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تـمـهـيـــــد

ــق االســتثمار  ــة وإنشــاء صنادي ــداول األوراق املالي ــم ت ــي شــأن تنظي ــم 31 لســنة 1990 ف ــون رق مبوجــب أحــكام املرســوم بالقان

وقــرار وزيــر التجــارة والصناعــة رقــم 113 لســنة 1992 بإصــدار الائحــة التنفيذيــة للمرســوم بالقانــون املشــار إليــه أعــاه، وبعــد 

موافقــة وزارة التجــارة والصناعــة وبنــك الكويــت املركــزي، فقــد مت إنشــاء صنــدوق الوطنــي لألســهم الكويتيــة مــن مالكــي وحــدات 

االســتثمار املبــن أحكامهــا وفــق هــذا النظــام. كمــا أنــه مت قيــد الصنــدوق فــي ســجل الصناديــق لــدى هيئــة أســواق املــال. ويخضــع 

النظــام األساســي للصنــدوق للقانــون رقــم )7( لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة 

والئحتــه التنفيذيــة وتعدياتهمــا والقــرارات والتعليمــات والشــروط املنظمــة مــن الهيئــة.

املـــــــادة األولــــى

يعتبر التمهيد السابق جزء ال يتجزأ من هذا النظام ومكمًا ألحكامه. 

املـــــــادة الثــانــية

تـــعـريفـــات: 

يكون للمصطلحات التالية املعنى املبن قرين كل منها:

صندوق الوطني لألسهم الكويتية.الصنـــدوق: 

اكتتاب العام.نوع طرح وحدات الصنـــدوق: 

هذا النظام وأية تعديات قد تطرأ عليه مستقبًا. النظـــــام: 

هيئة أسواق املال في دولة الكويت.الهيئة أو جهة اإلشراف:

بنك الكويت املركزي وهيئة أسواق املال.اجلهات الرقابية:

شــركة الوطنــي لاســتثمار ش.م.ك.م. وعنوانــه: الشــرق – قطعــة 7 – مبنــى 6 - الشــركة مديــــــر الصندوق: 

الصاحليــة العقاريــة – الــدور -38 مدينــة الكويــت - ص. ب. 4950 الصفــاة 13050 الكويــت.
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 شــخص اعتبــاري مرخـــــــص لــه مــن الهيئــة ملزاولــة حفــظ أمــوال العمــاء وأصولهــم مبــا فــي أمن احلفظ: 

ذلــك تلــك املكونــة ألنظمــة االســتثمار اجلماعــي وفقــاً ألحــكام القانــون والائحــة.

شــخص اعتبــاري مرخــص لــه مبزاولــة نشــاط املراقبــة واإلشــراف علــى أنظمــة االســتثمار مراقب االستثمار:

اجلماعــي. 

املستثمر أو مالك الوحدات

أو حامل الوحدات:

هــو مالــك الوحــدات فــي الصنــدوق مــن الشــركات واملواطنــن الكويتيــن ومواطنــي دول مجلــس 

التعــاون اخلليجــي والعــرب واألجانــب وغيــر املقيمــن فــي دولــة الكويــت الذيــن يجــوز لهـــم 

اإلكتتاب/االشــتراك فــي الصنــدوق وفقــاً ألحــكام هــذا النظــام. 

ــى وكيـــل اإلكتتاب )البيع(:  الشــخص الــذي يعــرض أو يبيــع أوراقــاً ماليــة لصالــح مصدرهــا أو حليفــه، أو يحصــل عل

أوراق ماليــة مــن املصــدر أو حليفــه بغــرض إعــادة تســويق أو إدارة عمليــة إصــدار األوراق 

ــة. املالي

الدينار الكويتي.عملة الصندوق:

مراقب احلسابات أو مراقب 

احلسابات اخلارجي:

الشــخص الطبيعــي املســجل لــدى الهيئــة فــي ســجل مراقبــي احلســابات الــذي يبــدي الــرأي 

الفنــي احملايــد واملســتقل حــول مــدى عدالــة ووضــوح القوائــم املاليــة للشــركة املعــدة وفقــاً 

ــة. ــدى الهيئ ــدة ل ــة املعتم ــر احملاســبة الدولي ملعايي

وحــدات االســتثمار التــي يتكــون منهــا الصنــدوق وهــي ورقــة ماليــة غيــر قابلــة للتجزئــة متثــل وحدات االستثمار: 

حصــة فــي أصــول الصنــدوق وتخــول حاملهــا مباشــرة كامــل احلقــوق الناشــئة عنهــا. وإذا تعــدد 

مالكــو الوحــدة الواحــدة تعــن عليهــم أن يختــاروا مــن بينهــم شــخصاً واحــداً ميثلهــم جتــاه 

الصنــدوق. ويجــوز لغيــر الكويتيــن اإلكتتــاب فــي وحــدات االســتثمار أو متلكهــا.

