أصول صندوق یدیره مدیر الصندو المالیةتشكل أوراقھا   

في حال إدارة المدیر ألكثر من صندوق، یجب علیھ أن یفصل بین العملیات المرتبطة بھذه الصنادیق. – 3  

ال یجوز لمدیر الصندوق االشتراك في التصویت على قرارات جمعیة حملة الوحدات المتعلقة بمنفعة  -4
 خاصة لھ أ وفي حالة تعارض مصالحھ مع مصالح الصندوق.

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 للصناعة والخدمات النفطیة موارد صندوق
CMA - 25/01/2022                                             النظام األساسي 

18 of 27 

 
 ) 29ادة ـم(  

 

 تأسالیب وسیاسات ومخاطر االستثمارا : 
 

ل جھاز لھ القدرة والكفاءة للقیام بھذا یتولى مدیر الصندوق إدارة واستثمار أموال الصندوق من خال -1
ویكون لمدیر  ارات الصندوقمالجھاز بأكبر قدر من االستقاللیة في إدارة استث االدور ویتمتع ھذ

الصندوق كافة الصالحیات الالزمة إلدارة الصندوق وتوجیھ استثماراتھ بما ال یتعارض مع أحكام 
 .دوقللصنالقانون الواجب التطبیق والنظام األساسي 

الصندوق، ویتحمل مدیر  أموالأي جزء من  استثماریجوز لمدیر الصندوق تعیین من ینوب عنھ في  -2
وال یحق  ،مسؤولیاتھیؤدي التعاقد معھم الى اعفاء المدیر من  وال الصندوق أتعاب من یتم االستعانة بھم

 للمستثمرین بالصندوق التدخل في إدارة الصندوق.
ریة متوازنة تھدف إلى تحقیق عائد مناسب على االستثمار، ویلتزم مدیر یتبع الصندوق سیاسة استثما -3

الصندوق ببذل قصارى جھده إلدارة استثمارات الصندوق وتحقیق أفضل عوائد ممكنة لصالح 
المستثمرین بالصندوق، إالّ انھ ال یضمن أیة أرباح أو عوائد رأسمالیة محددة نتیجة إدارتھ ألموال 

یر الصندوق أو أي من موظفیھ أو مستخدمیھ أو وكالئھ مسئوالً بأي شكل عن الصندوق، وال یكون مد
أیة خسائر أو أضرار تلحق بمالكي وحدات االستثمار نتیجة استثمارھم بالصندوق إالّ إذا كانت ناشئة 

الئحتھ التنفیذیة أو نظام الصندوق أو نتیجة  أو 2010لسنة  7بالقانون رقم المرسوم عن مخالفة أحكام 
خطأ المتعمد أو اإلھمال الجسیم من مدیر الصندوق أو أي من تابعیھ المذكورین أعاله في إدارة أموال ال

 الصندوق .
صافي قیمة من  %10 أدوات التمویل لصالح الصندوق بحد أقصى استخدامیجوز لمدیر الصندوق  -4

أو الدخول في أي  في اإلصدارات أو لمواجھة عملیات االسترداد لمقابلة عملیات االشتراك الصندوق
 طارئ.استثمار 

تترتب على االستثمار بالصندوق المخاطر المرتبطة عادة باالستثمار في أسواق األوراق المالیة  -5
 وأسواق النقد وتقلبات مصاریف التمویل وأسعار صرف العمالت.

 الصندوق: علىیحظر  -6

 .االئتمانمنح  -     
للصندوق أو أي من شركاتھا التابعة لھا إال في شراء أي ورقة مالیة صادرة عن الشركة المدیرة  -

 حدود القواعد المقررة في القانون والالئحة ووفقا للضوابط التالیة:
 الحصول على موافقة مراقب االستثمار قبل الشراء. .1
أال یتجاوز إجمالي األوراق المالیة التي یستثمرھا الصندوق وجمیع الص�نادیق األخ�رى  .2

% م���ن إجم���الي قیم���ة األوراق المالی���ة  10م���ا نس���بتھ  الت���ي ی���دیرھا م���دیر الص���ندوق
 المصدرة من الشركة مدیرة الصندوق أو أي من شركاتھا التابعة.

