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 لألسهم الخليجية االستثماري صندوق ال
 
 

 النظـام األسـاسي 
 

 تمهيد
إنشنناه ئة   أاننوام المان يم نشم نشنناا اايرام المالش  ي        شنن نب  2010لسنن   (  7)بموجب أحكام القانون رقم  

من مالكي يحدات ا اننن رمار الم ةن أحكاماا يف    لألانننام الجيش ش   ا اننن رمار  صننن ديم  الفقد مم إنشننناه  ال  فةذي 
ييجضننننن ال نام ااانننناانننني  صنننن الد  لدئ ئة   أاننننوام المان.الكما أن  مم قةد الصنننن ديم في انننن   ئذا ال نام. 

بشننننن ن إنشننننناه ئة   أانننننوام المان يم نشم نشننننناا اايرام المالش  ي        2010( لسننننن    7ليصننننن ديم ليقانون رقم )
 ن الاة  .ع الصالرة يالقرارات يال عيشمات  اميمعددالماال  فةذي  

 
  المـــادة األولــــى  

 يع  ر ال ماةد الساب  جزه   د  زأ من ئذا ال نام يمكماًل احكام . 
 

 المـــادة الثــانــية
 :  منننعنريفنننات

 :يكون ليمصطي ات ال الش  المع ى الم ةن قرين ك  م اا
 

 الص نننديم:  .لألاام الجيش ش   ا ا رمار   ص ديم ال
 ال ننننننام:  ئذا ال نام يأي  معددالت قد مطرأ عيش  مس ق اًل. 

 نوع طرح يحدات 
 الص ديم: اك  اب العام.

 :أي جا  اإلشراف الاة   ئة   أاوام المان في ليل  الكويت.
شنننارع جابر  –  7قطع   –شنننرك  الوط ي لالاننن رمار م.م.ع.م. يع وان : شنننرم 

 -  35الدير   –برج ب ك الكويت الوط ي ال ددد   –المبارع يشنننننننننننننارع الشننننننننننننناداه  
 الكويت. 13050الصفاة  4950ص.ب.  -مدد   الكويت

  

 مددننننننر الص ديم: 

شجص اع بار  مرخنننننننننننننننننننننننننص ل  من الاة   لمزايل  حفه أموان العماله يأ ولام  
ال منناعي يفقننًا احكننام القننانون بمننا في كلننك ميننك المكوننن  اننمنن  ا انننننننننننننن رمننار  

 يالال   .

 أمةن ال فه: 

شننننننننننننجص اع بار  مرخص ل  بمزايل  نشنننننننننننناا المرا ب  ياإلشننننننننننننراف عيى أننم  
 .ا ا رمار ال ماعي

 مراقب اإلا رمار:
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ئو مالك الوحدات في الصنننننننن ديم من الشننننننننركات يالمواط ةن الكوي ةةن يمواط ي 
يااجناننب يرةر الممشمةن في ليلن  الكوينت  لين م يس ال عناين الجيش ي يالعرب 

 في الص ديم يفقًا احكام ئذا ال نام.   اإلش راع/الذدن ي وز لانم ا ك  اب

أي  المسننن رمر أي مالك الوحدات  
 :حام  الوحدات

الشجص الذ  يعرض أي د شن أيراقًا مالش  لصالح مصدرئا أي حيشف ، أي ي ص  
بغرض إعالة مسننننننننننوي  أي إلارة عميش  عيى أيرام مالش  من المصنننننننننندر أي حيشف   

 ا دار اايرام المالش .

 : (ال ةنن)  يكةننن  اإلك  اب

 عمي  الص ديم: الدي ر اامريكي.
الشنننجص الط شعي المسننن   لدئ الاة   في اننن   مراق ي ال سنننابات الذ  د د  

ليشنننننرك   الرأ  الف ي الم ادد يالمسننننن ق  حون مدئ عدال  ييلنننننوح القوا م المالش   
 المعدة يفقًا لمعادةر الم ااب  الديلش  المع مدة لدئ الاة  .

مراقنب ال سنننننننننننننننابنات أي مراقنب 
 ال سابات الجارجي:

يئي يرق  مالش  رةر قابي  لي  ز     يحدات ا ا رمار ال ي د كون م اا الص ديم 
ال اش     ال قوم  الص ديم يمجون حامياا مباشرة كام   ممر  حص  في أ ون 

يإكا معدل مالكو الوحدة الواحدة معةن عيةام أن يج اريا من بة ام شجصًا ع اا.  
يحدات   في  ا ك  اب  الكوي ةةن  لغةر  يي وز  الص ديم.  م اه  يمريام  ياحدًا 

 كاا. ا ا رمار أي ممي 

 يحدات ا ا رمار: 

في دوم ال قةشم موجولات الصنننن ديم    ويمعيى مق  ئو السننننعر الذ  د م م ددده ب اهً 
 عيى عدل يحدات ا ا رمار.   مقسوماً  المع ي

 : افي  شم  الوحدة

ئي  شم  إانننن رمارات الصنننن ديم في نااي  الف رة المالش  مقوم  طبقًا احكام ننام 
الصننننن ديم ااانننننااننننني مضنننننافًا إلةاا ب ول الموجولات ااخرئ من نقدي  يأر ننننندة  
مدد   يأخرئ مطريحًا م اا ال زامات الصنننن ديم ق   الغةر في كات ال اريو )لين 

  عيى مسنننننننننننننائمي الصننننننننننننن ديم إن  ال وزيعات ال قدي  المق رح ا ع بارااخذ في  
 يجدت(. 

 :المشم  الصافش  ليص ديم 

م  اي ف رة اإلك  اب الجا نننننن  بالصنننننن ديم ع د إن ااه الرالى  أشننننننار اايلى من 
ماريو إ ننننندار ال رخشص  اننننن كمان ال د االنى لرأد مان الصننننن ديم أي حالما 

مكون ئذه د م ااننننن كمان ال د االنى لرأد مان الصننننن ديم أداما أقرب، عيى أن  
 الف رة قابي  لي مددد لمدة مماىي .

 اإلك  اب الم د ي

 :ويمال قدننوم  .الم د ي  ا ك  ابف رة   ان ااهبعد   مةالل  أا وعمن ك   الجمشسئو دوم 
 من الرانننمي العم   ليام  نااي  ح ى  ا شننن راع يا اننن رلال  طيبات  لق ون  دوم  آخر
  نسننننو   خالن من مقدم  ال ي ليطيبات بال سننننب  ال قويم دوم  يسنننن    الذ   ااربعاه دوم

  يسن    الذ  ااربعاه دوم من النار بعد من الرانش   السناع  يح ى  مط وع  مالي 
 مقديماا د م ال ي الصننن ديم  في  ا شننن راع يا اننن رلال لطيبات بال سنننب  ال قويم دوم
 . الص ديم  مددر من المقدم  ا لك رينش  الجدمات خالن من

 ال عام :دوم 

بشنننننن ن إنشنننننناه ئة   أاننننننوام المان يم نشم نشنننننناا   2010( لسنننننن   7القانون رقم )
 .يال عددالت الالحق  عيش  يمعددالم  اايرام المالش 

 القاننننننننون: 
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بشنننننن ن إنشنننننناه ئة   أاننننننوام    2010( لسنننننن    7ئي الال    ال  فةذي  ليقانون رقم )
 يال عددالت الالحق  عيةاا.  يمعددالم  المان يم نشم نشاا اايرام المالش 

 : أي الال    الال  نن  ال  فةذي 

 دنننوم عمنن : فشما عدا أيام العط  الرامش  في ليل  الكويت جمشن أيام ااا وع
 جمعش  حمي  الوحدات: جمعش  حمي  يحدات ا ا رمار ليص ديم.

يالذ  اشس جدم لمشاد ألاه    الجيش ش   لألاام  المعدن  بورز  أند  ا اندرل  مؤشر
 لس اندرل  اام  المؤشر   معدد   مم  يقدمددر الص ديم ياح ساب اامعاب ال ش شعش ،  

  كات  اااام  في  اإلا رمار  لة ركز  الجيش ش  الك ةرة يالم واط   لألاام  بورز  أند
 ا اندرل )  المؤشر  مصدر يضعاا  ال ي  المعادةر  عيى  ب اه  يكلك  العالش   السةول 

 ليريًا. المؤشر ئذا مراجع  د م كما. الص ديم  يمددر (جونز لاي بورز أند

 المؤشر:
 
 
 
 
 

 ال ور  : بور   اايرام المالش  في ليل  الكويت. 
  

 
 
 

 المـــــــادة الثالثــــة
 سم الصندوق:إ

 . " لألسهم الخليجية االستثماري صندوق ال" امإئذا الص ديم  ىيطي  عي
 
 

  الرابعة المــــــــادة
 مدة الصندوق: 

يئي قابي  لي  ددد لمدل   صنننن الد  لدئ الاة  القةده في انننن   م دأ اع بارًا من ماريو انننن وات مدة الصنننن ديم عشننننر 
 .  يجا  ا شراف الص ديم رأد مان  % من50أخرئ مماىي  بعد ال صون عيى موافق  مالكي ما دزيد عيى 

 
   خامسةالالمـــــــادة 

 الهدف من إنشاء الصندوق:
لين م يس   شننركات يسننعى الصنن ديم لزيالة  شم  رأد المان عيى المدئ الطوي  عن طري  ا انن رمار في أاننام

ال عاين الجيش ي. يانة مةزز الصن ديم بم اا اان رامش ي نشن  في ال وزين ما بةن أانوام أانام لين م يس ال عاين 
  الجيش ي.

 
ياةادف الص ديم ل  قة  أمر  العوا د عيى المدئ الطوي  من خالن مقيشص المجاطر ال ي م طو  عيةاا أاوام 

الجيش ي عيى    شركات  أاام ال عاين  ال  وين بةن مج يف لين م يس  الجيش ي. ياشسائم  ال عاين  لين م يس 
صكوع يال كالولا ن أي ما يقابياا في المصارف اإلاالمش ،    في االيات ال قدي   ا ا رمارم قة  ئذا الادف، يكذلك  
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اواه كانت بالدد ار  بضمان اا،  صالرة عن حكومات لين م يس ال عاين لدين الجيشا العربش  أي  الس دات  الأي  
اا رمار في اايرام المالش  يأليات الددن يأاوام     الد   فييكذلك ا ا رمار  الكوي ي أي عمي  أج  ش  أخرئ  

  ا ا رمار  من مراعاة قةول  ،ال ي يقررئا مددر الص ديم   يا ا رامش ش   ا ا رماري ب اه عيى ال وقعات    ،  ال قد خيش ش 
القانون رقم  ئذا  الوارلة في   الص ديم من أحكام    2010لس      7ال نام عيى أن   م عارض جمشن اا رمارات 

  ا.ي      ال  فةذي  يالقرارات يال عيشمات يال عددالت الالحق  عيةام
 

 :مناطق اإلستثمار
   .(الب ريني  يعمان الم  دة  العربش  ياإلمارات قطري  يالسعولي  الكويت) الجيش ي ال عاين  م يس لين

 اايلك   الجيش ي ال عاين  م يسلين    في  ااااايأاام شركات يكون نشاطاا    في  ا ا رمارليص ديم    ي وز
  المميك    في  اااام  أاوام  في  ال صر مدرج   ، عيى ا ة  المران  الم طق  السالف ككرئا  أاوام خارج  في   مدرج

 .الم  دة
 

 السادسة المـــــادة
 :هرأس مالالصندوق و  وشكل نوع
دزيد رأد مال  بإ ننننننننندار يحدات   م غةررأد مال     يكمف وح  ااننننننننن رمار في أيرام مالش    ننننننننن ديم الصننننننننن ديم  إن  

، يم يغ حديله بةن اااننناانننيأي د جفض بااننن رلال بعض يحدام  خالن الف رة الم دلة في ننام  ااننن رماري  جدددة 
ي ب أ  يق  رأد مان الصننن ديم عن خمسننن   .لي ر أمريكي ميةون  خمسنننما  ي  لي ر أمريكي ىمانش  عشنننر ميةون 

في حنالن  انجفناض رأد منان   -يعيى منددر الصنننننننننننننن نديم    مالدةن لد نار كوي ي أي منا يعناللانا بنالعمالت ااخرئ.
أن يجطر الاة   خالن خمسننننننننن  أيام عم  من ماريو انجفاض رأد المان، يلياة    -الصننننننننن ديم عن ال د االنى 

 بما ي ق  مصي   حمي  الوحدات. -في ك  حال   -امجاك ما مراه م اابًا  
  الوحدات أي ال ا  القا م  عيى إلارم ، ييك سننب يكون ليصنن ديم شننجصننش  اع باري  يكم  مالش  مسنن قي  عن حمي

 الص ديم شجصة   ا ع باري  من يقت قةده في ا   الص الد  لدئ الاة  .
 
 

 السابعة  المـــــــادة
 وحدات االستثمار:عدد 
ميةون عدلئا من ي رايح  ي فق   أمريكي لي رعشننرة صنن ديم  ال  اانن رماريحدات   لك  يحدة من المشم  اإلاننمش  م يغ

صنن ديم إلى يحدات م سننايي  المشم  يمق صننر اليقسننم رأاننمان ي يحدة اانن رمار،    ميةون   خمسننةنإلى    ألف   يىمانما 
ع د   نقداً   . يي م مسننننددد  شم  الوحداتفي رأد المان  م شم  مشننننارك افي الصنننن ديم عيى    حمي  الوحداتمسننننؤيلش  
من ق   أاننن وعي  بشنننك     الصنننافش  ا نننون الصننن ديم  مشم اليانننوف د م اإلعالن عن   فةاا  أي ا شننن راع  ا ك  اب

عيى الموقن اإللك ريني   ا عالن ياننننننوف د م  ،ا انننننن رمارمراقب م الذ  يقوم ب  ويعيى ال ق  مددر الصنننننن ديم ب اهً 
  لمددر الص ديم ييكة  ال شن. 
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  الثامنة المـــــادة
 :اإلشتراك/كتتابالحد األدنى واألعلى لل 

، (لي ر أمريكي  فآ عشننننننننننننرة) لي ر أمريكي  10,000 منفي الصنننننننننننن ديم ب ق    ا شنننننننننننن راع/ك  اب  ي وز ا 
، كمنا أنن    ي وز أن د عندئ عندل  لمنا دزيند عن كلنك  (لي ر أمريكي لفأ)  لي ر أمريكي 1,000يبمضنننننننننننننناعفنات  

 % )خمسةن في الما  ( من رأد مان الص ديم. 50باا من ق   مس رمر ياحد عن  المش رع/ك  بالوحدات الم
 
 التاسعةالمـــادة 

 في الصندوق: االشتراك/كتتاباال 
 كان نوعاا.  في الص ديم ب صص عة ش  أياً   ا ش راع/ك  اب  ي وز ا  (1)
اشنننننننننننننن راع نقنند  في /اك  ننابعنندم ق ون أ     (ال شن)  ا ك  نناب  ي ننب عيى مننددر الصنننننننننننننن ننديم ييكةنن  (2)

 .الص ديم 
في الصننننن ديم مف وح ليمواط ةن الكوي ةةن يمواط ي لين م يس ال عاين الجيش ي    اإلشننننن راع/ك  ابا  (3)

يالعرب يااجانب يرةر الممشمةن يالشركات يالمؤاسات الكوي ةننننننننننننننن  يالجيش ش  يااج  ش  لاخ  يخارج 
 ليل  الكويت. 