ــدوق حســب ســعر الســوق صافي قيمة الوحدة: ــى تقــومي موجــودات الصن ــاًء عل ــده بن ــم حتدي ــذي يت هــو الســعر ال

ــى عــدد وحــدات االســتثمار.  مقســوماً عل

هــي قيمــة اســتثمارات الصنــدوق فــي نهايــة الفتــرة املاليــة مقومــة طبقــاً ألحكام نظــام الصندوق القيمة الصافية للصندوق:

األساســي مضافــاً إليهــا بنــود املوجــودات األخــرى مــن نقديــة وأرصــدة مدينــة وأخــرى مطروحــاً 

منهــا التزامــات الصنــدوق قبــل الغيــر فــي ذات التاريــخ )دون األخــذ فــي االعتبــار التوزيعــات 

النقديــة املقترحــة علــى مســاهمي الصنــدوق إن وجــدت(. 

هو يوم العمل األخير من كل أسبوع ميادي بعد تاريخ اإلكتتاب املبدئي. يــوم التقومي:
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آخــر يــوم لقبــول طلبــات االشــتراك واالســترداد حتــى الســاعة 12:00 ظهــراً مــن يــوم األربعــاء يوم التعامل:

الــذي يســبق يــوم التقــومي.

مؤشــر ســتاندرز أنــد بــورز املعــدل لألســهم الكويتيــة )S&P Kuwait Custom Index(. والــذي املــؤشـــــر:

سيســتخدم لقيــاس أداء مديــر الصنــدوق واحتســاب األتعــاب التشــجيعية.

القانــون رقــم )7( لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم نشــاط األوراق املاليــة القانـــــــون: 

وتعدياتــه والتعديــات الاحقــة عليــه. 

هــي الائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم )7( لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق املــال وتنظيــم الائحــة التنفيذية أو الائحة: 

نشــاط األوراق املاليــة وتعدياتــه والتعديــات الاحقــة عليها. 

هــي األيــام التــي تكــون فيهــا البنــوك مفتوحــة ملمارســة أنشــطتها بدولــة الكويــت اعتبــاراً مــن يـــوم عمــل:

الســاعة الثامنــة صباحــاً وحتــى الثالثــة و النصــف عصــراً.

جمعية حملة وحدات االستثمار للصندوق.جمعية حملة الوحدات:

بورصة األوراق املالية في دولة الكويت.البورصة: 

املـــــــادة الثالثــــة

اسـم الصندوق:

يطلق على هذا الصندوق اسم »صندوق الوطني لألسهم الكويتية«. 

املـــــــادة الرابعة

مدة الصندوق: 

مــدة الصنــدوق عشــر ســنوات تبــدأ اعتبــاراً مــن تاريــخ نشــر املوافقــة علــى تأسيســه باجلريــدة الرســمية وهــي قابلــة للتجديــد ملــدد 

أخــرى مماثلــة بعــد احلصــول علــى موافقــة مالكــي مــا يزيــد علــى %50 مــن رأس مــال الصنــدوق وجهــة اإلشــراف. 
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املـــــــادة اخلامسة

الهدف من إنشاء الصندوق:

ــى املــدى الطويــل عــن طريــق االســتثمار بشــكل رئيســي فــي أي مــن األســهم  ــادة قيمــة رأس املــال عل يســعى الصنــدوق لزي  •

املدرجــة فــي ســوق الكويــت لــألوراق املاليــة. كمــا يكــون ملديــر الصنــدوق احلــق فــي أن يســتثمر أمــوال الصنــدوق فــي األســهم 

غيــر الكويتيــة املدرجــة خــارج الســوق الكويتــي والتــي لهــا نشــاط مرتبــط باالقتصــاد الكويتــي، وبشــرط أن ال يتجــاوز هــذا 

االســتثمار عــن مــا يعــادل %20 مــن صافــي قيمــة األصــول ومبــا ال يتعــارض مــع أســاليب وسياســات االســتثمار احملــددة فــي 

املــادة )24( مــن هــذا النظــام.