 
شراء أي ورقة مالیة للجھة التي یكون مدیر الصندوق ھو مدیر االكتتاب أو وكیل االكتتاب (البیع)   -

ة قیام مدیر الصندوق بمھمة وكیل وفي حاللھا إال في حدود القواعد المقررة في القانون والالئحة. 
أو إدارة االكتتاب لمصدر ما، ال یجوز لھ شراء أي ورقة مالیة لھذا المصدر أثناء  (البیع) االكتتاب

وفي حالة تعھد مدیر الصندوق أو أي من شركاتھ التابعة بتغطیة االكتتاب العام أو  قیامھ بھذه المھام.
 الورقة لصالح الصندوق.الخاص لورقة مالیة، فال یجوز شراء ھذه 

 
تعتبر وكاالت االستثمار أو غیرھا من العقود التي تنطوي على تقدیم أموال للغیر من اجل  -

استخدامھا في انشطتھ التجاریة بمثابة ائتمان محظور القیام بھ من أنظمة االستثمار الجماعي وذلك 
او أداة مالیة مطروحة للبیع في كانت عبارة عن أداة دین  إذافیما عدا االیداعات لدى البنوك أو 

 السوق األولیة او السوق الثانویة.
یجب أال یحتفظ مدیر الصندوق بأموال نقدیة أو ما یعادلھا إال إذا كان ذلك لضرورة تستدعیھا أحد  .7

 األمور التالیة:
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 تلبیة طلبات استرداد الوحدات. •
 المكملة  حسن إدارة الصندوق وفقا ألھداف الصندوق االستثماریة واألغراض •

 تلك األھداف.   
 

 وال یسري حكم ھذه المادة خالل السنة األولى من صدور الترخیص النھائي للصندوق.
  

 :االلتزام بالقواعد التالیة الصندوق علىیجب  .8
 

 % من األوراق المالیة لمصدر واحد.10عدم تملك نسبة تزید عن  -أ

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

 صندوق.الصافي قیمة أصول 

% من 10بأكثر من التعاقد  التزامات عندعدم االقتراض أو الدخول في عملیات یترتب علیھا  -ت

 صندوق.الصافي قیمة أصول 

% كحد أقصى من صافي قیمة أصولھ في أي صكوك أو 15لصندوق أن یستثمر ما نسبتھ لیجوز  -ث

 .في وقت االستثمار أو بضمانتھا ومة دولة الكویتحكسندات صادرة عن 

% كحد أقصى من صافي قیمة 15صندوق أن یستثمر ما نسبتھ لیجوز ل أعاله، (أ)دون اإلخالل بالبند  -ج

في األوراق المالیة وصنادیق أسواق النقد وفق احكام الشریعة ستثمار الا صنادیقأصولھ في 

ن قبل جھة رقابیة أجنبیة وفق معاییر وشروط مرخصة من الھیئة أو مرخص لھا م االسالمیة

األقل لتلك التي تطبقھا الھیئة. بشرط أال یكون أي من تلك الصنادیق المستثمر  علىتنظیمیة مماثلة 

 فیھا یتم إدارتھ من قبل نفس مدیر الصندوق.

% من صافي قیمة أصولھ في أسھم أي شركة مدرجة، على أن 15یجوز للصندوق استثمار أكثر من  -ح
وعلى أال تتجاوز  للصندوق،التدقیق الشرعي الخارجي  یحدده مكتبتكون من ضمن المجال الذي 

نسبة القیمة السوقیة للشركة إلى إجمالي القیمة السوقیة لذلك المجال. وأن یحتفظ مدیر الصندوق 
كل بسجل عن جمیع الشركات المدرجة التي تستوفي معاییر مجال االستثمار، ویتم إخطار الھیئة بش

 ربع سنوي بنسبة القیمة السوقیة لكل شركة إلى إجمالي القیمة السوقیة لذلك المجال
شركات غیر  في أسھم% من صافي قیمة أصولھ 10لصندوق المفتوح استثمار أكثر من ل زال یجو -خ

 مدرجة.