ا كمان ال د االنى الرالى  أشار من ماريو إ دار ال رخشص إلع د ان ااه    مددر الص ديم ي ب عيى   (4)
إ دار يحدات أي حالما د م اا كمان ال د االنى لرأد مان الص ديم أداما أقرب  لرأد مان الص ديم  

الميكش ، يإكا ان ات ئذه الف رة لين مغطش  ال د االنى جاز لمددر الص ديم أن يطيب من الاة   ماي   
 يلياة   أن مدرد الطيب يم ت فش  خالن عشرة أيام عم . مماىي ، 

عن طري  يكاله ا ك  اب )ال شن( الذدن ي دلئم مددر الص ديم لاذا الغرض د م ا ك  اب/ا ش راع   (5)
ب ةث يسيم المك  ب/المش رع إلى يكة  ا ك  اب )ال شن( طيب ا ش راع المعد لذلك مرفقًا ب  المس  دات 

دات باإللاف  إلى عمول  ال شن، كما ي وز أن د م ا ك  اب/ا ش راع أي ا ا رلال  المطيوب  ي شم  الوح
عن طري  الجدمات ا لك رينش  الم اح  من مددر الص ديم لين حاج  إلى مع    نموكج اا رلال/ 
اك  اب/ اش راع، ييقوم مددر الص ديم بق ون الطيبات ب اًه عيى كلك. يفي حال  ا ش راع في الص ديم 
أموان   ب  مشن  الص ديم  مددر  يقوم  الص ديم،  مددر  من  المقدم   ا لك رينش   الجدمات  خالن  من 
ا ش راع في حساب خاص مس ق  باام الص ديم عيى أ  د  م  حمي  الوحدات أي  راوم إلافش  

 .بعد اا كمان إجراهات إنشاه الص ديم  ن ش   لف ح كلك ال ساب. يمسيم ئذه ااموان إلى أمةن ال فه
من يكة  ا ك  اب )ال شن( أي مددر الص ديم إشعار م كةد د ضمن اام   المش ركون /المك   ون   يس يم (6)

يم موع م يغ  المك  ب يج سة نن  يع وان  يماريو ا ك  اب يعدل الوحدات المك  ب/المش رع باا ي شم اا  
  ةن/ المش ركةن بوااط   . مرا  إشعارات ال  كةد إلى المك ا ك  اب يالر ةد اإلجمالي بعد ا ك  اب

ال ريد أي ال ريد ا لك ريني أي أي  ياةي  من ياا   ا مصان ال ددر  عيى ع ايي ام الم دلة في طيب 
مددر  لدئ  الم وفرة  ا لك رينش   ال ط شقات  إلى  ال قارير  ميك  م مة   بوااط   أي  ا ك  اب/ا ش راع 

ك رينش  أخرئ م اح  لدئ يكة  ا ك  اب )ال شن( الص ديم أي يكة  ا ك  اب )ال شن( أي أي  ياا   ال
 أي مددر الص ديم أي إلى مسؤين حساب حام  الوحدات لدئ ال  ك ب اه عيى طيب حام  الوحدات. 



6 
 

لد ار كوي ي، ي    250,000ي ب أ  مق  مشارك  مددر الص ديم في يحدات الص ديم عن م يغ    (7)
ي وز أن د صرف في ميك الوحدات أي يس رلئا طوان مدة إلارم  ليص ديم. كما أن ال د ااقصى 

 % من رأد مان الص ديم.  75لمشارك  مددر الص ديم د يغ 
ي وز امةن   (8) ل سنناب   ال سابات  راقبيم  اإلا رمار  يمراقب  ال فه   يش رع  بوحدات   أن  الجننناص 

 الص ننديم.
المك   ةن  (9) من  المطيوب   المس  دات  المدنش     المش ركةن/إن  البطاق   فق   ي/ئي  السفر  يىشق   أي 

يالبطاق    الفرلي   ليمؤاسات  يالص اع   ال  ارة  الصالر من يزارة  يال رخشص  الط شعةةن،  لألشجاص 
المدنش  لصاحب المؤاس ، يال رخشص الصالر من يزارة ال  ارة يالص اع  بال سب  لكاف  الشركات، 

بال بالديل   المج ص   ال اات  من  المع مدة  الر ومش   اايرام  رةر يكذلك  يالشركات  ليمؤاسات   سب  
بش ن مكاف   عميشات   يقوانةن ليل  الكويت  الصالرة  ال اات الرقابش الممشم ، يكلك بما د ف  يمعيشمات  

يقرارات الشرعش  الديلش  الصالرة في ئذا الش ن، يأي  قرارات يمعيشمات   رس  ااموان يمموي  اإلرئاب
 .اب حق  مصدر بش ن رس  ااموان يمموي  اإلرئ

ح ى نااي  ليام العم  الرامي من دوم ااربعاه الذ  ي وز مقديم طيبات ا ش راع في أّ  دوم معام    (10)
يس   دوم ال قويم بال سب  ليطيبات ال ي مقدم من خالن نسو مالي  مط وع  يح ى الساع  الرانش  من  
ال قويم بال سب  لطيبات ا ش راع ال ي د م مقديماا من  بعد النار من دوم ااربعاه الذ  يس   دوم 

يطيبات ا ش راع ال ي د م مقديماا بعد ئذه المقدم  من مددر الص ديم.    خالن الجدمات ا لك رينش 
 المواعةد د م م فةذئا في دوم ال قويم ال الي.  

ي وز ب فويض خطي لمددر الص ديم أي يكة  ا ك  اب )ال شن( ق ون معيشمات ا ش راع يا ا رلال   (11)
 ك ريني.عن طري  الاامف )اارلي( أي عن طري  الفاكس أي ال ريد ا ل

إكا لم يس وف الشريا كاميَ  ب سب ما يطيب  مددر   اش راعي وز لمددر الص ديم رفض أّ  طيب   (12)
اإلك  اب إلممام  لريري   الص ديم  مددر  درائا  معيومات  أي  مس  دات  من  في   اإلش راع/الص ديم 

الص ديم رفض طيب   لمددر  المران     اش راعالص ديم. كما ي وز  اّ  ا ب آخر، عيى ا ة  
من ش ن  مقويض قدرة مددر   اإلش راع/إلك  ابئ مددر الص ديم أن مر  ئذا ا ما ارم  إكاال صر،  

 أي ال  ىةر عيى السةول  الالزم  ليوفاه بال زامات الص ديم.     ا ا رماري الص ديم عيى م قة  أئداف  
من ق   مددر   اإلش راعأي عدم ق ون طيب    اإلش راع/مس  دات يشريا اإلك  اب  اا شفاهفي حان عدم   (13)

المبالغ ال ي لفعوئا من لين أي  فوا د يبعد خصم    إلك  اب/اإلش راعاالص ديم، اوف مرل ليرار ةن في  
 أي  عمو ت مصرفش ، إن يجدت. 

 .أي مددر الص ديم  (ال شن) ا ك  اب يكة بعد مقديم  إلى  اإلك  اب/اإلش راع  ي وز ا ب طيب  (14)
 ياحدًا يمريام م اه الص ديم.ان معدل مالكو الوحدة الواحدة معةن عيةام ان يج اريا من بة ام شجصًا  (15)
اة م م وي  المبالغ الزا دة من أموان ا ش راع إلى حساب المش رع ال  كي عيى أن د م ال  وي  بعمي    (16)

الص ديم بال سب  ليمش ركةن الذدن لددام حسابات لدئ ب ك الكويت الوط ي يبالدد ار الكوي ي بال سب  
ب ك الكويت الوط ي ب اًه عيى اعر الصرف لدئ ب ك   ليمش ركةن الذدن لددام حسابات لدئ ب وع رةر
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الكويت الوط ي كما في دوم ال  وي  يي  م  المش رع أي  نفقات أي مصاريف مصرفش  م عي  ب يك 
 إن يجدت.  –ال  ويالت 

 العاشرة  المـادة 
 التخصيص:

 مس بعد ق   ال جصشص حص  مددر الص ديم من رأد المان المك  ب ب . (1)
د إ  الطيب الذ  د ضنننننننمن أك ر عدل من يحدات مالطيبات الم كررة ل فس المك  ب، ي  يع مسننننننن بعد   (2)

 .ا ا رمار
ف رة  ان ااهمن ماريو  عم  أيامخمسنننننننن  مجصننننننننشص يحدات ا انننننننن رمار عيى المشنننننننن ركةن خالن   د م (3)

 .عشري  نقاا أربن أااد عيىأن د ّم ال جصشص  عيى  ك  ابا 
ب سنب  ما  ك   ةنعن رأد مان الصن ديم، د م موزين الوحدات عيى الم  ك  ابفي حال  م ايز ح م ا  (4)

 .عيى جمشن المك   ةن ك  ابب  بعد موزين ال د االنى لال  اك  ب
خمسنننن  أيام عم  خالن   من الوحدات  ل  المبالغ الزا دة عن  شم  ما د م مجصننننشصنننن   ك  برل إلى المم (5)

 يس    ع اا أي  فوا د.ن ااه إجراهات ال جصشص ي  إمن ماريو 
 .بعدل الوحدات المجصص  ل  شاالة  مك  بيسيم مددر الص ديم ك   (6)

 
 عشر الحاديةمادة ال

ي كم ال نام اااااي لص ديم ا ا رمار العالق  بةن مددر الص ديم يحمي  الوحدات يي ب عيى حمي  الوحدات  
بال و شن عيى   ليص ديم، يكلك  ال نام اااااي  . يي ب أن يكون ا ش راع/طيب ا ك  ابإبداه موافق ام عيى 

 م موفةره لين مقاب  ع د طيب .مك وبًا باليغ  العربش  يأن د  ا ا رمارال نام اااااي لص ديم  
 

 عشرالثانية المــادة 
 :حملة الوحداتسجل 

حفه المعيومات اآلمش  في ا   حمي  الوحدات عن  إعدال ا   ب مي  الوحدات ي   أمةن ال فهعيى   (1)
 ك  حام  يحدات: 

 أ. إام  يع وان  يرقم ئوي  ، أي رقم ا ي  ال  ار  يج سة  .
 يميكاا.عدل الوحدات ال ي  ب.

 ماريو مس ةي  في الس  .ج.  

ي فه انننننننننن   حمي  يحدات الصنننننننننن ديم لدئ أمةن حفه، يكلك يفقًا لألحكام الوارلة في الك اب الرابن  (2)
)بور نننات اايرام المالش  ييكا ت المقا ننن ( من الال   ، يمدفن أمعاب ال ا  ال ي م  فه بالسننن   

 من أموان الص ديم.
 ييكون لمالكي الوحدات يلك  ك  مصي   ح  ا طالع عيش . أمةن ال فهي فه ئذا الس   لدئ  (3)
عيى أمةن ال فه ا ح فاظ ب شان دولننننننننح ر ننننننننةد الوحدات الم بمش  يالوحدات ال ي مم إ نننننننندارئا أي  (4)

 اا رلالئا أي اا  داىاا أي إلغاؤئا، يمزييد مراقب ا ا رمار ب سج  من ال شان.
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 عشر الثالثةالمـــــــادة 

 :النقدية األرباحسياسة توزيع 
 ق    من المميوك لشننننننركات ا من ق   المسنننننن يم   شم  ال وزيعات ال قدي    ننننننافيما يعالن  اننننننشقوم الصنننننن ديم بدفن

ل  صننننننننننننننةن  مينك   ال ناليالربن ااين من العنام  خالن   يكلنك،  اامريكيبنالندي ر   الشن منطوان السنننننننننننننن ن  ال الصنننننننننننننن نديم 
يقوم مددر اننننننننننوف    ، شم اا   ننننننننننافي يلفن ال وزيعات ميك م صننننننننننة  بةن ما  الف رة  خالن ب ن العيم   منال وزيعات،  

الموقن ا لك ريني في    ي شم  ال وزين يموعده    ييعين عنالصنن ديم.   فيميك ال وزيعات   اانن رماربإعالة   الصنن ديم 
 . لمددر الص ديم ييكة  ا ك  اب )ال شن(

 
حمناين  ل قوم حمين    كلنك فيأن   ارمن ئمنا   إكا  بنالكنامن   نقندين   موزيعنات  أ عندم لفن  الصنننننننننننننن نديم  لمنددر  ي وز  كمنا

 الص ديم. فيالوحدات 
 

 عشرالرابعة المـــــــادة 
 طريقة احتساب القيمة الصافية لألصول:

بعد الموعد ال اا ي ل قديم  دوم يبما   د  ايز مدة معام ي ب مقويم أ ننننننننننننون الصنننننننننننن ديم في ك  دوم  (1)
الموقن من خالن      لأل نننننونشالمشم  الصننننناف ، يم شنننننريا اننننن رلال ا شننننن راعالطيبات الجا ننننن  بعميشات  