كمــا يكــون ملديــر الصنــدوق االســتثمار فــي الصكــوك والســندات وصناديــق االســتثمار ومبــا ال يتعارض مع أســاليب وسياســات   •

االســتثمار احملــددة فــي املــادة )24( مــن هــذا النظــام.

وملعرفة معدل أداء الصندوق وقدرته على حتقيق أهدافه، سيجري مقارنة أدائه مع أداء املؤشر.   •

املـــــــادة السادسة 

نوع وشكل الصندوق ورأس ماله:

إن الصنــدوق صنــدوق اســتثمار فــي أوراق ماليــة مفتــوح ذو رأس مالــه متغيــر يزيــد رأس مالــه بإصــدار وحــدات اســتثمارية 

جديــدة أو ينخفــض باســترداد بعــض وحداتــه خــال الفتــرة احملــددة فــي نظامــه األساســي، وتبلــغ حــدوده بــن خمســة مايــن 

دينــار كويتــي ومائــة مليــون دينــار كويتــي. وعلــى مديــر الصنــدوق - فــي حالــة انخفــاض رأس مــال الصنــدوق عــن احلــد األدنــى - 

أن يخطــر الهيئــة خــال خمســة أيــام عمــل مــن تاريــخ انخفــاض رأس املــال، وللهيئــة اتخــاذ مــا تــراه مناســباً - فــي كل حالــة - مبــا 

يحقــق مصلحــة حملــة الوحــدات.

يكون للصندوق شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن حملة الوحدات أو اجلهة القائمة على إدارته.

املـــــــادة السابعة

عدد وحدات االستثمار:

إن القيمــة االســمية لوحــدات اســتثمار الصنــدوق تبلــغ دينــار كويتــي واحــد فقــط وعددهــا مــن خمســة مايــن إلــى مائــة مليــون 

وحــدة اســتثمار، ويقســم رأســمال الصنــدوق إلــى وحــدات متســاوية القيمــة وتقتصــر مســؤولية حملــة الوحــدات فــي الصنــدوق 

علــى قيمــة مشــاركتهم فــي رأس املــال. ويتــم تســديد قيمــة الوحــدات نقــداً عنــد االكتتــاب أو االشــتراك فيهــا وســوف يتــم اإلعــان 

عــن القيمــة الصافيــة ألصــول الصنــدوق بشــكل أســبوعي مــن قبــل مديــر الصنــدوق بنــاًء علــى التقــومي الــذي يقــوم بــه مراقــب 

االســتثمار، وســوف يتــم علــى املوقــع اإللكترونــي ملديــر الصنــدوق ووكيــل االكتتــاب )البيــع(.
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املـــــــادة الثامنة

احلد األدنى واألعلى لالكتتاب/االشتراك:

ال يجــوز االكتتاب/االشــتراك فــي الصنــدوق بأقــل مــن 1,000دينــار كويتــي )ألــف دينــار كويتــي(، ومبضاعفــات 1,000 دينــار كويتــي 

ــل مســتثمر واحــد عــن 50%  ــا مــن قب ــه ال يجــوز أن يتعــدى عــدد الوحــدات املكتتب/املشــترك به ــا أن ــي(، كم ــار كويت ــف دين )أل

)خمســن فــي املائــة( مــن رأس مــال الصنــدوق. 

املـــــــادة التاسعة

اإلكتتاب/االشتراك في الصندوق:

ال يجوز اإلكتتاب/االشتراك في الصندوق بحصص عينية أياً كان نوعها. . 1

يجب على مدير الصندوق ووكيل اإلكتتاب )البيع( عدم قبول أي اكتتاب/اشتراك نقدي في الصندوق.. 2

اإلكتتاب/االشــتراك فــي الصنــدوق مفتــوح للمواطنــن الكويتيــن ومواطنــي دول مجلــس التعــاون اخلليجــي والعــرب واألجانب . 3

وغيــر املقيمــن والشــركات واملؤسســات الكويتيـــــة واخلليجيــة واألجنبيــة داخــل وخارج دولــة الكويت. 