، وتشتمل تلك القیود على حظر قیام الصندوق بمزاولة استثماراتھالصندوق بقیود على  یلتزم -9
 -التالیة: نشطة األ

 .اإلقـــــراض •
 البیع على المكشوف. •
 إعطاء الضمانات والكفاالت. •
 ضمان اإلصدارات كضامن رئیسي. •
 التعامل بالسلع. •
 التعامل بالعقار. •
 لصالح الصندوق فیما عدا األحوال الواردة بالنظام األساسي. االقتراض •
 لھا.لتابعة والزمیلة ال یجوز للصندوق التعامل مع الشركة المدیرة أو الشركات ا •
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 حتىاجراء معامالت مع الصندوق سواء لحسابھم أو لحساب أقاربھم  فیھال یجوز لمدیر الصندوق أو العاملین  •
الحالة یكون من أجري المعاملة مسؤوال  ھذهاستغالل للصندوق، وفي  علىالدرجة الرابعة وأصھارھم تنطوي 

 عن تعویض الصندوق عما أصابھ من ضرره.
 

 ) 30ة ادـم( 
 

 السنة المالیة للصندوق : 

من ذلك  واستثناءً من كل سنة  نھایة دیسمبروتنتھي في ینایر تبدأ السنة المالیة للصندوق في األول من  •
تاریخ ھي في تنتو ء الصندوقإنشااالنتھاء من إجراءات تبدأ السنة المالیة األولى للصندوق من تاریخ 

 التالیة. السنة المالیة انتھاء
 

 
 ) 31ادة ـم( 

 
 الخارجي حساباتالمراقب  : 

 صندوقلل

 
 بأعمالیجب على مدیر الصندوق تعیین مراقب حسابات خارجي مسجل لدى الھیئة، وذلك لیقوم  -1

 الھیئة.مراجعة وتدقیق حسابات الصندوق وفقا لمعاییر المحاسبة الدولیة المعتمدة من 

 ھني أو غش یقع منھ أثناء تأدیتھ لعملھ.یكون مراقب الحسابات مسئول عن أي تقصیر أو إھمال م -2

طالع في أي وقت على السجالت والدفاتر والوثائق واألوراق المتعلقة بإدارة االلمراقب الحسابات حق  -3
وفقا للقواعد  او امین الحفظ او مراقب االستثمار واستثمار أموال الصندوق التي بحوزة مدیر الصندوق

 التي تنظم ھذه المھنة.

 وأالالئحة التنفیذیة  وأ الحسابات بإخطار جھة اإلشراف بأیة مخالفات ألحكام القانونیقوم مراقب  -4
 .الحفظ او مراقب االستثمار أو نظام الصندوق تقع من مدیر الصندوق أو أمین تعلیمات جھة اإلشراف

جاوز أربع یعین مراقب الحسابات الخارجي للصندوق لسنة مالیة واحدة قابلة للتجدید سنویا، ولمدة ال تت  -5
ال تقل عن سنتین  انقطاعسنوات مالیة متتالیة، ویجوز لھ القیام بھذه االعمال لذات الصندوق بعد فترة 

 .متتالیتین
ال یجوز ان یكون مراقب الحسابات الخارجي لصندوق االستثمار ھو نفسھ مراقب الحسابات لمدیر  -6

 الصندوق.
 
 

 
 ) 32ادة ـم( 

 

  الحفظأمین  : 

الصندوق لدى أمین حفظ مرخص لھ یعین من قبل مدیر الصندوق بعد الحصول یجب حفظ أصول  .1

على موافقة الھیئة، ویجوز لھ تعیین أمین حفظ فرعي یكون مرخصاً لھ أو مسجالً لدي جھة رقابیة 

أجنبیة، وذلك لحفظ األصول خارج دولة الكویت. وال یؤدي التعاقد مع أمین حفظ فرعي إلى إعفاء 

 ل من مسؤولیاتھ.أمین الحفظ األصی

 یلي:على األخص بما  االلتزامیجب على أمین الحفظ  .2
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من الالئحة، یلتزم أمین الحفظ باالحتفاظ  وأصولھم)العمالء  (أموالمع مراعاة أحكام الكتاب السابع  •

الصندوق في حسابات منفصلة یقوم بفتحھا وادارتھا على أن تكون مستقلة عن حساباتھ أو  بأصول

 أن یبذل في ذلك عنایة الشخص الحریص.حسابات الغیر، و

 استالم وحفظ وإیداع األرباح النقدیة وأیة توزیعات أخري ناشئة عن نشاط الصندوق. •

إخطار مدیر الصندوق بأیة التزامات مترتبة على أصول الصندوق وإرسال أي إخطارات یتسلمھا   •

 وفي المدة المقررة لذلك.