ا اننننن رمار لوحدات ا اننننن رمار   مراقب  يي  سنننننب .(ال شن)  ا ك  اب ييكة   الصننننن ديم اإللك ريني لمددر 
، المع مدة من الاة    الديلش   شالم ااننن   معادةرلي  ليضنننواب  أي اً المشم  الصنننافش  لأل نننون لك  يحدة، يفق

م موع أ نون الصن ديم ناقصنًا م موع الجصنومات، ييقسنم ال اما عيى كام   يكلك عيى ال  و ال الي:
 يم. و عدل الوحدات الم بمش  في الص ديم في دوم ال ق

الم دايل  يرةرئا من اا نننننون رةر السنننننا ي   يل  ددد  شم  أ نننننون الصننننن ديم، د م مقةشم اايرام المالش    (2)
  ال قويم عالة ب سنننننننب المعادةر الم ااننننننن ش  ن العشنننننننرين دوم عم  السنننننننابق  لةومالال ي لم د م مدايلاا خ

المع منندة من الاة نن ، يفشمننا يجص الورقن  المننالشنن  الغةر مندرجن  يال ي لشس لاننا اننننننننننننننعر م وفر   النديلشنن 
المالش    د م مدايلاا بشننننننننننننك  م  نم، د م م ددد المشم  عيى  ئذه الورق     بسنننننننننننناول  يمر   شم اا، أي أن

مرة بالسن   عيى    مااشأاناد المشم  العالل  يال ي د م ال و ن  إلةاا بطرم مقةشم م اانب ، عيى أن د م مقة
الدي ر  إلى    الدي ر اامريكيااق . يي م م وي   شم  كاف  اا ننننننننننننون يالجصننننننننننننوم المقّوم  بعمي  رةر 

م. ياننة م اق طاع ك  الددون  الك حسننب آخر اننعر  ننرف في ااانن وع م وفر ع د اإلر، يكلاامريكي
 بما فةاا:، يالجصوم المس  ق  من م موع  شم  أ ون الص ديم 

يلم ُمسنننّدل الصننن ديم  مصننناريف اإللارة يرةرئا من الرانننوم يالمصنننريفات ال ي ااننن  قت لمددر  - أ
 بعد؛

 يالجدمات القانونش ؛ ل دقة  ال شانات المالش  أ  ُمجصص لراوم الص ديم المقدرة -ب
 يراوم الوااط ؛ ال فهمصاريف يأجور أمةن  -ت
 كاف  ال كالشف الم عيق  ب   لعوئ قضا ش  مجص الص ديم. -ث
 أمعاب مراقب اإلا رمار. -ج
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في حان مقويم أ ن  من أ نون الصن ديم بشنك  رةر  ن شح أي الجط  في حسناب انعر الوحدة، ي ب  (3)

يي ب عيى مددر الصننن ديم أن    كلك بجط   أن يعّوض المضنننرير من ئذا الجط .عيى من مسننن ب في 
درف  من ال شانات المالش  المرحيش  المراجع  أي ال شانات المالش  السنننننننننننن وي  المدقق  مقريرًا د ةن ك  أخطاه 

 ال قويم يال سعةر ال ي ممت خالن ميك الف رة.
 

 عشر الخامسة المـــــــادة 
 واالستــرداد: تراكشاإل/كتتابيم واال و التق

ي   ل مي  الوحدات اانننننننن رلال يحدامام، كما ي   آلخرين ا ك  اب/ا شنننننننن راع في الصنننننننن ديم، من خالن   (1)
مقديمام طيبًا  ننننن ش ًا بذلك إلى يكة  ا ك  اب )ال شن( كما ي وز مقديم طيب ا شننننن راع في الصننننن ديم أي  

ك رينش  المقدم  من مددر الصننن ديم لين حاج   ااننن رلال  شم  الوحدات المسننن رمرة عن طري  الجدمات ا ل
إلى مع    نموكج اك  اب/اشنننننننن راع/اانننننننن رلال، يكلك ح ى نااي  ليام العم  الراننننننننمي من دوم ااربعاه الذ   

طيبات ال ي مقدم من خالن نسنننو مالي  مط وع  يح ى السننناع  الرانش  من بعد ييسننن   دوم ال قويم بال سنننب  ل
يسن   دوم ال قويم بال سنب  لطيبات ا شن راع يا ان رلال في الصن ديم ال ي د م النار من دوم ااربعاه الذ  

 مقديماا من خالن الجدمات ا لك رينش  المقدم  من مددر الص ديم.
ي ب عيى مددر الصننننن ديم م فةذ طيبات ا شننننن راع أي ا اننننن رلال بسنننننعر ال قويم ال الي لطيب ا شننننن راع أي   (2)

ا شنن راع أي ا انن رلال أي  عمو ت أخرئ بشننرا أن يكون م صننو ننًا  ا انن رلال. يي وز أن مشننم  أاننعار 
 عيةاا في ال نام اااااي ليص ديم.

  لةومأيام عم  ال الش    أربع يى مددر الصنننن ديم أن ددفن ل ام  الوحدات  شم  ا انننن رلال الم ااننننب  خالن ع (3)
الوحدات الذدن لددام حسننننننننابات لدئ ب وع عيى أن د  م  حمي    .الوحدةال قويم ال ي مم فةاا م ددد اننننننننعر 

م عي  ب  وي   شم  ا انننن رلال   –إن يجدت    –رةر ب ك الكويت الوط ي أي  نفقات أي مصنننناريف مصننننرفش  
 إلى حسابامام ميك.

بالصننننننننن ديم يفقًا لاذه المالة بكاف  الضنننننننننواب  يالشنننننننننريا يااحكام ال ي د قةد باا   المشننننننننن رع/ك  بد قةد الم (4)
، يلن  أمريكي لي ر  1,000 الم ند ي، كمنا ي نب أ  مقن   شمن  ا انننننننننننننن رلال عن  ك  نابفي حنالن  ا   ك  نبالم

إلى ما  لا ا ننرلايسمح با ا رلال ال ز ي إكا ما انجفضت  شم  الوحنندات الم بقةنن  ل ننام  الوحنندات عقب 
 .أمريكي لي ر 10,000 لين 

يفقًا    أي موعد ا ان رال ال الي ال اليال عام   ح ى دوم    اان رلالي وز لمددر الصن ديم م جة  مي ش  ا  طيب  (5)
 ، يكلك في أ  من ال ال ةن اآلمة ةن:لما د ص عيش  ال نام ا اااي ليص ديم 

معام  أي طيبات ا ا رلال ل مي  الوحدات يالمطيوب مي ة اا في أ  دوم أ. إكا بيغ اجمالي نسب  جمشن  
، يكلك بشنرا أن دي زم المددر في ر من  نافي  شم  أ نون الصن ديم رأي أك  %10 موعد اإلان رلال

 شم  أ نننون الصننن ديم، يعيى  % من  نننافي  10ئذه ال ال  ب ي ش  طيبات ا اننن رلال ال ي مق  عن  
أن مؤخذ جمشن طيبات ا انننن رلال با ع بار عيى أانننناد ال سننننب  يال  ااننننب، يي م م جة  ال سننننب  من 

ال عام  لصنن ديم ح ى دوم % من  ننافي  شم  أ ننون ا10طيبات ا انن رلال ال ي زالت عن نسننب   
 .ال الي أي اإلا رلال القالم
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ال ي د م فةاا ال عام  في اايرام  ال ور نننننننننن  أي اااننننننننننوام المالش  الم نم   ال داين في  يقفمم   إكاب. 
مداين أيرام مالش  ممر   شم  مؤىرة في  يقفالمالش  أي اا نننون ااخرئ ال ي يميكاا الصننن ديم، أي 

  أ ول .
طيبات ا شنننن راع أي ا انننن رلال عن طري  مع    ال ماكج الم وفرة لدئ يكة  ا ك  اب )ال شن( لاذا  ياننننُ ق     (6)

الغرض أي من خالن الجندمنات ا لك رينشن  المقندمن  من منددر الصنننننننننننننن نديم لين ال ناجن  إلى مع  ن  نموكج 
 سنننناباا في دوم اشنننن راع أي اانننن رلال. يي م اانننن رلال الوحدات ب سننننب المشم  الصننننافش  لأل ننننون، كما د م اح

 ال قويم ك  الصي .
   موجد أ  راوم اا رلال. (7)
دومي عم  من دوم ال عام  في حال  عدم إمكانش   ي وز م خةر مقويم أ ننننننننننون الصنننننننننن ديم لمدة   م  ايز (8)

 . مقويم جزه ك ةر من أ ون الص ديم عيى ان يقدم مددر الص ديم لياة   أاباب يم ررات ئذا ال  خةر
ب اًه عيى آخر دوم عم  في  يم أ نننننون الصننننن ديم  و يم في عطي  رانننننمش ، د م مقو ل قيقوع دوم اإكا  نننننالف   (9)

 . ا ا وع
 

 عشر سادسة الالمـــــــادة 
 رسوم ومصاريف الصندوق:

 تكلفة الطرح: -1
صننننننن ديم ي ب مراعاة كشنننننننف ك  ال قا   يالمعيومات كات ليأي إفصننننننناح ل رييا يحدات  امصنننننننانع د إجراه أ  

 .مبالغ ، يفي جمشن ااحوان مجضنننن اإلعالنات ال ريي ش  أي ال سنننويمش  ليضنننواب  ال ي مقررئا الاة  العالق  لين  
ال رييا ليوحدات أي بشعاا، ييشنم  كلك عيى ان ة    مصناريفي  ي وز لفن أ  م يغ من أ نون الصن ديم مقاب  

  مددر الصننننن ديم ئذه عيى أن د  م  ليصننننن ديم،ااانننننااننننني    يموزين ال نامالمران   ال صنننننر، مصننننناريف نسنننننو 
 . المصاريف يي  م  الص ديم مصاريف ال  اشس

 
 دارة:اإلأتعاب  -2

  أانناد  عيى  م  سننب انن وياً (  الما   في  ينصننف  ياحد% )1.5 قدرئا ب سننب  إلارة أمعاب  الصنن ديم  مددر د قالننى
 .ا   ربن ك  آخر في - م مع  – يمس    الص ديم، ا ون الصافش  ليمشم  ااا وعي الم وا 
 % من10  بواقنم  سننننب   -  مشنننن شعش  أمعاب الصنننن ديم  مددر د قالننننىليراننننوم الم دلة بالفقرة السننننابق ،   إلنننناف 

يعا د المؤشننننننننر المذكور أعاله خالن السنننننننن   المالش ، يفق  إكا كان ألاه  الصنننننننن ديم  الفارم اإلي ابي ما بةن عا د 
 .ليص ديم  مالش  ا   ك  نااي  في ا معاب ئذه يمدفن .إي ابشًا خالن كات الف رةالص ديم 

 
% ان ويًا من  نافي  5جمشن ااحوان   ي وز أن مزيد إجمالي اامعاب ال ي د قالنائا مددر الصن ديم عن  يفي  
 أ ون الص ديم. شم  
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 :اإلشتراك/كتتابرسم اال  -3
 الحشامام يمسؤيلشامام يل  ح  عزلام يعيش  إخطار "أمةن   يي دلال شن( ا ك  اب )يكاله يعةن مددر الص ديم 

% 2 لقاه  شام  بواجبام  المقررة في ئذا ال نام عمول  بشن نس  اا ال شن )ا ك  اب( ييس    يكة  " بذلكال فه
 . في أي  يحدات مك  ب فةاا ا ش راع/م يغ ا ك  ابمن 

 
 :االستثمار مراقبرسوم  -4

م دل ب سب  من المشم   ا وي  ننةر  شام  بواجبام  المقررة في ئذا ال نام أمعابًا  ا ا رمار مراقبد قالى 
 : ا ون الص ديم يفقًا ليشرا ح ال الش  الصافش 
 من  افي  شم  أ ون الص ديم. ميةون لي ر أمريكي  60ح ى   %0.0625نسب   .1
 من  افي  شم  أ ون الص ديم. ميةون لي ر أمريكي  60 فوم   %0.05نسب   .2

لي ر يخمسما    فا  ةفق  عشر )لي ر أمريكي  10,500 / -مق  اامعاب الس وي  عن م يغ قدره   ي ب أن 
 .(أمريكي   رةر

 يمسدل بشك  ربن ا و  مباشرة.  ع د اح ساب  افي  شم  اا ون ميك اامعاب د م اح ساب

 :الحفظأمين  رسوم -5
  ننةر  شام  بواجبام  المقررة في ئذا ال نام أمعابًا ا وي  م دل ب سب  من المشم  الصافش أمةن ال فه د قالى 

 :ا ون الص ديم يفقًا ليشرا ح ال الش 
 من  افي  شم  أ ون الص ديم. ميةون لي ر أمريكي  60ح ى   %0.0625نسب   .1
 .  من  افي  شم  أ ون الص ديم  ميةون لي ر أمريكي 60فوم   %0.05نسب   .2

 فا  ةفق  عشر )لي ر أمريكي  10,500 / -مق  اامعاب الس وي  عن م يغ قدره   ي ب أن 
 لي ر أمريكي   رةر(.يخمسما   

 يمسدل بشك  ربن ا و  مباشرة.  ع د اح ساب  افي  شم  اا ون ميك اامعاب د م اح ساب

 :مصاريف أخرى  -6
د  م  الصنننننن ديم كاف  ال كالشف ال اشنننننن   عن ممارانننننن   ل شنننننناط  بما في كلك الوانننننناط ، يالعميشات المصننننننرفش ،  

خارج الكويت، إلنناف   لاخ  ي  مدرج يعمو ت ال شن يالشننراه، يراننوم الصننرف، يراننوم مقةشم ا يرام المالش  الغةر 
يمراقب ال سننننننننابات، إلى جانب ال كالشف يالرانننننننوم    ا انننننننن رماريمراقب  ال فهإلى نفقات مددر الصنننننننن ديم يأمةن  

 .ال رخشص م دددرام ك ال كومش 
 
 جدول الرسوم: -7

منننننننددنننر  دننن ننن نننمنننينننانننننننا 
 الص ديم 

ييشم   بشعاا،  أي  ليوحدات  ال رييا  مصاريف 
ال صر، مصاريف عيى ا ة     كلك المران   

 إعدال ال نام 
 اااااي ليص ديم ينسج  يموزيع .