يشــترط لقبــول طلبــات اإلكتتاب/االشــتراك أن يحتفــظ طالــب اإلكتتاب/االشــتراك فــي الصنــدوق بحســاب مصرفــي لــدى . 4

ــة  ــك إمتــام عملي ــور، وكذل ــى يتســنى تســوية املدفوعــات مــن خــال احلســاب املذك ــي ش.م.ك.ع. حت ــت الوطن ــك الكوي بن

االســترداد عنــد احلاجــة.

يتــم االكتتاب/االشــتراك عــن طريــق ووكاء االكتتــاب )البيــع( الذيــن يحددهــم مديــر الصنــدوق لهــذا الغــرض بحيــث يســلم . 5

املكتتب/املشــترك إلــى وكيــل االكتتــاب )البيــع( طلــب االشــتراك املعــد لذلــك مرفقــاً بــه املســتندات املطلوبــة وقيمــة الوحــدات 

باإلضافــة إلــى عمولــة البيــع، وتســلم هــذه األمــوال إلــى أمــن احلفــظ بعــد اســتكمال إجــراءات إنشــاء الصنــدوق.

 يســتلم املكتتبون/املشــتركون مــن وكيــل اإلكتتــاب إيصــاالً موقعــاً يتضمــن اســم املكتتب/املشــترك وجنسيتــــه وعنوانــه وتاريــخ . 6

االكتتاب/االشــتراك وعــدد الوحــدات املكتتب/املشــترك بهــا وقيمتهــا.

يجــب أال تقــل مشــاركة مديــر الصنــدوق فــي وحــدات الصنــدوق عــن مبلــغ 250,000 دينــار كويتــي، وال يجــوز أن يتصــرف . 7

فــي تلــك الوحــدات أو يســتردها طــوال مــدة إدارتــه للصنــدوق، كمــا أن احلــد األقصــى ملشــاركة مديــر الصنــدوق يبلــغ 75% 

مــن رأس مــال الصنــدوق. 

ال يجــوز ألمــن احلفــظ ومراقــب االســتثمار ومراقــب احلســابات اخلارجــي أن يشــترك حلســــابه اخلـــــاص بوحــدات . 8

ــدوق. الصنــ
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ــن، . 9 ــة الســفر فقــط لألشــخاص الطبيعي ــة و/أو وثيق ــة املدني ــة مــن املكتتبن/املشــتركن هــي البطاق إن املســتندات املطلوب

والترخيــص الصــادر مــن وزارة التجــارة والصناعــة للمؤسســات الفرديــة والبطاقــة املدنيــة لصاحــب املؤسســة، والترخيــص 

الصــادر مــن وزارة التجــارة والصناعــة بالنســبة لكافــة الشــركات، وكذلــك األوراق الثبوتيــة املعتمــدة مــن اجلهــات املختصــة 

بالدولــة بالنســبة للمؤسســات والشــركات غيــر املقيمــة، وذلــك مبــا يتفــق وتعليمــات اجلهــات الرقابيــة الصــادرة وقوانــن دولــة 

الكويــت بشــأن مكافحــة عمليــات غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب وقــرارات الشــرعية الدوليــة الصــادرة فــي هــذا الشــأن، 

وأيــة قــرارات وتعليمــات الحقــة تصــدر بشــأن غســل األمــوال ومتويــل اإلرهــاب.

يجــوز تقــدمي طلبــات االشــتراك فــي أّي يــوم تعامــل قبــل نهايــة يــوم األربعــاء الــذي يســبق يــوم التقــومي. وطلبــات االشــتراك . 10

التــي يتــم تقدميهــا بعــد هــذا املوعــد يتــم تنفيذهــا فــي يــوم التقــومي التالــي. 

إن تعدد مالكو الوحدة الواحدة تعن عليهم أن يختاروا من بينهم شخصاً واحداً ميثلهم جتاه الصندوق.. 11

املـــــــادة الـعـاشـــرة

التخصيص:

تستبعد قبل التخصيص حصة مدير الصندوق من رأس املال املكتتب به.  .1

تستبعد الطلبات املتكررة لنفس املكتتب، وال يعتمد إال الطلب الذي يتضمن أكبر عدد من وحدات االستثمار.  .2

يقــوم مديــر الصنــدوق بفــرز طلبــات االكتتــاب وإجــراء عمليــة التخصيــص خــال خمســة عشــر يومــاً علــى األكثــر مــن تاريــخ   .3

إقفــال بــاب االكتتــاب.