 طاق عمل أمین الحفظ.تنفیذ تعلیمات مدیر الصندوق الخاصة بن  •

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

یجب الحصول على موافقة كتابیة من مدیر الصندوق على جمیع العقود المبرمة بین أمین الحفظ  .3

 األصیل وأمین الحفظ الفرعي.

تنظیم المسائل  یجب أن تتضمن جمیع العقود المبرمة سواء مع أمین الحفظ األصیل أو الفرعي .4

 التالیة:

المتطلبات التي تمكن الصندوق من ممارسة الحقوق المتعلقة باألصول التي یحتفظ بھا مع أمین  •

 الحفظ.

 المتطلبات الخاصة بمكان حفظ أصول الصندوق. •

 الطریقة المستخدمة في حفظ وحمایة أصول الصندوق.  •

 الھالك.مستوى العنایة المھنیة الواجبة والمسؤولیة عن التلف و  •

 األتعاب وطریقة حسابھا. •
 

 مراقب االستثمار : 

یكون لكل صندوق مراقب استثمار یعین من قبل مدیر الصندوق بعد الحصول على موافقة الھیئة، على أن 

 یلي:یلتزم على األخص بما 

وقرارات وتعلیمات الھیئة والنظام األساسي  والالئحةالتأكد من التزام مدیر الصندوق بالقانون  .1

 ونشرة االكتتاب وأیة وثائق أخرى یصدرھا مدیر الصندوق.

أن یقوم بتقویم حصص أو وحدات االستثمار بالطریقة وفي المواعید المحددة لذلك في النظام  .2

 األساسي للصندوق.

ً للنظام األساسي  .3 التأكد من قیام مدیر الصندوق بمسؤولیاتھ بما یحقق مصلحة حملة الوحدات وفقا

 لالئحة، وأن أموالھ تستثمر في حدود األسالیب والسیاسات المحددة في النظام.للصندوق وأحكام ا

 تعارض مصالح. علىإقرار أیة تعامالت تنطوي  .4
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االجتماع مرتین سنویا على األقل مع الھیئة اإلداریة للصندوق لمراجعة التزام الصندوق بالقانون  .5

ة االكتتاب وأیة وثائق أخري یصدرھا وقرارات وتعلیمات الھیئة والنظام األساسي ونشر والالئحة

 مدیر الصندوق.

 .إخطار الھیئة بأیة مخالفات تقع من مدیر الصندوق .6

 
 ) 33ادة ـم(  

 

 الصندوق االساسي تعدیل نظام : 

ان یجري أي تعدیالت على النظام األساسي إال بعد موافقة الھیئة على ھذه  الصندوقال یجوز لمدیر 
جدت في التعدیالت المقترحة ما یمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات ان تطلب من التعدیالت. وللھیئة إذا و

وال ینفذ أي تعدیل على  % من رأس المال على ھذه التعدیالت،50من  أكثراخذ موافقة  الصندوقمدیر 
إخطار ویجب على مدیر الصندوق  النظام األساسي للصندوق إال بعد موافقة الھیئة أو في الموعد الذي تحدده.

حملة الوحدات باي تعدیل یتم على النظام األساسي للصندوق، وذلك خالل فترة ال تتجاوز عشرة أیام عمل 
 التالیة:وسائل االتصال الحدیثة  أي من من تاریخ موافقة الھیئة على ھذا التعدیل عن طریق

 الفاكس .1
 البرید االلكتروني .2
 الرسائل النصیة .3

 
 

 ) 34ادة ـم( 
 

 إلغاء الترخیص:
 في أي من األحوال التالیة:استثمار جماعي  أي نظاملھیئة أن تلغي ترخیص ل •

 إذا تبین أنھ لم یتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخیص. .1
 .المشاركین في النظام إذا كان في ذلك حمایة لمصلحة .2
 أیاً من أحكام القانون، أو أمین الحفظ إذا خالف مدیر أو مراقب االستثمار .3