 تكلفة الطرح  
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ا ويًا ( ياحد ينصف في الما   )  1.5%  د  مياا الص ديم 
أااد الم وا  ااا وعي ليمشم    م  سب عيى

 الصافش  ا ون 
 الص ديم. 

 د قالىليراوم الم دلة بالفقرة السابق ،    إلاف 
م  سننننننب   -  مشنننننن شعش  أمعاب الصنننننن ديم  مددر
الفنارم اإلي نابي منا بةن عنا ند    % من10  بواقن

الصنننن ديم يعا د المؤشننننر المذكور أعاله خالن 
السننننننننن   المالش ، يفق  إكا كان ألاه الصننننننننن ديم  

  .إي ابشًا خالن كات الف رة
إجمننالي   يفي جمشن ااحوان   ي وز أن مزينند

اامعاب ال ي د قالنننننننائا مددر الصننننننن ديم عن 
  % ا ويًا من  افي  شم  أ ون الص ديم.5

 أتعاب اإلدارة

 / المك  ننننب  د  مياننننا 
 المش رع

من م يغ  2% عمول  بشن نس  اا 
مك  ب  ا ك  اب/ا ش راع في أي  يحدات

 فةاا.

 رسم االكتتاب/االشتراك 

ا ا رمار ننةر  شام  بواجبام  د قالى مراقب   د  مياا الص ديم 
في ال نام أمعابًا ا وي  م دل ب سب  من    المقررة
 المشم 

 الصافش  ا ون الص ديم يفقًا ليشرا ح ال الش : 
ميةون لي ر    60ح ى    0.0625. نسب  %  1

  افي  شم  أ ون الص ديم. أمريكي من
2  % نسب   لي ر    60فوم    0.05.  ميةون 

 أ ون الص ديم. افي  شم   أمريكي من
  ي ب أن مق  اامعاب الس وي  عن م يغ قدره 

فق  عشرة ا ف )أمريكي    لي ر  10,500  /-
 (.لي ر أمريكي   رةر يخمسما  

 رسوم مراقب االستثمار

أم د  مياا الص ديم  بواجبام   ةد قالى  ننةر  شام   ال فه  ن 
ال نام أمعابًا ا وي  م دل ب سب  من    المقررة في

ا ون الص ديم يفقًا ليشرا ح    المشم  الصافش 
 ال الش : 

 رسوم أمين الحفظ 

  % لي ر    60ح ى    0.0625نسب   ميةون 
  افي  شم  أ ون الص ديم. أمريكي من
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ميةون لي ر أمريكي   60فوم    0.05نسب  %  
  افي  شم  أ ون الص ديم. من

  ي ب أن مق  اامعاب الس وي  عن م يغ قدره 
أمريكي    10,500/- ا ف  )لي ر  عشرة  فق  

 .( لي ر أمريكي   رةر يخمسما  
ال كالشف  د  مياا الص ديم  كاف   الص ديم  عن    د  م   ال اش   

الوااط ،    ممارا   كلك  في  بما  ل شاط  
المصرفش ، يالشراه،    يالعميشات  ال شن  يعمو ت 

مقةشميراوم   يراوم  المالش     الصرف،  ا يرام 
إلاف  إلى    الغةر مدرج  لاخ  يخارج الكويت،

يأم الص ديم  مددر  ال فهةنفقات  يمراقب   ن 
 اإلا رمار يمراقب ال سابات، إلى جانب

م ددد  كرام  ال كومش   يالراوم  ال كالشف 
 ال رخشص.

 مصاريف أخرى 

 رسوم الترخيص رام طيب ال رخشص يرام ال رخشص.  د  مياا الص ديم  

مراقب ال سابات مقاب  خدمام  أمعابًا د قالى   د  مياا الص ديم 
 . لد ار كوي ي  3000م يغ ا وي  

 مراقب الحساباتأتعاب 

م يغ   د  مياا الص ديم  لد ار كوي ي، يفي    1,000أمعابًا ا وي  
موزين   بماام  الس    أمةن  اارباح  حان  شام 

يس      فإن   يالم     من  شم   20ال قدي    %
 ا مفا ش  عن ك  موزين.

 أتعاب أمين سجل حملة الوحدات 

 
 

 

 
 عشر السابعة المـــــــادة 

 الهيئة اإلدارية للصندوق:
فةام د ولى إلارة الص ديم ئة   إلاري  م شك  من موظفةن اى ةن أي أكرر من موظفي مددر الص ديم ممن م وافر  

 شريا ممريي نشاا مددر ننام اا رمار جماعي، عيى أن يكون أحدئم من كبار ال  فةذدةن لدئ مددر الص ديم. 
ي ب أن يكون أعضاه الاة   اإللاري  من ااشجاص المس يةن لدئ الاة  ، ييمريون مددر الص ديم في المسؤيلشات 

ام ا اااي، ييع  ر مو شن أعضاه الاة   اإللاري   يالصالحشات الم صوص عيةاا في الال    ال  فةذي  يفي ال ن
ييكون ئؤ ه ااعضاه مسؤيلةن بال ضامن من المددر عن    أي من يفولون  م ام بمراب  مو شن مددر الص ديم، 

 أ  أخطاه أي إئمان أي رش في إلارة الص ديم. 
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 الثامنة عشرمادة ال
 :قيود المناصب

الص ديم ب حكام الفص  الرالث )معارض المصالح( من الك اب الرامن )أخال شات من عدم اإلخالن بال زامات مددر  
العم ( من الال   ، ي وز لموظفي مددر الص ديم من رةر المس يةن كممريي مددر ننام اا رمار جماعي شغ   

 عضوي  م يس إلارة في شرك  مشك  أيراقاا المالش  جزهًا من أ ون الص ديم. 
 

الص ديم من المس يةن كممريي مددر ننام اا رمار جماعي شغ  عضوي  م يس إلارة    ي  ي وز لموظفي مددر
 .الشركات المشار إلةاا في الفقرة السابق 

 
في حان موظشف مددر الص ديم لشجص كممر  لمددر ننام اا رمار جماعي ممن د ط   عيةام ال نر الوارل  

أعاله، فش ب عيى ئذا الشجص أن يس قة  من عضوي  م يس إلارة الشرك  ال ي مشك  أيراقاا المالش     الفقرةفي  
 جزهًا من أ ون الص ديم. 

 
 عشر  لتاسعةا المـــــــادة

 الوحدات:حقوق حملة 
حقوقًا م سنننننننايي  م اه الصننننننن ديم ييكون    ليمشننننننن ركةن/مجون حصنننننننص أي يحدات ا اننننننن رمار ليمك   ةن (1)

اارباح القابي  لي وزين يا ل زام ب  م  الجسنننننننننننارة ك  في حديل ما يميك  من   اق سنننننننننننامل امياا ال   في  
يحدات ييكون لك  م ام ال   في ال صننون عيى نسننب  من  ننافي موجولات الصنن ديم ع د ال صنن ش   

 بقدر ما يميك  من حصص أي يحدات.
 حكام كاماا.ي ب أن ُمط   عيى جمشن حمي  الوحدات من الف   نفساا في الص ديم الشريا ياا (2)
 في إلارة الص ديم.  فشما عدا مددر الص ديم،   ي   ل مي  الوحدات اإلش راع (3)
ال صنننون عيى نسنننج  من ال قارير الديري  يال شانات المالش  المرحيش  المراجع  يال شانات المالش  السننن وي   (4)

 المقدم .
يي عةن أن   يق  نصننننننننةب ك  يارث عن ال د    ،في حال  يفاة مالك الوحدات مؤين ميك الوحدات ليورى  (5)

، فإن ق  نصننننةب الوارث عن ال د االنى يلم د ف  الورى  فشما في ئذا ال نام  االنى الم صننننوص عيش 
ام الشننننننرعيفي موعد أقصنننننناه ىالىةن دومًا من ماريو  –بة ام   عيى نق   -  مقديم حصننننننر اإلرث أي القسننننننّ

يم معين و ليميكش  جاز ليمددر شننننننننراؤئا بتخر اننننننننعر مق ميكش  الوحدات ب ةث مكون لننننننننمن ال د االنى
 ع  .

 العشرون المادة 
 جمعية حملة الوحدات: أحكام

في الس  ، يي   لك  مش رع حضور اج ماعات ئذه   - عيى ااق   - جمعش  حمي  الوحدات معقد مرة ياحدة  .1
مقاب  ك  يحدة اا رماري  ياحدة  ال معش  يال صويت عيى قراراماا ييكون لك  من حمي  الوحدات  وت ياحد  

 يم يكاا. 
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 مج ص جمعش  حمي  الوحدات بال نر يامجاك قرار في المسا   ال الش :  .2

 . مقرير مددر الص ديم عن نشاا الص ديم يمركزه المالي.أ
 . مقرير مراقب ال سابات عن ال شانات المالش  الس وي  المدقق  ليص ديم.ب
 الس وي  المدقق  ليص ديم.. ال شانات المالش  ج
 مقرير مراقب ا ا رمار.  ل.
 معددالت ال نام اااااي ال ي ممس ال قوم المك سب  ل مي  الوحدات.  .ه
 عزن مددر الص ديم. . ي
 معةةن مددر بدد . . ز
 اخ شار مصفي الص ديم يمرا ب  أعمال . . ح

 الاة  .ي  م فذ قرارات جمعش  حمي  الوحدات إ  بموافق  
 

في    .3 مدخ   ال ي  المسا    في  لي نر  الص ديم  مددر  من  لعوة  عيى  ب اه  الوحدات  حمي   جمعش   م عقد 
اخ صا اماا، يي وجب عيش  أن دوج  الدعوة لالج ماع ب اه عيى طيب مس ب مقدم من حمي  الوحدات الذدن  

ب من مراقب ا ا رمار % من رأد مان الص ديم المصدر، أي ب اه عيى طي  10يمريون نسب    مق  عن  
 أي مراقب ال سابات. يمعد جدين ااعمان ال ا  ال ي مدعو إلى ا ج ماع.

إكا لم يقم مددر الص ديم بدعوة جمعش  حمي  الوحدات في ااحوان ال ي د وجب فةاا كلك أي إكا معذر لعوماا    .4
مار أي مراقب ال سابات من مددر الص ديم ا  ا ب من اااباب، ي وز لياة   أن مكيف مراقب ا ا ر

 بدعوة ئذه ال معش  لالنعقال.
ال  .5 انعقال    ااعمان   جدين   م ضم    الوحدات  حمي    جمعش   اج ماع  حضور   إلى   دعوةموج   يمكان  يزمان 

 ا ج ماع ب حد الطرم ال الش :
 ااق .أيام عم  عيى  . اإلعالن في   شف ةن دومة ةن م ية ةن يال ور   ق   انعقال ا ج ماع بعشرة1
بعشرة أيام عم  عيى   . خطابات مس ي  مرا  إلى حمي  الوحدات ق   الموعد الم دل  نعقال ا ج ماع2

 ااق . 
ال ريد اإللك ريني أي الفاكس أي بوااط  م مة  الدعوة إلى ال ط شقات ا لك رينش  أي أ  من الواا   . 3

 ك  اب )ال شن( ق   انعقال ا ج ماع بسبع  أيام اإللك رينش  ااخرئ الم اح  لدئ مددر الص ديم أي يكة  ا
 عم  عيى ااق . 

ا ج ماع برالى  أيام عم    ق   موعد  قانوناً  ع ام د وب من أي الوحدات حمي  إلى  بالةد دعوة. مسيشم ال4
 عيى ااق ، ييؤشر عيى  ورة الدعوة بما يفةد ا ا الم.

 
  يكون  أن  السابق  الفقرة  من( 4)ي( 3)  ي( 2) ال  ول  في إلةاا المشار بالواا   الن يش را لص   اإلع

ريده اإللك ريني أي رقم الفاكس الجاص ب ،  ب ع وان أي موط   عن ب شانات  الص ديم  مددر زيل قد المش رع
 .السابق  الفقرة( من 4( ي)3( ي)2واف  المس رمر عيى إعالن  من خالن ئذه الواا   الم ة   في ال  ول )يي 
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عن موط   اي ع وان بريده ا لك ريني اي رقم الفاكس  ي  يع د ب   مغةةر من ق   المش رع ا  من ال شانات 
باذا ال غةةر ق      ما لم يكن قد أخطر مددر الص ديم أي ال ا  ال ي م  فه بس   حمي  الوحداتالجاص ب   

 إعالن  بجمس  أيام عم  عيى ااق . 
 

جمعش  حمي  الوحدات ق      موجش  إخطارات ب دين ااعمان يمشعال يمكان اج ماعي ب عيى مددر الص ديم   .6
 ابع  أيام عم  عيى ااق  من انعقال ا ج ماع إلى ك  من:

 . الاة  . 1
 . مراقب ا ا رمار. 2
 . (أمةن حفه أي يكال  المقا  ). ال ا  ال ي م  فه بس   حمي  الوحدات 3
 إكا كان من  -حسب ااحوان   -. مراقب ال سابات 4

 المقرر عرض ال شانات المالش  عيى جمعش  حمي  الوحدات. 
 . ال ور   لإلعالن عن جدين ااعمان يمشعال يمكان اج ماع ال معش .5
 

الوحدات. ييبط    بطالن اج ماع جمعش  حمي  -بعد إخطارئا  -  د رمب عيى عدم حضور ممر  الاة   
 ال اات المشار إلةاا فيئذا ا ج ماع في حال  عدم حضور أ ٍّّ من 

 حضور  عدم  حال   في ا ج ماع دبط  كما. السابق  فقرةال من (4) ي  (3) ي  (2)ال  ول 
 مددر الص ديم ما لم مكن الدعوة لالج ماع موجا  من جا  أخرئ بجالف المددر.