فــي حالــة جتــاوز حجــم اإلكتتــاب عــن رأس مــال الصنــدوق، يتــم توزيــع الوحــدات علــى املكتتبــن بنســبة مــا اكتتــب بــه بعــد   .4

توزيــع احلــد األدنــى لاكتتــاب علــى جميــع املكتتبــن.

ــاء  ــخ انته ــاً مــن تاري ــن يوم ــه مــن الوحــدات خــال ثاث ــم تخصيصــه ل ــا يت ــدة عــن قيمــة م ــغ الزائ ــب املبال ــى املكتت ــرد إل ت  .5

إجــراءات التخصيــص وال يســتحق عنهــا أيــة فوائــد.

ــث يحــل منــوذج الشــهادات االســمية  ــه بحي ــدد الوحــدات املخصصــة ل ــاً بع ــب ســنداً مؤقت ــدوق كل مكتت ــر الصن يســلم مدي  .6

واملوقعــة مــن مديــر الصنــدوق مــكان هــذا الســند، وعلــى مديــر الصنــدوق أن يســلم هــذه الشــهادات خــال شــهر مــن انتهــاء 

ــص.  إجــراءات التخصي
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املـــــــادة احلادية عشر

يحكــم النظــام األساســي لصنــدوق االســتثمار العاقــة بــن مديــر الصنــدوق وحملــة الوحــدات ويجــب علــى حملــة الوحــدات إبــداء 

موافقتهــم علــى النظــام األساســي للصنــدوق، وذلــك بالتوقيــع علــى طلــب اإلكتتاب/االشــتراك. ويجــب أن يكــون النظــام األساســي 

للصنــدوق مكتوبــاً باللغــة العربيــة وأن يتــم توفيــره دون مقابــل عنــد طلبــه.

املـــــــادة الثانية عشر

سجل حملة الوحدات:

ــة الوحــدات عــن كل حامــل  ــة الوحــدات وحفــظ املعلومــات اآلتيــة فــي ســجل حمل علــى أمــن احلفــظ إعــداد ســجل بحمل  .1

وحــدات:

اسمه وعنوانه ورقم هويته، أو رقم سجله التجاري وجنسيته. أ. 

عدد الوحدات التي ميلكها. ب. 

تاريخ تسجيله في السجل. ت. 

يحفــظ ســجل حملــة وحــدات الصنــدوق لــدى أمــن حفــظ، وذلــك وفقــاً لألحــكام الــواردة فــي الكتــاب الرابــع )بورصــات   .2

األوراق املاليــة ووكاالت املقاصــة( مــن الائحــة، وتدفــع أتعــاب اجلهــة التــي حتتفــظ بالســجل مــن أمــوال الصنــدوق.

يحفظ هذا السجل لدى أمن احلفظ ويكون ملالكي الوحدات ولكل ذي مصلحة حق االطاع عليه.  .3

ــي مت إصدارهــا أو اســتردادها أو  ــة والوحــدات الت ــد الوحــدات املتبقي ــان يوضــح رصي ــى أمــن احلفــظ االحتفــاظ ببي عل  .4

اســتحداثها أو إلغاؤهــا، وتزويــد مراقــب االســتثمار بنســخة مــن البيــان.

املـــــــادة الثالثة عشر

سياسة توزيع األرباح:

يجــوز ملديــر الصنــدوق بعــد إصــدار البيانــات املاليــة نصــف الســنوية والســنوية ووفقــاً ملــا يــراه مناســباً لصالــح الصنــدوق ومالكــي 

الوحــدات، أن يــوزع أرباحــاً وبالقــدر الــذي يحــدده بحيــث يجــري توزيعــه كعائــد علــى وحــدات االســتثمار علــى مالكــي الوحــدات، 

ويعلــن عــن التوزيــع وموعــده فــي املوقــع اإللكترونــي ملديــر الصنــدوق ووكيــل االكتتــاب )البيــع(، ويجــوز ملديــر الصنــدوق توزيــع هــذا 

اجلــزء مــن عائــد االســتثمار بشــكل نقــدي أو عينــي بشــكل أســهم فــي الشــركات اخلاصــة وذلــك خــال عمليــة إدراجهــا، أو عــن 

طريــق توزيــع وحــدات مجانيــة فــي الصنــدوق أو بالطريقتــن معــاً علــى أن يكــون التوزيــع خــال مــدة أقصاهــا ثــاث شــهور مــن 