 قدم للھیئة معلومات غیر صحیحة أو غیر دقیقة او مضللة. أو ائح،أو اللو
إلغاء الترخیص. وللھیئة أن ترفض الطلب إذا  مدیر النظامإذا طلب  .4

 .بمصلحة المشاركینأو  یتعلق بالنظاموجدت ضرورة للتحري عن أمر 
ي كتابة للھیئة أن تخطر مدیر أو مراقب االستثمار أو امین الحفظ لنظام االستثمار الجماع •

بعزمھا على إلغاء ترخیص النظام واألسباب التي دعتھا لذلك، وعلى المدیر أو مراقب 
االستثمار أو امین الحفظ أن یقدم تعھدا خالل خمسة عشر یوما من تاریخ اخطاره، تقبل بھ 

 الھیئة لتالفي إلغاء ترخیص النظام.
اعي ان تكلف شخصا على الھیئة إذا أصدرت قرارا بإلغاء ترخیص نظام استثمار جم •

مرخصا لھ لیقوم بأعمال تصفیة النظام، او ان تطلب ذلك من المحكمة المختصة. ویجب 
 الذي اتخذتھ. باألجراءعلیھا في ھذه الحالة أن تخطر مدیر وأمین حفظ النظام فورا وكتابة 

ثمار للھیئة، إذا تبین لھا عدم التزام مدیر أو مراقب االستثمار أو أمین الحفظ لنظام است •
لفترة مؤقتة  جماعي بأحكام القانون أو الالئحة، أن تصدر تعلیماتھا لمدیر النظام بالتوقف

في وحدات نظام االستثمار الجماعي في  –أو كالھما  –عن عملیة االسترداد أو االشتراك 
 التاریخ المحدد بتلك التعلیمات.
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 ) 35ادة ـم( 

 
 الصندوق: انقضاء

 
 التالیة:  ینقضي الصندوق في األحوال

 .انقضاء المدة المحددة في النظام األساسي ما لم تجدد طبقا للقواعد الواردة بالنظام.1
 .انتھاء الغرض الذي أنشئ من أجلھ الصندوق أو في حالة استحالة تحقیقھ الھدف. 2
 .تلف أو ھالك جمیع أصول الصندوق أو معظمھا بحیث یتعذر استثمار الباقي استثمارا ً مجدیا. 3
أكثر  ممن یملكون.بناء على طلب مدیر الصندوق بشرط صدور قرار بالموافقة من جمعیة حملة الوحدات 4

 % من رأس مال الصندوق بحلھ قبل انتھاء مدتھ.  50من 
 .صدور قرار من الھیئة بإلغاء ترخیص الصندوق.5
 .صدور حكم قضائي بحل الصندوق وتصفیتھ.6
 
 

 
 ) 36ادة ـم( 

 التصفیة:إجراءات 
 

 - الالئحة التنفیذیة ألنظمة االستثمار الجماعيمن  )36-2( المادة ألحكاموفقا  -حلھ  بمجردیدخل الصندوق  .1

التصفیة، ویجب أن  إلتمام الالزمبالقدر  االعتباریةمدة التصفیة بالشخصیة  خاللفي دور التصفیة، ویحتفظ 

 الجھةالصادرة عن  المكاتباتة في مكتوبة بطریقة واضح )التصفیة (تحتیضاف إلى اسم الصندوق عبارة 

 المنصوص األحكامویتبع في تصفیة الصندوق  .القائمة على التصفیة، ویجب أن یتم شھر تصفیة الصندوق

 .ذلك خالفعلى  األساسيالتالیة ما لم ینص نظامھ  البنودعلیھا في 

بافتتاح  ینلدائنتسقط آجال جمیع الدیون التي على الصندوق من تاریخ شھر حل الصندوق وإخطار ا .2

طلباتھم باقتضاء یم رسمیا بافتتاح التصفیة مع دعوتھم لتقد ینأن یخطر جمیع الدائن المصفيالتصفیة، وعلى 

 اإلعالنأو  اإلخطاریجب أن یتضمن  األحوال، وفي جمیع اإلعالنبطریق  یندیونھم، ویجوز إخطار الدائن