 
 د رأد اج ماع جمعش  حمي  الوحدات ال ا  ال ي قامت بالدعوة إلى ئذا ا ج ماع.  .7

 
  من   أكرر  يمريون   الذدن  وحداتالحمي     ضرهكا ح إ  إ     ش اً   الوحدات  حمي   جمعش   اج ماع  انعقال  كون   ي .8

 ىان  اج ماع  إلى   ال معش   لعوة  يجب  ال صاب؛  ئذا   د وافر   م لفإكا  .  المصدر  الص ديم   مان  رأد   من%  50
 ا ج ماع  كون ااين، ييا ج ماع    ماريو  من  ىالىةن دوماً   عن  مزيد     مدة  خالن   يعقد  مان ااعجدين    لذات

يي وز أ  موج  لعوة جدددة لالج ماع الراني إكا كان    .المان  رأد  من  ال ضور  نسب   كان  أيا    ش اً   الراني
 قد حدل ماريج  في الدعوة إلى 

 ا ج ماع ااين. 
 

الم عيق  ب عدد  ال نام   القراراتيمصدر القرارات بااري ش  المطيق  ليوحدات الممري  في ا ج ماع باا ر اه 
الوحدات أي في حال  ال ص ش  ب اًه عيى طيب مددر ل مي   المك سب  ال قوم  ممس يال ي ليص ديم  اايااا

% من رأد مان الص ديم 50حمي  الوحدات الذدن يميكون أكرر من  الص ديم، فش ب أن مصدر بموافق 
 المصدر. 
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إ  إكا كانت من اامور   م اقش  مولوعات رةر مدرج  عيى جدين ااعمان  ي وز ل معش  حمي  الوحدات   .9
أي إكا طي ت كلك الاة   أي مراقب ال سابات   العاجي  ال ي طرأت بعد إعدال ال دين أي مكشفت أى اه ا ج ماع،

اي   من رأد مان الص ديم المصدر، يإكا م ةن أى اه الم اقش  عدم كف  %5أي حمي  الوحدات الذدن يميكون  
  ببعض المسا   المعريل ، معةن م جة  ا ج ماع لمدة   مزيد عيى عشرة أيام عم  إكا   المعيومات الم عيق 

ا ج ماع المؤج    % من رأد مان الص ديم المصدر، يي عقد  25طيب كلك حمي  الوحدات الذدن يميكون  
 لين ال اج  إلى إجراهات جدددة ليدعوة. 

 
 

موافاة الاة   ب سج  من    –حسب ااحوان    -ال ا  ال ي لعت إلى عقد ا ج ماع  عيى مددر الص ديم أي  
ال الرين ا ج ماع، يكلك  الجدمات  ال معش  بعد مو شع  ممن مرأد ا ج ماع، يمقدمي  م ضر اج ماع 

 خالن أا وعةن من ماريو انعقالئا، عيى أن يكون مرفقًا بالم ضر نسج  من موكةالت ال ضور. 
 

مي  الوحدات المقةددن بالس   الجاص بالص ديم ح  حضور اج ماع جمعش  حمي  الوحدات  لك  من ح  ي   .10
باا ال  أي الوكال  ييش را لص   الوكال  أن مكون بموجب موكة  خاص أي مفويض معد لذلك، يي وز  
ال وكة   ييكون  الوحدات  حمي   جمعش   اج ماعات  من  أكرر  أي  ياحد  اج ماع  ل ضور  ال وكة   يكون  أن 

 الر ل ضور اج ماع معةن  ال ًا ل ضور ا ج ماع الذ  دؤج  إلش  لعدم اك مان ال صاب.الص
  ي وز لمددر الص ديم ا ش راع في ال صويت عيى قرارات جمعش  حمي  الوحدات الم عيق  بم فع  خا     .11

 ل  أي في حال  معارض مصال   من مصالح الص ديم.
 

 والعشرون الواحد  المـادة 
 :والقوائم المالية ومواعيد اإلفصاح عن المعلوماتأساليب 

يقوم المددر باإلفصنننناح لمالكي ال صننننص يالوحدات عن أي  معيومات من شنننن ناا أن مؤىر عيى  شم  ئذه  (1)
 الوحدات يباإلجراهات ال ي امجذئا لمواجا  كلك.

يي ضمن ئذا ال قرير عيى    ك  ىالى  أشار  مقريرًا ليريًا لك  حام  يحداتي ب عيى مددر الص ديم مقديم   (2)
 : ااخص المعيومات ال الش 

  افي  شم  أ ون يحدات الص ديم. -
 عدل يحدات الص ديم ال ي يميكاا حام  الوحدات ي افي  شم اا.  -
مقرير مم   بعد آخر ا ال ب رك  حساب ك  حام  يحدات عيى حدة، بما في كلك أ  موزيعات مدفوع    -

 مقديم  ل مي  الوحدات.
 .بشانًا عن أمعاب مددر الص ديم يمقدمي الجدمات -

ا مصان   (3) أ  ياةي  من ياا    أي  اإللك ريني  ال ريد  أي  ال ريد  بوااط   الوحدات  ل مي   ال قارير  مرا  
ال ددر  عيى ع ايي ام الم دلة في طيب ا ك  اب/ا ش راع أي بوااط  م مة  ميك ال قارير إلى ال ط شقات 
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الم وفرة لدئ مددر الص ديم ي/أي يكة  ا ك  اب )ال شن( أي أي  ياا   الك رينش  أخرئ م اح  لك رينش   ا 
لدئ يكة  ا ك  اب )ال شن( أي مددر الص ديم أي إلى مسؤين حساب حام  الوحدات لدئ ال  ك ب اه عيى  

 حد ئذه الطرم.طيب حام  الوحدات ييش را لص   كلك أن يكون المش رع قد ياف  عيى أن د م إعالن  ب 
ص ديم نشر معيومات شاري  عن الص ديم لي ماور من خالن ال ور  ، يكلك خالن  الي ب عيى مددر   (4)

  .الاة  الم دل من ق   ابع  أيام عم  من نااي  ك  شار يفقا لي موكج 
المالش  المرحيش  المراجع   ص ديم إعدال الي ب عيى مددر   (5) ا و  عيى  ربن  ليص ديم بشك     ال شانات 

 .  مدة أقصائا خمس  عشر دوم عم  من نااي  الف رة يالاة   خالنيان يقدم نسج  م اا لي ور     ااق ،
يالاة   اعدال ال شانات المالش  الس وي  المدقق ، يان يقدم نسج  م اا لي ور    ص ديم ال ي ب عيى مددر  (6)

  .من نااي  الس   المالش  ليص ديم  يأربعةن دوماً مدة أقصائا خمس   خالن
الص ديم من خالن  موفةر   (7) حاميي يحدات  ل مشن  الطيب،  ع د  م انًا،  المالش   ا ك  اب  القوا م  يكة  

  )ال شن(.
 

 العشرون و  ةالثانيالمـادة 
 عامة  التزامات

 ي ب عيى كاف  مقدمي خدمات الص ديم ا ل زام بما ديي:
ااشجاص المرخص لام أي المس يةن لدئ الاة   في مقديم ئذه الجدم ، يأن م وفر أن يكون مقدم الجدم  من    -1

 لدي  القدرات ياإلمكانشات البشري  يال ق ش  يالمالش  بالقدر الذ  يكفي ل  فةذ ال زامام . 
إبرام عقد من مقدم الجدم  د ضمن بشان حقوم يال زامات أطراف  يعيى ااخص أمعاب مقدم الجدم  يأاس    -2
 ساباا يمواعةد ادالئا، ياإلجراهات الواجب امباعاا ع د إنااه أي فسو العقد، يال دابةر ياإلجراهات الم رمب  عيى  اح

 إنااه العالق  من مقدم الجدم . 
المشام بالماام الم وط  بمقدم الجدم  يال عاين من باقي مقدمي الجدمات   -3 بذن ع اي  الشجص ال ريص في 

 ل ق  لرر ن ش   أ  خط  درمكب  مقدم الجدم . ليص ديم، يمعويض ك  شجص 
 أ  د عام  مقدم الجدم  اواه لصال   أي نشاب  عن رةره عيى يحدات الص ديم، فشما عدا مددر الص ديم.  -4
 
 

 المـادة الثالثة والعشرون 
 مدير الصندوق: لتزاماتا

 ص ديم بما ي ق  أئداف  ا ا رماري  الم دلة في ننام  اااااي.  ال إلارة أ ون  (1
مصي     (2 ي ق   بما  القرارات  من  يرةرئا  ا ا رماري   القرارات  جمشن  الوحداتالإمجاك  يحمي    ص ديم 

 .ييضمن معامي  حمي  الوحدات بإنصاف
  عيى   مؤىر  أن  م وقنال  مط ة  اشااات يإجراهات م ااب  لم ن أي ال د من المماراات الجاط   ال ي من (3

 .ينزائ   السوم  اا قرار
 . دددره لك    ديم  يشفاف  ي  ش   عالل  مقةشم يأننم  مسعةر اكجال  كد من اا جدام نم (4
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   .امجاك ال دابةر الم ااب  ل ماي  يحفه أ ون الص ديم  (5
 ص ديم بشك  لقة  ييفقاً  ل سيسياا الزم ي يموقة اا. ال مس ة  عميشات الشراه يال شن ال ي م م لصالح  (6
 ص ديم في عالق   بالغةر أمام القضاه ييكون ل  ح  ال و شن ع  . الممرة   (7
 لقةد ال عامالت المالش  ليص ديم.  موفةر ننام م اا ي  (8
ال قدي    ال  كد من يجول ننام كاف ل سوي  ال عامالت ال ي مم إلخالاا بال نام الم اا ي من ال سابات (9

 .  أمةن ال فهص ديم لدئ ال ياايرام المالش  المف وح  باام 
 موفةر السةول  الكافش  ليص ديم ليوفاه ب ي  ال زامات قد م رمب عيش .  (10
معريض   (11 لريري   ال عدم  رةر  اا رماري   مجاطر  اي   ياشاا   ص ديم  الص ديم  أرراض  يف  

 . ا ا رماري 
من المشام إلى مراقب ا ا رمار في ال ديل ال ي ممك    موفةر جمشن المعيومات الالزم  عن الص ديم   (12

 .  يفاعيش  بواجبامام بكفاهة
 عرض مصالح حمي  الوحدات ليجطر.  يقوع أحداث جوئري  مؤل  ل  الاة   فور إخطار (13
 العميشات المرمبط  باذه الص الد .في حان إلارة المددر اكرر من   ديم، ي ب عيش  أن يفص  بةن   (14

 
ك  من )  لص ديم يم ابع  ألا   ا ا رمار  اشكون مددر الص ديم مسؤيً  عن إلارة عميش  ا ا رمار ب موان ا

، باإللاف  إلى مسؤيلة   في م ددد ال وجةاات ا ا رماري  يمراجع اا يمعددياا  (االاه الفعيي ياالاه  شااًا بالمؤشر
مرا ب    يكذلك  ا ا رمار،  ياا رامش ش   أئداف  ل  قة   اااام  ي وً     ا ق صالي  ياايلاع    اإلقيشمش أيلاع 

ا رماري  أفض  من  يم قة  عوا د إ  ، من امجاك إجراه مس   ل قية  المجاطر الم شط  ب موان الص ديم اإلقيشمش 
 .المؤشر

بصف اا مددر الص ديم، يالمرخص لاا من ق   جا  ا شراف، إلارة  م.  م.م.ع.  م ولى شرك  الوط ي لإلا رمار
 .الص ديم يفقًا لألحكام يالقواعد الوارلة باذا ال نام

 الال   .  في بإل زامام  الم صوص عيةااي وز لياة   اا  دان مددر الص ديم إكا رأت أن  قد أخ  إخالَ  جوئريَا 
 

 والعشرون الرابعة المـادة 
 ومخاطر االستثمار:  وسياساتأساليب 

 أساليب وسياسات االستثمار: -أواًل 
لننننواب    في  عيةااا انننن رمار ليصنننن ديم م ة   فشما ديي يم وافق  من القواعد الم صننننوص   ياننننشاانننناتااننننالةب   إن

  .الص ديم  عيى د ط   الذ  ال د الى ا ا رمار في اايرام المالش ص الد  الم عيق  با ا رمار  
في -1 ا ا رمار  عن طري   أئداف   م قة   الى  الص ديم  الجيش ي.   اشسعى  ال عاين  م يس  لين  أاام 

 . ياة مةزز الص ديم بم اا اا رامش ي نش  في ال وزين ما بةن أاوام أاام لين م يس ال عاين الجيش ي
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ي وز لمددر الصننننننننننن ديم أن يعةن عدلا من المدراه الم يةةن عيى مسننننننننننن وئ الدين ال ي لدداا قةول عيى   -2
الجا ننننن  باذه الدين، يمن لين أن يعفي كلك مددر   ا اننننن رماري الميكش  المباشنننننرة يكلك إللارة الم افه  

  ي. . ياشس رمر الص ديم في أاام شركات لين م يس ال عاين الجيش   يلةؤ مسمن الص ديم 
 ،8،  7ا انن رمار الوارلة في ال  ول )  من مراعاة قةول)اننشسننعى الصنن ديم أن يفوم ألاؤه ألاه "المؤشننر"  -3

 :عن طري  ألناه( 12، 11، 9،10
زيالة ا انننن رمار في أاننننام الشننننركات الموجولة في "المؤشننننر" يال ي درئ مددر الصنننن ديم ب ناا  -

  أفض  من "المؤشر" اوف م ق  ألاهً 
"المؤشنننر" يال ي درئ مددر الصننن ديم ب ناا    في مقية  ا اننن رمار في أانننام الشنننركات الموجولة -

  ألنى من "المؤشر". اوف م ق  ألاهً 
ا اننن رمار في أانننام الشنننركات رةر المشنننمول  في "المؤشنننر" يال ي درئ مددر الصننن ديم ب ناا  -

 أفض  من "المؤشر". اوف م ق  ألاهً 
السوم الضعشف  يالم دنش  يكلك حسب مقددر  زيالة نسب  السةول  ال قدي  ليص ديم خالن ف رات -

   .مددر الص ديم 
% من  نننننننننننافي  10عدم ا ق راض أي الدخون في عميشات د رمب عيةاا ال زامات ع د ال عاقد ب كرر من  -4

  . شم  أ ون الص ديم 
 افي  شم   % ك د أقصى من  15 وز ليص ديم أن يس رمر ما نس     ي  ،لناهأ  (6)  بال  دلين اإلخالن   -5

أخرئ مرخص  من    اا رمار في اايرام المالش  يأليات الددن يأاوام ال قد خيش ش   الد     أ ول  في 
 ل يك  ااق    عيى   مماىي   م نشمش   رياجا  رقابش  أج  ش  يف  معادةر يش  الاة   أي مرخص لاا من ق  

أ  يكون أ  من ميك الص الد  المس رمر فةاا د م إلارم  من ق   نفس مددر  الاة  . بشرا مطبقاا  ال ي
  مم  خا    م افه  حسابات  خالن  من  -   ال سب   بذات  –   ااموان  ئذه  يس رمر  أن  ل   ي وز  كما الص ديم.