تاريــخ اإلعــان وذلــك بعــد أخــذ موافقــة جهــة اإلشــراف، مــع العلــم بأنــه يحــق ملديــر الصنــدوق عــدم توزيــع أيــة عوائــد بالكامــل 

أو أي جــزء منهــا، بــل إعــادة اســتثمار هــذه العوائــد فــي فــرص اســتثمارية تتوافــق مــع سياســة الصنــدوق.
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املـــــــادة الرابعة عشر

طريقة احتساب القيمة الصافية لألصول:

يجــب تقــومي أصــول الصنــدوق فــي كل يــوم تعامــل ومبــا ال يتجــاوز مــدة يــوم بعــد املوعــد النهائــي لتقــدمي الطلبــات اخلاصــة   .1

بعمليــات االشــتراك واالســترداد، وتنشــر علــى املوقــع اإللكترونــي ملديــر الصنــدوق مــن وقــت آلخــر. ويحتســب مراقــب 

االســتثمار أو جهــة أخــرى تختارهــا وتوافــق عليهــا جهــة اإلشــراف لوحــدات االســتثمار القيمــة الصافيــة لألصــول لــكل وحــدة، 

وفقــاً للضوابــط أو للمعاييــر احملاســبية الدوليــة املعتمــدة مــن الهيئــة، وذلــك علــى النحــو التالــي: مجمــوع أصــول الصنــدوق 

ناقصــاً مجمــوع اخلصومــات، ويقســم النــاجت علــى كامــل عــدد الوحــدات املتبقيــة فــي الصنــدوق فــي يــوم التقــومي. 

ــم  ــم يت ــي ل ــر الســائلة الت ــة وغيرهــا مــن األصــول غي ــة املتداول ــم تقــومي األوراق املالي ــدوق، يت ــد قيمــة أصــول الصن ولتحدي  .2

تداولهــا خــال العشــرين يــوم عمــل الســابقة ليــوم التقــومي عــادة بحســب املعاييــر احملاســبية الدوليــة املعتمــدة مــن الهيئــة ، 

وفيمــا يخــص الورقــة املاليــة الغيــر مدرجــة والتــي ليــس لهــا ســعر متوفــر بســهولة ميثــل قيمتهــا، أو أن هــذه الورقــة املاليــة ال 

يتــم تداولهــا بشــكل منتظــم، يتــم حتديــد القيمــة علــى أســاس القيمــة العادلــة والتــي يتــم التوصــل إليهــا بطــرق تقــومي مناســبة، 

ــة غيــر الدينــار  علــى أن يتــم تقييمهــا مــرة بالســنة علــى األقــل. ويتــم حتويــل قيمــة كافــة األصــول واخلصــوم املقّومــة بعمل

الكويتــي إلــى الدينــار الكويتــي، وذلــك حســب آخــر ســعر صــرف فــي األســبوع متوفــر عنــد اإلغــاق.

وسيتم اقتطاع كل الديون واخلصوم املستحقة من مجموع قيمة أصول الصندوق، مبا فيها:  .3

مصاريف اإلدارة وغيرها من الرسوم واملصروفات التي استحقت ملدير الصندوق ولم تُسّدد بعد؛ أ. 

أي ُمخصص لرسوم الصندوق املقدرة للتدقيق السنوي واخلدمات القانونية وغيرها؛ ب. 

مصاريف وأجور أمن احلفظ ورسوم الوساطة؛ ت. 

كافة التكاليف املتعلقة بأي دعوى قضائية تخص الصندوق. ث. 

أتعاب مراقب االستثمار. جـ. 

فــي حــال تقــومي أصــل مــن أصــول الصنــدوق بشــكل غيــر صحيــح أو اخلطــأ فــي حســاب ســعر الوحــدة، يجــب علــى مــن تســبب   .4

فــي ذلــك بخطئــه أن يعــّوض املتضــرر مــن هــذا اخلطــأ. ويجــب علــى مديــر الصنــدوق أن يرفــق مــع البيانــات املاليــة املرحليــة 

املراجعــة أو البيانــات املاليــة الســنوية املدققــة تقريــراً يبــن كل أخطــاء التقــومي والتســعير التــي متــت خــال تلــك الفتــرة.