 .لباتھمط یمتقل عن خمسة عشر یوم عمل لتقد ال ینمھلة للدائن

على إدارة الصندوق إلى  المدیر قائماوق، ومع ذلك یظل دتنتھي عند انقضاء الصندوق سلطة مدیر الصن .3

إلى أن یتم  المصفيبالنسبة إل ى الغیر في حكم  المدیرویعتبر  حین تعیین مصف وممارستھ لسلطاتھ،

 - المصفياتھم ما لم یقرر خدم یممدة التصفیة في تقد خاللویستمر مقدمو خدمات الصندوق  ف.تعیین مص

أو استبدالھم بغیرھم أو دمج بعض  الخدماتھذه  یمفي تقد الستمرارھم الحاجةعدم  -بعد موافقة الھیئة 

 .لدى مقدم خدمة واحد المھام

 األشخاص ینمن ب المصفي ینللصندوق مصفیا لھ، كما یجوز تعی الخدماتمدیر أو مقدمي  ینیجوز تعی .4

أو مراقب استثمار أو أمین  االستثمار، أو إدارة محفظة الجماعي االستثمارة لھم بإدارة أنظم المرخص

بعد موافقة  إال ین المصفيیتم تعی ال األحواللدى الھیئة. وفي جمیع  المسجلین الحسابات، أو مراقبي الحفظ

 .بعد شھر قرار تعیینھ لمصفي إالفي مباشرة أعمالھ  المصفيیبدأ  وال .الھیئة
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 ینالتي تقرر فیھا الھیئة تعی األحوالفي  إالبقرار یصدر عن جمعیة حملة الوحدات  صفيالم ینیتم تعی .5

من قبل جمعیة حملة  المصفيوفي حالة اختیار الالئحة التنفیذیة. من ) 1-12( المادةوفق نص  المصفي

 تحدد، الاألحوجمیع  يالمصفي. وف ینمن الھیئة على تعی المسبقة الموافقةعلى  الحصولالوحدات، یتوجب 

 المصفي.أتعابھ ومدة التصفیة، على أن یتحمل الصندوق أتعاب  المصفيالتي اختارت  الجھة

یعزل المصفي بقرار من الجھة التي قامت بتعیینھ، وفي جمیع األحوال یجوز للھیئة بناء على طلب أحد حملة  .6

لذلك. إذا رأت مبرراً مقبوالً  الوحدات أو دائني الصندوق أو من تلقاء نفسھا أن تصدر قراراً بعزل المصفي

في مباشرة أعمالھ  الجدید المصفيیبدأ  والمن یحل محلھ،  ینیجب أن یشمل تعی المصفيقرار بعزل  لوك

 .العزل وتعیینھ مصفیا المتضمنبعد شھر القرار  إال

 

 :ما یلي الخصوصالتي تقتضیھا تصفیة الصندوق، ولھ على وجھ  األعمالبجمیع  المصفيیقوم  .7

 .یل الصندوق أمام القضاء والغیرمثت  •

 .للمحافظة على أصول الصندوق وحقوقھ الحریصالقیام ببذل عنایة الشخص    •

 .سداد دیون الصندوق   •

 الحصولأو بأي طریقة أخرى تكفل  بالممارسةالعلني أو  بالمزاد منقوالً بیع أصول الصندوق عقارا ً أو    •

 .ى إجراء البیع بطریقة معینةعلى أعلى سعر، ما لم ینص في قرار تعیینھ عل

 .حملة الوحدات ینقسمة صافي أصول الصندوق ب   •

یجوز لھ بیع أصول  الأعمال سابقة، كما  إلتمام الزمةإذا كانت  إالجدیدة  أعماالً یجوز للمصفي أن یبدأ  وال 

مال التصفیة أو بأع المتعلقة المنازعاتالصندوق جملة واحدة أو أن یتصالح على حقوقھ أو یقبل التحكیم في 

 .جمعیة حملة الوحدات بموافقة إالمع أطراف ذات الصلة،  تعامالتإجراء 

حدات أو الغیر إذا كانت مما تقتضیھ وأو حملة ال األعمال التي یجریھا المصفي في مواجھة الصندوقتسري  .8

إذا اتخذ  إالتكون تصرفاتھم ملزمة للصندوق  فال المصفونفإذا تعدد  .أعمال التصفیة وفي حدود سلطتھ