في   المباشرة   الميكش   عيى  قةول  فةاا  موجد  أاوام  إلى  الو ون  بغرضانشا اا من ق   مددر الص ديم  
  اا رمار من    ك زه  ال قد  أاوام    الد   في  ا ا رماردر الص ديم  دكما ي وز لم  .  الد  ا ا رمار

 .ا ا رماري الص الد   في ا ا رمارمن نسب   ال قد ب ةث م  سب ئذه ال سب   فيالص ديم 
 لمددر  ي وزي .  ياحد  لمصدر  المالش   اايرام  من%  10  عيى  مزيد  نسب   مميك  عدم  الص ديم   عيى  ي ب -6

 الجسا ر  من  ال د  أي  اارباح  لمان  مر   مج يف ،  ااباب  الص ديم   أ ون  من جزهاً   د شن  أن  الص ديم 
 . أفض  فرص أج    من اا ون موزين إعالة أي

افي  شم  أ ول  في أاام أ  شرك  مدرج  عيى أ      % من15ي وز ليص ديم أن يس رمر أكرر من   -7
 ليشرك  إلى إجمالي المشم  السو ش  ليسوم كك .   كلك نسب  المشم  السو ش د  ايز 

  عام    اا رمارات   في   الص ديم   ا ون  الصافش   المشم   من٪  15  د  ايز     ما  يس رمر  أن  أيضاً   يمكن -8
 مفرلاا  مشدلاً   أكرر  حديل  ب    اايقات  ك   في   ا ل زام   د م  أن   عيى )  اايلي  العام  الطرح  ق    م دلة  أي
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  عدم   من   (م د ي  عام  اك  اب  طرح  فةاا  يصدر  اا رماري   م طق   أي   في  م نشمش   قوانةن  أي  ايطات  أ 
   .ألناه  (11)  ال  د في المقررة بال سب  اإلخالن

 من %  15  نسب   ياحد  مصدر  عن   الرة  مالش   أيرام  في  اإلا رمار    ديم   اا رمارات  م ايز  عدم -9
 . ص ديم ال أ ون  شم   افي

% ك د أقصى من  افي  شم  أ ول  في أ   كوع أي 15يس رمر ما نس     ص ديم أن  يل  ي وز -10
 ، في يقت ا ا رمار  ا دات  الرة عن حكومات لين م يس ال عاين لدين الجيشا العربش  أي بضمان اا

 . عيى أن د ص ال نام اااااي عيى كلك
 ي نر عيى الص ديم المشام باامور ال الش :  -11

 ا   مانم ح  -
يفقًا ليضننننننواب   ال ابع  إ     ايرق  مالش   ننننننالرة عن مددر الصنننننن ديم أي أ  من شننننننركاماشننننننراه أ   -

 ال الش :
 . ال صون عيى موافق  مراقب ا ا رمار ق   الشراه.1
. أ  د  ايز إجمالي اايرام المالش  ال ي يسن رمرئا الصن ديم يجمشن الصن الد  ااخرئ ال ي  2

إجمالي  شم  اايرام المالش  المصندرة من الشنرك    % من  10دددرئا مددر الصن ديم ما نسن     
 مددرة الص ديم أي أ  من شركاماا ال ابع .

 يكة  ا ك  اب )ال شن(شراه أ  يرق  مالش  لي ا  ال ي يكون مددر الص ديم ئو مددر اإلك  اب اي   -
 إ  في حديل القواعد المقررة من الاة   في ئذا الش ن. لاا

يمع  ر يكا ت ا انن رمار اي رةرئا من العقول ال ي م طو  عيى مقديم أموان ليغةر من اج  اانن جداماا 
في أنشننننننننننط   ال  اري ، بمراب  ا  مان م نور المشام ب  من الصنننننننننن ديم، يكلك فشما عدا ا دداعات لدئ  

اايلشن  اي السننننننننننننننوم كناننت عبنارة عن ألاة لدن أي ألاة منالشن  مطريحن  لي شن في السننننننننننننننوم   إكاال  وع اي  
 الرانوي .

في حان  شام مددر الصننن ديم بمام  يكة  ا ك  اب )ال شن( أي إلارة ا ك  اب لمصننندرئا،   ي وز ل    -12
معاد مددر الصننن ديم أي أ  من   يفي حانشنننراه أ  أيرام مالش  لاذا المصننندر أى اه  شام  باذه الماام. 

ئذه الورق  لصنننننننننننالح  شنننننننننننركام  ال ابع  ب غطش  ا ك  اب العام أي الجاص لورق  مالش ، فال ي وز شنننننننننننراه 
 الص ديم.

  أحد  مسننن دعةاا  لضنننريرة  كلك كان  إكا  إ   يعاللاا ما  أي  نقدي   ب موان  الصننن ديم  مددر  ي  فه أ  ي ب  -13
 :ال الش  اامور

 مي ش  طيبات اا رلال الوحدات.  .1
 . اائداف ل يك المكمي  ياارراض ا ا رماري  الص ديم  ائداف يفقا الص ديم  إلارة حسن .2

 خالن الس   اايلى من  دير ال رخشص ال اا ي ليص ديم. الفقرةي  يسر  حكم ئذه 
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يفي جمشن ااحوان، ي ب عيى مددر الصننننن ديم أن د بن انننننشااننننن  حصنننننشف  مادف إلى م قة  عا د م اانننننب عيى  
الوحدات    ا اننن رمار، يأن دراعى فةاا موزين نسنننب ا اننن رمار بشنننك  م وازن م سنننبًا ليمجاطر يمراعاًة ل قوم حمي 

 يحماد اا.
 

 :رمخاطر االستثما -ثانيًا  
د ولى مددر الصنن ديم إلارة ياانن رمار أموان الصنن ديم من خالن جااز ل  القدرة يالكفاهة ليمشام باذا الدير   (1)

ي  ي وز لمددر الصننن ديم  يي م ن ئذا ال ااز ب ك ر قدر من ا اننن قاللش  في إلارة ااننن رمارات الصننن ديم،  
أي العاميةن فش  إجراه معامالت من الصننننننن ديم انننننننواه ل سنننننننابام أي ل سننننننناب أقاربام ح ى الدرج  الرابع  

عن معويض  الصن ديم يفي ئذه ال ال  يكون من أجرئ المعامي  مسنؤي ً  اان غالنيأ ناارئم م طو  عيى  
 . الص ديم عما أ اب  من لرر

الةب ياننشااننات ا انن رمار كما يرلت في ننام الصنن ديم يطبقًا لي عيشمات  دي زم مددر الصنن ديم إمباع أانن (2)
ال ي مصننننندر في ئذا الشننننن ن من جا  اإلشنننننراف، ي  ي وز ل  أن يغةر أي يعدن في أانننننالةب يانننننشاانننننات 

 ا ا رمار لين موافق  جا  اإلشراف.
المع ش  مرمبط  باايلننننننناع ا ق صنننننننالي   اايرام المالش م مر  مجاطر ا اننننننن رمار في الصننننننن ديم في أن   (3)

بال غةرات ا ق صنننننننننالي   أي انننننننننيباً  يالسنننننننننو ش ، يلذلك فإن  شم  الوحدات يالعا د ال اما ع اا قد م  ىر إي اباً 
 ا ا رماري . يالسو ش ، إ  أن كلك ا ا رمار اوف يكون لمن لرج  مق ول  من المجاطر

اا رمار طوي  المدئ، يلكن في  يفي جمشن ااحوان ي ب أن ُد نر إلى ا ا رمار في الص ديم عيى أن  (4)
اان رمارات الصن ديم عرلن  لي قيبات  إك مكون   دوجد ما يضنمن م قة  أئداف الصن ديم،    ظ  قاعدة أن 

ا ان رمارات، ي  دوجد ما يضنمن ارمفاع  شم  ا ان رمار.  العالي  ليسنوم يليمجاطر ال ي م طو  عيةاا ك  
 يي بن الص ديم اشاا  ا ح فاظ بم فن  م  وع  ا ا رمارات من أج  مقية  المجاطر.

في نااي  اامر مسننؤيً  عن المشام باانن رمار يإعالة اانن رمار ك  أ ننون الصنن ديم.  مددر الصنن ديم يع  ر   (5)
، يلن يكون بنإمكنانام موجشن  عميشنات منددر الصنننننننننننننن نديم   لكنامن  عيىيبنال نالي، اننننننننننننننشع مند حناميو الوحندات بنا

  .الص ديم أي اا رمارام 
إك    كما د  م  حاميو الوحدات المجاطر المرمبط  بااننننننننننننن رمارئم في أانننننننننننننام لين م يس ال عاين الجيش ي (6)

ذه عميشات الصنننرف، كما أن ئ يجضنننن العددد من ااانننوام يالشنننركات المدرج  في أانننواقاا المالش  لمرا ب 
اااننننننوام عرلنننننن  لمجاطر م امي معد ت ال ضننننننجم، يأاننننننعار فا دة مرمفع ، يمقيبات العمي  يمغّةرات في 

 أمور يمكن أن مؤىر عيى لخ  الص ديم يعيى  شم  اا رمارام . ال نام الضري ي، يئي
أمرين   الجيش يقد مكون اننننننةول  يمسننننننوي  اااننننننام المسننننننعرة في اااننننننوام المالش  في لين م يس ال عاين  (7)

عن    الأاننعار طيب الةوم السنناب  فضنن  م ديلدن، كما قد يجضننن م رع أاننعار الوحدات لقةول عيى أانناد
أن ح م ال داين في ئذه اااننننام يعد أق  من ح م ال داين في أاننننوام اااننننام ااكرر مطورًا، يباإللنننناف  

مدرج . يقد د  ا عن ط شع  ئذه ليصن ديم أن يسن رمر جزهًا من أ نول  في أيرام مالش  رةر  لذلك، ي وز
من ال صننرف باذه ا انن رمارات بالسننعر   ا انن رمارات ال ي يمكن أن مكون رةر اننا ي  أ  د مكن الصنن ديم 

 ن يقت معقون بسعر معقون.الاامر  أي خ
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  دوجد لنننمان أن الصننن ديم انننشكون قالرًا عيى ا اننن رمار بالطاق  الكامي  لك  المبالغ ال ي يسننن يماا من  (8)
سنننن رمرين من يقت آلخر بالفعالش  المطيوب  حسننننب المرروب فش . يقد د  ىر العا د الم وقن ليمسنننن رمرين  الم

ع ز الصنننننن ديم عن اانننننن رمار ك  المبالغ ال ي ي صنننننن  عيةاا بالكام  أي بالفعالش  المطيوب ،   يإكااننننننيبًا. 
 ا   ىر العوا د الم وقع  ليمس رمرين. 

، فمن الم  م  أن م عرض أ نننننون الصننننن ديم المقوم  بعمالت اامريكيبالدي ر  مقومبما أن الصننننن ديم   (9)
 . اامريكيالدي ر  مقاب لي قيبات في  شم  ميك الوحدات  أخرئ 

يم ح قريلنننننننًا، أي د شن بااج ، أي يم ح لنننننننمانات، أي يعم  كضنننننننامن ر شسننننننني    ي وز ليصننننننن ديم أن   (10)
ام  بشنننننشكات الجصنننننم، أي يق رض، بااننننن ر اه  إل ننننندارات، أي د داين بالسنننننين، أي د اجر بالعقارات، أي د ع

 .ال ا ت المذكورة أعاله

م اه مالكي يحدات ا اننننننن رمار عن أي  ألنننننننرار مي   بام ن ش   مجالف    يكون مددر الصننننننن ديم مسنننننننؤي ً  (11)
ان عمان الصنالحشات المجول  ل  أي إة ي  أي ننام الصن ديم أي ن ش   إاناهأحكام القانون أي الال    ال  فةذ

 ن ش   اإلئمان ال سشم. 

 
 والعشرون  الخامسةالمـــــــادة 

 السنة المالية للصندوق:
من كلك السننن     نااي  ليسنننم ر من ك  اننن   يااننن ر اهً م دأ السننن   المالش  ليصننن ديم في ااين من د ادر يم  اي في 

يم  اي في ال اريو الم دل   قةده في انن    نن الد  ا انن رمار لدئ الاة  المالش  اايلى ليصنن ديم ف  دأ من ماريو 
 ل ااي  الس   المالش  ال الش . 