املـــــــادة اخلامسة عشر

التقومي واالكتتاب/االشتراك واالستــرداد:

يحــق حلملــة الوحــدات اســترداد وحداتهــم، كمــا يحــق آلخريــن اإلكتتاب/االشــتراك فــي الصنــدوق، مــن خــال تقدميهــم طلبــاً   .1

صحيحــاً بذلــك إلــى وكيــل اإلكتتــاب )البيــع( وذلــك لغايــة نهايــة عمــل  يــوم األربعــاء مــن    كل  أســبوع.

يجــب علــى مديــر الصنــدوق تنفيــذ طلبــات االشــتراك أو االســترداد بســعر التقــومي التالــي لطلــب االشــتراك أو االســترداد.   .2



األساســي  |  11 النظــام   - الكويتيــة  لألســهم  الوطنــي  صنــدوق 

ويجــوز أن تشــمل أســعار االشــتراك أو االســترداد أيــة عمــوالت أخــرى بشــرط أن يكــون منصوصــاً عليهــا فــي النظــام 

األساســي للصنــدوق.

علــى مديــر الصنــدوق أن يدفــع حلامــل الوحــدات قيمــة االســترداد املناســبة خــال أربعــة أيــام عمــل التاليــة ليــوم التقــومي   .3

ــد ســعر الوحــدة.  التــي مت فيهــا حتدي

يتقيــد املكتتب/املشــترك بالصنــدوق وفقــاً لهــذه املــادة بكافــة الضوابــط والشــروط واألحــكام التــي يتقيــد بهــا املكتتــب فــي   .4

حالــة اإلكتتــاب املبدئــي، كمــا يجــب أال تقــل قيمــة االســترداد عــن 1,000 دينــار كويتــي، ولــن يســمح باالســترداد اجلزئــي إذا 

مــا انخفضــت قيمــة الوحـــدات املتبقيـــة حلـــامل الوحـــدات عقــب االستـــرداد إلــى مــا دون 1,000 دينــار كويتــي.

يجــوز ملديــر الصنــدوق تأجيــل تلبيــة أي طلــب اســترداد حتــى يــوم التعامــل التالــي أو موعــد االســترداد التالــي وفقــاً ملــا ينــص   .5

عليــه النظــام األساســي للصنــدوق، وذلــك فــي أي مــن احلالتــن اآلتيتــن:

إذا بلــغ إجمالــي نســبة جميــع طلبــات االســترداد حلملــة الوحــدات واملطلــوب تلبيتهــا فــي أي يــوم تعامــل أو موعــد  أ. 

االســترداد %10 أو أكثــر مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق، وذلــك بشــرط أن يلتــزم املديــر فــي هــذه احلالــة بتلبيــة 

طلبــات االســترداد التــي تقــل عــن %10 مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق، وعلــى أن تؤخــذ جميــع طلبــات االســترداد 

باالعتبــار علــى أســاس النســبة والتناســب، ويتــم تأجيــل النســبة مــن طلبــات االســترداد التــي زادت عــن نســبة %10 مــن 

صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق حتــى يــوم التعامــل التالــي أو موعــد االســترداد القــادم.

إذا مت وقــف التــداول فــي البورصــة أو األســواق املاليــة املنظمــة التــي يتــم فيهــا التعامــل فــي األوراق املاليــة أو األصــول  ب. 

األخــرى التــي ميلكهــا الصنــدوق، أو وقــف تــداول أوراق ماليــة متثــل قيمــة مؤثــرة فــي أصولــه.

وســتُقبل طلبــات االكتتــاب أو االســترداد عــن طريــق تعبئــة النمــاذج املتوفــرة لــدى وكيــل اإلكتتــاب )البيــع( لهــذا الغــرض. ويتــم   .6

اســترداد الوحــدات بحســب القيمــة الصافيــة لألصــول، كمــا يتــم احتســابها فــي يــوم التقــومي ذي الصلــة.

ال توجد أي رسوم استرداد.  .7

يجــوز تأخيــر تقــومي أصــول الصنــدوق ملــدة ال تتجــاوز يومــي عمــل مــن يــوم التعامــل فــي حالــة عــدم إمكانيــة تقــومي جــزء كبيــر   .8

مــن أصــول الصنــدوق علــى أن يقــدم مديــر الصنــدوق للهيئــة أســباب ومبــررات هــذا التأخيــر. 