 .ذلك خالفما لم ینص قرار تعیینھم على  باألغلبیة المطلقة،القرار 

كما یلتزم  المصفي،حسابات الصندوق وتسلیم دفاتره ومستنداتھ وأصولھ إلى  یمعلى مدیر الصندوق تقد .9

ثالثة  خالل - المصفيبأي بیانات أو معلومات تخص الصندوق، ویقوم  المصفيبتزوید  الخدماتمقدمو 

یتضمن حقوقھ والتزاماتھ، ولھ  بما الماليمركزه  وتحدیدبجرد أصول الصندوق  -أشھر من مباشرتھ لعملھ 

لقید التصفیة، مع إخطار الھیئة  الالزمةالدفاتر  المصفي ویمسك، الخدمات بمقدميفي ذلك  ینأن یستع

 .للصندوق المالي المركزبتقریر 
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تولت الھیئة  المدة تحددفي قرار تعیینھ، فإذا لم  المحددة المدةي من أعمال التصــفیة ف االنتھاء المصفيعلى  .10

بعد  المصفيالتي اختارت  الجھةبقرار یصدر من  المدةمد  زالشأن. ویجوبناء على طلب ذوي  تحدیدھا

، ولكل ذي شأن المحددة المدةالتصفیة في  إتمامالتي حالت دون  األسبابعلى تقریره الذي یتضمن  االطالع

 المدة.من الھیئة تقصیر ھذه  أن یطلب

أشھر من انتھاء السنة  ثالثة خالل لالجتماعلى مصفي الصندوق أن یقوم بدعوة جمعیة حملة الوحدات ع .11

والتقریر السنوي عن  الحساباتوتقریر مراقب  المنتھیةعن السنة  المالیةالبیانات  لمناقشة، وذلك المالیة

 .في أي وقت إذا اقتضـت ذلك أعمال التصفیة لالجتماع یةالجمع، ولھ دعوة والمصادقةأعمال التصفیة 

أن یستوفي ما یكون للصندوق من حقوق لدى الغیر أو لدى مدیر الصندوق وإیداع  المصفيعلى  ینیتع .12

سداد دیون  المصفيوعلى  .الصندوق في دور التصفیة لحسابالتي یحصلھا في أحد البنوك  المبالغ

علیھا، ویتم سداد دیون الصندوق وفقا للترتیب  المتنازعلسداد الدیون  الالزمة المبالغ وتجنیبالصندوق 

 :التالي

 .عن عملیات التصفیة الناتجة المالیة االلتزامات   •

 لمقدمي الخدمات. المستحقة المبالغجمیع    •

 .حسب ترتیب امتیازھا الممتازةالدیون   •

 .الضامن للدینالشيء  ناتجبتأمینات عینیة، وذلك في حدود  المضمونةالدیون   •

التصفیة  ناتجمن  المتبقي، فإن لم یكف ینالعادی ینوما یتبقى من مال بعد سداد الدیون السابق بیانھا یؤدي للدائن 

 .علیھم قسمة الغرماء الماللسداد كل ھذه الدیون یتم قسمة 

كل مشترك  حملة الوحدات، ویحصل ینبقسمة ما تبقى من أصول الصندوق بعد سداد دیونھ ب المصفيیقوم  .13

 .على نصیب یتناسب مع عدد وحداتھ في رأس مال الصندوق

إلى جمعیة حملة الوحدات حسابا ً ختامیا عن تصفیة الصندوق وقسمة أصولھ، وتنتھي أعمال  المصفيیقدم  .14

 الجمعیة.من تلك  الحساب الختاميالتصفیة بالتصدیق على 

 المصفيویقوم  .دیق لدى الھیئة بعد انتھاء التصفیةأن یطلب إلغاء قید الصندوق من سجل الصنا المصفيوعلى  

  .من تاریخ الشھر إالیحتج على الغیر بانتھاء التصفیة  والبشھر انتھاء التصفیة، 

ً  التصفیة،تقریر ربع سنوي للھیئة عن أعمال  یمبتقد المصفيیلتزم  .15 للسنة المالیة للصندوق خالل مدة  وفقا