 
 والعشرون  السادسةالمـــــــادة 

 السجلت والدفاتر: 
إمسنننناع السنننن الت يالدفامر الالزم  لضننننب  حسننننابات يأمةن ال فه  ا انننن رمار   يمراقبي ب عيى مددر الصنننن ديم  
ن  أ يأمةن ال فه ا اننننننننن رمار   مراقبالال    ال  فةذي ، يي ب عيى  ي من أحكام القانون الصننننننننن ديم، يكلك بما د ف   

ي  فه بالسننننننن الت يالدفامر الالزم  ليرقاب  عيى مددر الصننننننن ديم، يمجضنننننننن ئذه السننننننن الت يالدفامر لرقاب  جا  
   بشان مدين باا.أا شراف، يي وز لاا ان م  ق  من     

 
 

 والعشرون  السابعةالمـــــــادة 
 لصندوق:الخارجي لحسابات المراقب 

أي أكرر يعة   يي دل أجره مددر الصنننن ديم من  خارجي حسنننناباتد ولى مدقة  حسننننابات الصنننن ديم مراقب  (1)
 يمدقة  حسننننننننناباتمراق ي ال سنننننننننابات الجارجةةن المسننننننننن يةن لدئ الاة  ، يكلك لشقوم ب عمان مراجع   بةن

 . الص ديم يفقًا لمعادةر الم ااب  الديلش  المع مدة من الاة  
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ل (2) الجارجي  ال سابات  م  ايز    ص ديم ييعةن مراقب  لمدة    لي  ددد ا ويًا  قابي   مالش  ياحدة   أربن لس   
الص ديم بعد ف رة انقطاع   مق  عن ا  ةن    يي وز ل  المشام باذه ااعمان لذات ،  ا وات مالش  م  الش 

  ةن. م  الة 
 ص ديم ئو نفس  مراقب ال سابات لمددر الص ديم. ي   ي وز أن يكون مراقب ال سابات الجارجي ل (3)
 عن أ  مقصةر أي إئمان ما ي أي رش يقن م   أى اه م لد   لعمي .  يكون مراقب ال سابات مس و ً  (4)
لمراقب ال سنننننننننننابات ح  اإلطالع في أ  يقت عيى السننننننننننن الت يالدفامر يالوىا   ياايرام الم عيق  بإلارة  (5)

يفقًا ليقواعد ال ي م نم ئذه  ال فهيااننننن رمار أموان الصننننن ديم انننننواه ال ي ب وزة مددر الصننننن ديم أي أمةن  
 الما   ييفقًا لمبالئ ال دقة  الم عارف عيةاا. 

  نامال  الال    ال  فةذي  أي  شنننراف ب ي  مجالفات احكام القانون أيار جا  اإلوم مراقب ال سنننابات بإخطيق (6)
 .ال فهمقن من مددر الص ديم أي أمةن يص ديم اااااي ل

  ي وز لمراقب ال سننننننابات أن د وقف عن مباشننننننرة عمي  أى اه السنننننن   المالش  ال ي عةن لمرا ب  حسننننننابات  (7)
الصننن ديم خاللاا، يفي حال  يجول أانننباب يسننن  ة  عيى المراقب ا اننن مرار في ألاه عمي ، فإن عيش  أن  

أن يسنننننننن مر في يجا  اإلشننننننننراف بذلك، يي ب عيش  في ئذه ال ال     ال فهيجطر مددر الصنننننننن ديم يأمةن  
عمي  إلى أن د م معةةن بدد  ل ، يي  م  مراقب ال سننننننننننابات كاف  االننننننننننرار ال ي مي   بالصنننننننننن ديم أي 

إكا خالف ئذا ال نر، يي ب أن د م معةةن مراقب ال سننننننننابات ال دد  خالن مدة     المشنننننننن ركةن/ك   ةنالم
 ف عن مباشرة عمي .  م ايز ا ةن دومًا من ال اريو الذ  يطيب فش  مراقب ال سابات أن د وق

 
 والعشرون  ةثامنالالمـــــــادة 

 :الحفظ أمين
  ال صنننننون  م بعدي ب حفه أ نننننون الصننننن ديم لدئ أمةن حفه مرخص ل  يعةن من ق   مددر الصننننن دي  (1)

 رقابش  جا   لدئ  مسنننننننننننن الً   أي  مرخصننننننننننننًا ل  يكون   فرعي  حفه  أمةن  معةةن  ل  يي وز الاة  ،  موافق   عيى
 أمةن إعفاه  إلى فرعي حفه أمةن من  ال عاقد  ي  دؤل . الكويت  ليل  خارج  اا ننننون  ل فه يكلك أج  ش ،
 . مسؤيلشام  من اا ة  ال فه

 ي ب عيى أمةن ال فه ا ل زام بال الي: (2)
أمةن ال فه با ح فاظ  الال   ، دي زم  من (أموان العماله يأ ولام)من مراعاة أحكام الك اب السابن  أ.

يإلارماا عيى أن مكون مس قي  عن حسابام  أي   يقوم بف  اا حسابات م فصي ب  ون الص ديم في 
 ع اي  الشجص ال ريص.  حسابات الغةر، يأن د ذن في كلك

 نشاا عن ناش   أخرئ  موزيعات يأي  ال قدي  اارباح يإدداع يحفه  الم. ااب
 الص ديم. 

إخطارات د سيماا أ   يإراان  الص ديم  ون . إخطار مددر الص ديم ب ي  ال زامات م رمب  عيى أ ج
 يفي المدة المقررة لذلك. 

 . م فةذ معيشمات مددر الص ديم الجا   ب طام عم  أمةن ال فه.ل
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 . إعدال يحفه ا   حمي  الوحدات ما لم ي فه لدئ يكال  مقا  .ه
ال فه ي نب ال صننننننننننننننون عيى موافقن  ك نابشن  من منددر الصنننننننننننننن نديم عيى جمشن العقول الم رمن  بةن أمةن   (3)

 اا ة  يأمةن ال فه الفرعي.

 
 التاسعة والعشرون المـــــــادة 

 االستثمارمراقب 
ا ا رمار يالمعةن من ق   مددر الص ديم بعد ال صون عيى موافق   ي ب عيى مراقب ا ا رمار  (1)

 : الاة   ا ل زام عيى ااخص باامور ال الش 
بالقانون يالال    يقرارات يمعيشمات الاة   يال نام اااااي ينشرة  . ال  كد من ال زام مددر الص ديم 1

 ا ك  اب يأي  يىا   ُأخرئ ُيصدرئا ُمددر الص ديم. 
. أن يقوم ب قويم حصص أي يحدات ا ا رمار بالطريق  يفي المواعةد الم دلة لذلك في ال نام  2

 اااااي ليص ديم. 
   بما ي ق  مصي   حمي  الوحدات. ال  كد من  شام مددر الص ديم بمسؤيلشام3

حديل اااالةب يالسشااات   في مس رمر أموال  يأن   الال   ، يأحكام ليص ديم  ااييفقًا لي نام ااا
 .الم دلة في ئذا ال نام

 . إقرار أي  معامالت م طو  عيى معارض مصالح. 4
الص ديم بالقانون  ال زام لمراجع  ليص ديم   ارياإلل الاة   من  . ا ج ماع مرمةن ا ويًا عيى ااق5
ينشرة ا ك  اب يأي  يىا   أخرئ يصدرئا مددر   اااااي  يال نام الاة    يمعيشمات يقرارات الال   ي 

 الص ديم. 
 . إخطار الاة   ب ي  مجالفات مقن من مددر الص ديم. 6

 

 لمـــــــادة الثلثون ا

 للصندوق أو أي من مقدمي الخدمات:شغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإلدارية 
في حال  شغور م صب أحد أعضاه الاة   اإللاري  ليص ديم، أي أ  من مقدمي الجدمات؛ د عةن عيى مددر  
الص ديم إخطار الاة   بذلك خالن مدة أقصائا خمس  أيام عم ، كما د عةن عيش  مقديم طيب لشغ  الم ا ب 

 عم  من ماريو ان ااه مدة اإلخطار الم صوص عيةاا في ئذه المالة. الشاررة خالن مدة أقصائا خمس  عشر دوم  
يي م معدد  بشانات الص ديم في ا   الص الد  لدئ الاة   ع د حديث أ  مغةةر يطرأ عيى ال نام اااااي، أي  

 مقدمي الجدمات.
م عم  من  يفي جمشن ااحوان ي ب عيى مددر الص ديم إخطار حمي  الوحدات خالن مدة أقصائا خمس  أيا

 شغور أي شغ  أ ٍّّ من الم ا ب المذكورة.
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مرا  ا خطارات ل مي  الوحدات بوااط  ال ريد أي ال ريد اإللك ريني أي أ  ياةي  من ياا   ا مصان ال ددر   
ال ط شقات ا لك رينش    إلى  ال قارير  الم دلة في طيب ا ك  اب/ا ش راع أي بوااط  م مة  ميك  عيى ع ايي ام 

ة لدئ مددر الص ديم ي/أي يكة  ا ك  اب )ال شن( أي أي  ياا   الك رينش  أخرئ م اح  لدئ يكة  ا ك  اب الم وفر 
)ال شن( أي مددر الص ديم أي إلى مسؤين حساب حام  الوحدات لدئ ال  ك ب اه عيى طيب حام  الوحدات ييش را  

 الطرم. لص   كلك أن يكون المش رع قد ياف  عيى أن د م إعالن  ب حد ئذه 
  

 الثلثون  دحالوا المادة
 تعديل نظام الصندوق:

إ  بعد موافق  الاة   عيى ئذه   ليص ديم  اااااي أن ي ر  أ  معددالت عيى ال نام الص ديم    ي وز لمددر
 ال عددالت. 

مددر  نأن مطيب م - إكا يجدت في ال عددالت المق رح  ما يمس ال قوم المك سب  ل مي  الوحدات -يلياة   
 ال عددالت. ئذه  عيى المان  رأد من% 50 من رركأ موافق   أخذ  الص ديم 

 
 .  د فذ أ  معدد  عيى ال نام اااااي ليص ديم ا  بعد موافق  الاة   اي في الموعد الذ  م دله

يي ب عيى مددر الصننن ديم اخطار حمي  الوحدات با  معدد  د م عيى ال نام ااانننااننني ليصننن ديم، يكلك خالن  
 رة أيام عم  من ماريو موافق  الاة   عيى ئذا ال عدد .شة   م  ايز عف ر 

مرا  ا خطارات ل مي  الوحدات بوااط  ال ريد أي ال ريد اإللك ريني أي أ  ياةي  من ياا   ا مصان ال ددر   
إلى   ال قارير  الم دلة في طيب ا ك  اب/ا ش راع أي بوااط  م مة  ميك  ال ط شقات ا لك رينش   عيى ع ايي ام 

الم وفرة لدئ مددر الص ديم ي/أي يكة  ا ك  اب )ال شن( أي أي  ياا   الك رينش  أخرئ م اح  لدئ يكة  ا ك  اب 
)ال شن( أي مددر الص ديم أي إلى مسؤين حساب حام  الوحدات لدئ ال  ك ب اه عيى طيب حام  الوحدات ييش را  

   عيى أن د م إعالن  ب حد ئذه الطرم. لص   كلك أن يكون المش رع قد ياف
 
 

 الثلثون و  الثانية مادةال
 إلغاء الترخيص:

 لياة   أن ميغي مرخشص أ  ننام اا رمار جماعي في أ  من ااحوان ال الش : 
 . إكا م ةن أن  لم د م الوفاه ب   من الشريا الجا   بم ح ال رخشص.1
 المشاركةن في ال نام. . إكا كان في كلك حماي  لمصي   2
اليوا ح، أي قدم لياة   معيومات   أي القانون  أحكام من أياً  ال فه ةنأم أي ا ا رمار راقب. إكا خالف مددر أي م3

 رةر   ش   أي رةر ل شق  أي مضيي . 
لي  ر  عن أمر د عي   إكا طيب مددر ال نام إلغاه ال رخشص، يلياة   أن مرفض الطيب إكا يجدت لريرة .4
 ال نام أي بمصي   المشاركةن. ب
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ك ابً  بعزماا عيى إلغاه  لياة   أن مجطر مددر أي مراقب ا ا رمار أي أمةن ال فه ل نام ا ا رمار ال ماعي
مراقب ا ا رمار أي أمةن ال فه أن يقدم معادًا  مرخشص ال نام ياااباب ال ي لع اا لذلك، يعيى المددر أي

 إخطاره، مق   ب  الاة   ل الفي إلغاه مرخشص ال نام. ماريوخالن خمس  عشر دومًا من 
 

مرخصًا ل  لشقوم ب عمان   عيى الاة   إكا أ درت قرارًا بإلغاه مرخشص ننام اا رمار جماعي أن مكيف شجصاً 
  ةنيأم مددر مجطر أن ال ال  ئذه ييي ب عيةاا ف . المج ص  الم كم  من ك مص ش  ال نام، أي أن مطيب كل

 باإلجراه الذ  امجذم .  -  اب  يك فوراً  - مال نا حفه
 

لياة  ، إكا م ةن لاا عدم ال زام مددر أي مراقب ا ا رمار أي أمةن ال فه ل نام اا رمار جماعي ب حكام القانون أي 
  – كالئما  أي    – الال   ، أن مصدر معيشماماا لمددر ال نام بال وقف لف رة مؤق   عن عميش  ا ا رلال أي ا ش راع  

 في يحدات ننام ا ا رمار ال ماعي في ال اريو الم دل ب يك ال عيشمات. 
 

 والثلثون  ثالثةلا المـــــــادة
 الصندوق: إنقضاء

 د قضي الص ديم في ااحوان ال الش : 
 بال نام. . انقضاه المدة الم دلة في ال نام اااااي ما لم م دل طبقًا ليقواعد الوارلة 1
 الادف.  ان ااه الغرض الذ  أنشئ من أجي  الص ديم أي في حال  اا  ال  م مشق . 2
 اا رمارًا م ديًا.  . ميف أي ئالع جمشن أ ون الص ديم أي معنماا ب ةث د عذر اا رمار الباقي3
الوحدات ممن يميكون أكرر  . ب اًه عيى طيب مددر الص ديم بشرا  دير قرار بالموافق  من جمعش  حمي 4

 مدم . % من رأد مان الص ديم ب ي  ق   ان ااه 50من 
 .  دير قرار من الاة   بإلغاه مرخشص الص ديم.5
 .  دير حكم قضا ي ب   الص ديم يمصفة  .6

 
 والثلثون الرابعة  المـــــــادة

 التصفية: اتإجراء
ال صننننننننننننن ش ، يي  فه خالن مدة  في لير  -(  33)يفقًا احكام المالة   -ددخ  الصننننننننننننن ديم بم رل حي     (1)

ال صننن ش ، يي ب أن يضننناف إلى اانننم الصننن ديم  ال صننن ش  بالشنننجصنننش  ا ع باري  بالقدر الالزم إلممام
ص ش ،  يال   في المكامبات الصالرة عن ال ا  القا م  عيى ال   مك وب  بطريق   (م ت ال ص ش )عبارة  

 مص ش  الص ديم. يي ب أن د م شار
 

 : ال الش    وليي بن في مص ش  الص ديم ااحكام الم صوص عيةاا في ال
 
الدا  ةن باف  اح ال ص ش ،   مسق  آجان جمشن الددون ال ي عيى الص ديم من ماريو شار ح  الص ديم يإخطار.  1

ال ص ش  من لعومام ل قديم طيبامام باق ضاه لدونام، يي وز    باف  احيعيى المصفي أن يجطر جمشن الدا  ةن رامشًا  
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مق       ليدا  ةن  ماي    اإلعالن   أي   اإلخطار  د ضمن  أن  ي ب  ااحوان  جمشن  يفي  الن، اإلع  إخطار الدا  ةن بطري 
  عن خمس  عشر دوم عم  ل قديم طيبامام.

  حةن   إلى   الص ديم   إلارة  عيى   ا ماً قالمددر    ن ي  كلك   يمن  الص ديم،   مددر  ايط   الص ديم   انقضاه  ع د    ايم.  2
 .معةةن مصفٍّّ   د م  أن  إلى  المصفي  حكم  في  الغةر  إلى  بال سب   المددر  ع  رييلسيطام ،    ارا  يمم  معةةن مصفٍّّ 

بعد موافق  الاة     -المصفي    ييس مر مقدمو خدمات الص ديم خالن مدة ال ص ش  في مقديم خدمامام ما لم يقرر
 . اا  دالام بغةرئم أي لما بعض الماام لدئ مقدم خدم  ياحد  ال اج   ا مرارئم في مقديم ئذه الجدمات أيعدم    -
من بةن ااشجاص   ي وز معةةن مددر أي مقدمي الجدمات ليص ديم مص شًا ل ، كما ي وز معةةن المصفي.  3

 أي ال فه، ةنأي مراقب اا رمار أي أم ا ا رمارم فن   إلارة أي ال ماعي، ا ا رمار أننم  إلارةالمرخص لام ب
ي  د دأ   الاة  . يفي جمشن ااحوان   د م معةةن المصفى إ  بعد موافق  الاة  .لدئ    المس يةن  ال سابات  مراق ي

 المصفى في مباشرة أعمال  إ  بعد شار قرار معةة  . 
فةاا الاة   معةةن المصفي   ااحوان ال ي مقررد م معةةن المصفى بقرار يصدر عن جمعش  حمي  الوحدات إ  في  .  4

الموافق   عيى    صونات، د وجب ال الوحد  حمي   جمعش   ق    من  اخ شار المصفي  حال    ييفالال    ال  فةذي .  يف   
المصفي. معةةن  الاة   عيى  أمعاب  يمدة   المسبق  من  المصفي  اخ ارت  ال ي  ال ا   ااحوان، م دل  يفي جمشن 

  م  الص ديم أمعاب المصفي.د  ال ص ش ، عيى أن
  حمي    أحد  طيب  عيى  ب اه   وز لياة  يااحوان   جمشن  يفي  ب عةة  ،  قامت  ال ي  ال ا   من  بقرار  المصفي  عزني.  5

يك     .لذلك  مق و ً   م رراً   رأت  إكا  المصفى  بعزن  قراراً   مصدر  أن  يقاه نفساام  نمأي    الص ديم   لا  ي  أي  الوحدات
في مباشرة أعمال  إ  بعد شار   يشم  معةةن من ي   م ي ، ي  د دأ المصفي ال ددد قرار بعزن المصفي ي ب أن  

 القرار الم ضمن العزن يمعةة   مص شًا.
 
 الجصوص ما ديي:يج   عيى  يل  الص ديم، مص ش  مق ضةاا ال ي ااعمان ب مشن المصفي قومي. 6
 . ممرة  الص ديم أمام القضاه يالغةر.أ

 الشجص ال ريص ليم افن  عيى أ ون الص ديم يحقوق . لمشام ب ذن ع اي  ب. ا
 ادال لدون الص ديم.  ج.

 طريق  ب   أي بالممارا  أي العي ي بالمزال م قو ً  أي  عقاراً  الص ديم  ون. بشن أ ل
 أخرئ مكف  ال صون عيى أعيى اعر، ما لم د ص في قرار معةة   عيى إجراه ال شن

 بطريق  معة  . 
 الص ديم بةن حمي  الوحدات. قسم   افي أ ون ه. 

 
ي وز ل  بشن أ ون    ي  ي وز ليمصفي أن د دأ أعماً  جدددة إ  إكا كانت  زم  إلممام أعمان اابق ، كما  .  7

 راهالم ازعات الم عيق  ب عمان ال ص ش  أي إج  في  الص ديم جمي  ياحدة أي أن د صالح عيى حقوق  أي يق   ال  كشم
 بموافق  جمعش  حمي  الوحدات.إ   الصي ،  كات أطراف من معامالت

 
 مق ضش    مما  كانت  إكا  أي الغةر  وحداتالحمي    أي  الص ديم   مواجا   في  المصفي  ي رياا  ال ي  ااعمان  سر  م.  8

فإكا معدل المصفون فال مكون مصرفامام ميزم  ليص ديم إ  إكا امجذ القرار   .ايط    حديل  يفي   شال ص   أعمان
 المطيق ، ما لم د ص قرار معةة ام عيى خالف كلك.  بااري ش 
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المصفي، كما دي زم مقدمو    عيى مددر الص ديم مقديم حسابات الص ديم يمسيشم لفامره يمس  دام  يأ ول  إلى.  9

 من   أشار  ىالى   خالن  -  المصفي  ص ديم، ييقومال  الجدمات ب زييد المصفى ب   بشانات أي معيومات مجص
الص ديم يم ددد مركزه المالي بما د ضمن حقوق  يال زامام ، يل  أن يس عةن في  أ ون    رلب   -   لعمي   مباشرم 

ب قرير المركز المالي    الدفامر الالزم  لقةد ال ص ش ، من إخطار الاة    بمقدمي الجدمات، ييمسك المصفي  كلك
 ليص ديم. 

 
م دل المدة مولت الاة   لم    فإكا  معةة  ،  قرار  في  دلةعيى المصفي ا ن ااه من أعمان ال ص ش  في المدة الم .  10

يي وز مد المدة بقرار يصدر من ال ا  ال ي اخ ارت المصفي بعد ا طالع  م دددئا ب اه عيى طيب كي  الش ن.
أن يطيب من   الذ  د ضمن اااباب ال ي حالت لين إممام ال ص ش  في المدة الم دلة، يلك  ك  ش ن  عيى مقريره

 ه المدة.الاة   مقصةر ئذ
 

أشار من ان ااه الس      عيى مصفي الص ديم أن يقوم بدعوة جمعش  حمي  الوحدات لالج ماع خالن ىالى .  11
الم  اش  يمقرير  المالش  عن الس    ال شانات  الس و  عن أعمان    المالش ، يكلك لم اقش   ال سابات يال قرير  مراقب 

 أ  يقت إكا اق ضت كلك أعمان ال ص ش .  لالج ماع في ال ص ش  يالمصالق ، يل  لعوة ال معش 
 

  يإدداع   ص ديم ال  د عةن عيى المصفي أن يس وفي ما يكون ليص ديم من حقوم لدئ الغةر أي لدئ مددر.  12
 ال ص ش .لير   في  الص ديم  ل ساب ال  وع أحد  في ي صياا  يلغ الالمبا

 دون الم  ازع عيةاا،يعيى المصفي ادال لدون الص ديم يم  ةب المبالغ الالزم  لسدال الد
 يي م ادال لدون الص ديم يفقًا لي رمةب ال الي:

 ا ل زامات المالش  ال ام   عن عميشات ال ص ش . أ.
 . جمشن المبالغ المس  ق  لمقدمي الجدمات. ب
 . الددون المم ازة حسب مرمةب ام شازئا. ج
 الشيه الضامن ليددن. . الددون المضمون  ب  مة ات عة ش ، يكلك في حديل ناما ل

يكف الم بقي من ناما ال ص ش    يما د بقى من مان بعد ادال الددون الساب  بشاناا دؤل  ليدا  ةن العالدةن، فإن لم
 الغرماه. لسدال ك  ئذه الددون د م قسم  المان عيةام قسم 

 
يي ص  ك    الوحدات،يقوم المصفي بقسم  ما مبقى من أ ون الص ديم بعد ادال لدون  بةن حمي  . 13

 مش رع عيى نصةب د  ااب من عدل يحدام  في رأد مان الص ديم.
 

أ ول ، يم  اي أعمان   يقدم المصفي إلى جمعش  حمي  الوحدات حسابًا خ امشًا عن مص ش  الص ديم يقسم  .  14
  من   ص ديم ال  قةد  غاهيعيى المصفي أن يطيب إل  ال ص ش  بال صدد  عيى ال ساب الج امي من ميك ال معش .

ييقوم المصفي بشار ان ااه ال ص ش ، ي  ي  ا عيى الغةر بان ااه    ان ااه ال ص ش .بعد    الاة    لدئ   الص الد   ا  
 ماريو الشار. ال ص ش  إ  من
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المالش  ليص ديم خالن مدة   دي زم المصفي ب قديم مقرير ربن ا و  لياة   عن أعمان ال ص ش .  15 يفقًا ليس   
دومًا من نااي  الف رة، عيى أن يكون ال قرير مراجعًا من ق   مراقب ال سابات، يم ضم ًا ما مم    أقصائا ىالىون 

لدئ   أ ون موجولة  يأ   الوحدات  عيى حاميي  موزيعاا  مم  ال ي  يالدفعات  ال ص ش   إجراهات  في  إلش   ال و   
مطيب من المصفي مزييدئا ب   أن    كما ي وز لياة    الص ديم لم د م مسةةياا يا ب عدم ا ن ااه من مسةةياا.

 معيومات أي مقارير كيما رأت لريرة لذلك. 
 

إلغاه قةد الص ديم من   م فه الدفامر يالمس  دات الم عيق  ب ص ش  الص ديم لمدة خمس ا وات من ماريو. 16
 ا   الاة   في المكان الذ  م دله ال ا  ال ي عة ت المصفي. 

بس ب م ايزه حديل الغةر  أي الوحدات حمي  أي الص ديم   مي   ال ي راريس ن المصفي عن معويض اال. 17
معدل المصفةن فإنام يكونون مس ولةن عيى يج    ايط   أي ن ش   ااخطاه ال ي درمك اا في ألاه عمي ، يفي حال 

 ال ضامن. 
 
 

 الثلثون و الخامسة  المـــــــادة
 االفصاح عن المصالح المشتركة:

مميك الشنننرك  الجيش ش  ل فه اايرام المالش  م.م.ع.م. )مراقب ا اننن رمار يأمةن ال فه( الشنننرك  الجيش ش  ل فه 
 NBKاايرام المالش  م.م.ب.م. يال ي م ولى ماام القا م بااعمان اإللاري  يأمةن ال فه يالمسنننننننن   لصنننننننن ديم 

Capital Equity Partners Fund ان رمار م.م.ع.م. )مددر الصن ديم( ماام يالذ  م ولى شنرك  الوط ي لال
 مددر ا ا رمار ليص ديم المذكور.

 
 

 والثلثون  السادسةالمـــــــادة 
 المراسلت: 

 د م موجش  كاف  المرااالت:
، ييمكن اراننننننان كاف  المرااننننننالت بوااننننننط  ال ريد ا  مالك عيى آخر ع وان مقةد في انننننن الت الصنننننن ديم   -

يانننننننننننا   ا مصنننننننننننان ال ددر . عيى ع ايي ام الم دلة في طيب ا ك  اب/ا شننننننننننن راع أي ا لك ريني أي أ  من 
الم وفرة لدئ مددر الصننننننننننننن ديم ي/أي يكة  ا ك  اب   ش بواانننننننننننننط  م مة  ميك ال قارير إلى ال ط شقات ا لك رين

)ال شن( أي أي  ياننننننا   الك رينش  أخرئ م اح  لدئ يكة  ا ك  اب )ال شن( أي مددر الصنننننن ديم أي إلى مسننننننؤين 
 حساب حام  الوحدات لدئ ال  ك ب اه عيى طيب حام  الوحدات.

 إلى المددر عيى الع وان ال الي:  -
 .م.م.عم. شرك  الوط ي لإلا رمار

 الكويت 13050الرمز ال ريد   - ( الصفاة4950ص.ب )
 investmentfunds@nbkcapital.comال ريد اإللك ريني: 

  22006417 الاامف رقم
  www.nbkcapital.comا لك ريني الموقن
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 والثلثون  سابعةال مادةال
 :إجراءات الشكاوي 

باحدئ الطرم الى مددر الص ديم  ياراال   شكوئ  ال نموكج  يمو شن  مع     مقديم شكوئ من خالن    مس رمرأّ     بامكان
 ال الش : 
 ،ددييًا لوحدة شكايئ العماله .1
 ، unit@nbkcapital.com-complaintباام ر شس يحدة شكايئ العماله عيى:ا لك ريني  ال ريدب .2
 بال ريد باام ر شس يحدة شكايئ العماله عيى الع وان ال الي:  .3

برج ب ك الكويت    –شارع جابر المبارع يشارع الشاداه    –  7قطع     –شرم    –شرك  الوط ي لالا رمار
 35الدير   –الوط ي ال ددد 

 الكويت 13050الصفاة،    4950ص.ب. 

أي    www.nbkcapital.com عيى  الموقن ا لك ريني لمددر الص ديم ييمكن ال صون عيى نموكج الشكوئ من  
 عيى الع وان الم ةن أعاله.  مكامب من

 
 

 الثلثون و الثامنة المـــــــادة 
 والمحـــاكم:القــانــون  

ييج ص القضنننناه   من حةث مفسننننةره يمط شق  يالم ازعات ال ام   ع اا. يجضننننن ئذا ال نام احكام القانون الكوي ي
 .ال اش   ع   أي الم عيق  ب  الكوي ي يحده بكاف  الم ازعات

 
 الثلثون التاسعة و  المادة

إنشاه ئة   أاوام المان يم نشم نشاا اايرام ي      ال  فةذي  بش ن  2010لس      7مط   أحكام القانون رقم 
 م. المالش  يمعددالماما يالقرارات يالشريا الم نم  من ال اات الرقابش  فشما لم درل ب  نص في ئذا ال نا

 
 

  

mailto:complaint-unit@nbkcapital.com
http://www.nbkcapital.com/