ة، على أن یكون التقریر مراجعاً من قبل مراقب الحسابات، ومتضمناً ما أقصاھا ثالثون یوماً من نھایة الفتر

تم التوصل إلیھ في إجراءات التصفیة والدفعات التي تم توزیعھا على حاملي الوحدات وأي أصول موجودة 

 المصفيیجوز للھیئة أن تطلب من  كما تسییلھا،لدى الصندوق لم یتم تسییلھا وسبب عدم االنتھاء من 

 .ا بأي معلومات أو تقاریر كلما رأت ضرورة لذلكتزویدھ
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خمس سنوات من تاریخ إلغاء قید الصندوق من  لمدةبتصفیة الصندوق  المتعلقة والمستنداتالدفاتر  تحفظ .16

 المصفي.التي عینت  الجھة تحددهالذي  المكانسجل الھیئة في 

حدود  تجاوزهأو الغیر بسبب  التي تلحق الصندوق أو حملة الوحدات األضرارعن تعویض  المصفيسأل ی .17

على  ینفإنھم یكونون مسئولالمصفین التي یرتكبھا في أداء عملھ، وفي حالة تعدد  األخطاءسلطتھ أو نتیجة 

 .وجھ التضامن

 
 ) 37ادة ـم( 

 إجراءات الشكاوي :
 

 یكون إجراءات تقدیم الشكوى على النموذج الموجود بالشركة وبأحد الطرق اآلتیھ : .1
 

 ة شكاوي العمالء عن طریق صندوق الشكاوي الموجود بالشركة .یدویا لوحد •
 بالبرید باسم رئیس وحدة شكاوي العمالء الى العنوان التالي : •

 الكویت ) . 13117الصفاة  25667( ص . ب 
 ).nic@nic.com.kwبالبرید اإللكتروني باسم رئیس وحدة شكاوي العمالء(   •

 
 البیانات الواجب توافرھا بالشكوى : .2

 
 تعین على العمیل استیفاء كافة البیانات الجوھریة للشكوى .ی •
 یتعین على العمیل إرفاق كافة المستندات المؤیدة لموضوع الشكوى إن   وجدت . •
یجب أن تتضمن الشكوى إقرار من العمیل بصحة البیانات ومطابقتھا للواقع وبأنھا تحت  •

 مسئولیتھ .
 .موضوع الشكوى غیر منظور أمام القضاء یجب أن تتضمن الشكوى إقرار من العمیل بأن •

 

 ) 38ادة ـم(  
 

 ــالتالمـراسـ : 

 -یتم توجیھ كافة المراسالت: •
 ألي مالك على آخر عنوان مقید في سجالت الصندوق. .1

 إلى المدیر على العنوان التالي: .2

 شركة االستثمارات الوطنیة
 الكویت 13117الرمز البریدي  –) الصفاة 25667ص.ب (

 
 لشركة عنوان ا

 الدور الثامن عشر –مجمع الخلیجیة  –شرق 
 

www.nic.com.kw 
 

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

 
 

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


 

 للصناعة والخدمات النفطیة موارد صندوق
CMA - 25/01/2022                                             النظام األساسي 

27 of 27 

 )39 (مـادة
 

 مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرھاب
 

المال وقوانین دولة الكویت بشأن غسل بقرارات وتعلیمات ھیئة أسواق  االلتزامیجب على مدیر الصندوق 
األموال وتمویل اإلرھاب وقرارات الشرعیة الدولیة الصادرة في ھذا الشأن، وأیة قرارات وتعلیمات الحقة 

 اإلرھاب.تصدر بشأن غسل األموال وتمویل 
 

 )40 (مـادة
 

 القانون والمحاكم : 
 

ختص القضاء الكویتي وحده بكافة المنازعات یخضع ھذا النظام ویفسر وفقا ألحكام القانون الكویتي وی •
 .التي تتعلق بھ أو تنشأ عنھ

والئحتھ التنفیذیة بشأن إنشاء ھیئة أسواق المال وتنظیم نشاط  2010لسنة  7تطبق أحكام القانون رقم   •
 االوراق المالیة وتعدیالتھ والقرارات والشروط المنظمة من الجھات الرقابیة فیما لم یرد بھ نص في ھذا

 النظام.
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