إذا صادف وقوع يوم التقومي في عطلة رسمية، يتم تقومي أصول الصندوق في يوم العمل التالي.   .9

املـــــــادة السادسة عشر

رسوم ومصاريف الصندوق:

تكلفة الطرح:  .1

عنــد إجــراء أي اتصــال أو إفصــاح لترويــج وحــدات الصنــدوق يجــب مراعــاة كشــف كل احلقائــق واملعلومــات ذات العاقــة دون 
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مبالغــة، وفــي جميــع األحــوال تخضــع اإلعانــات الترويجيــة أو التســويقية للضوابــط التــي تقررهــا الهيئــة. وال يجــوز دفــع 

أي مبلــغ مــن أصــول الصنــدوق مقابــل مصاريــف الترويــج للوحــدات أو بيعهــا، ويشــمل ذلــك علــى ســبيل املثــال ال احلصــر، 

مصاريــف نســخ وتوزيــع النظــام األساســي للصنــدوق، علــى أن يتحمــل مديــر الصنــدوق هــذه املصاريــف، ويتحمــل الصنــدوق 

مصاريــف التأســيس. 

أتعاب اإلدارة:  .2

ــى أســاس  ــة( ســنوياً حتتســب عل ــدوق أتعــاب إدارة بنســبة قدرهــا %1.5 )واحــد ونصــف فــي املائ ــر الصن ســيتقاضى مدي

ــع ســنة. ــة - فــي آخــر كل رب ــدوق، وتســتحق – مجمع ــة ألصــول الصن املتوســط األســبوعي للقيمــة الصافي

إضافــة للرســوم احملــددة بالفقــرة الســابقة، يتقاضــى مديــر الصنــدوق أتعابــاً تشــجيعية – فــي حالــة مــا إذا كان أداءه إيجابيــاً 

- وحتتســب بواقــع %10 مــن كل %1 عائــد إضافــي يفــوق »املؤشــر« خــال الســنة املاليــة، وتســتحق فــي آخــر كل ســنة ماليــة. 

فــي جميــع األحــوال ال يجــوز أن تزيــد إجمالــي األتعــاب التــي يتقاضاهــا مديــر الصنــدوق عــن %5 ســنوياً مــن صافــي قيمــة 

أصــول الصنــدوق، ويتحمــل الصنــدوق هــذه األتعــاب.

رسم اإلكتتاب/االشتراك:  .3

ــه إخطــار »أمــن  ــه حــق عزلهــم وعلي ــع( ويحــدد صاحياتهــم ومســؤولياتهم ول ــاب )البي ــدوق وكاء اإلكتت ــر الصن يعــن مدي

احلفــظ« بذلــك ويســتحق وكيــل اإلكتتــاب )البيــع( لقــاء قيامــه بواجباتــه املقــررة فــي هــذا النظــام عمولــة بيــع نســبتها %2 مــن 

مبلــغ اإلكتتاب/االشــتراك فــي أيــة وحــدات مكتتب/مشــترك فيهــا يتحملهــا املكتتب/املشــترك. 

رسوم مراقب االستثمار:  .4

ــنوياً  ــا %0.0625 سـ ــغ قدرهـ ــاً يبلـ ــام أتعابـ ــذا النظـ ــي هـ ــررة فـ ــه املقـ ــه بواجباتـ ــر قيامـ ــتثمار نظيـ ــب االسـ ــى مراقـ يتقاضـ

ـــا  ـــدوق ويتحمله ـــة ألصـــول الصن ـــى أســـاس القيمـــة الصافي ـــة االســـتثمار وحتتســـب عل ـــع ســـنوي عـــن مراقب وتدفـــع بشـــكل رب

الصنـــدوق.

رسوم أمني احلفظ:  .5

يتقاضــى أمــن احلفــظ نظيــر قيامــه بواجباتــه املقــررة فــي هــذا النظــام أتعابــاً يبلــغ قدرهــا %0.0625 ســنوياً وتدفــع بشــكل 

ربــع ســنوي عــن أمانــة احلفــظ وحتتســب علــى أســاس القيمــة الصافيــة ألصــول الصنــدوق. يتحمــل الصنــدوق أتعــاب أمــن 

احلفــظ.

مصاريف أخرى:  .6

يتحمــل الصنــدوق كافــة التكاليــف الناشــئة عــن ممارســته لنشــاطه مبــا فــي ذلــك الوســاطة، والعمليــات املصرفيــة، وعمــوالت 

البيــع والشــراء، ورســوم الصــرف، ورســوم تقــومي األوراق املاليــة الغيــر مدرجــة خــارج الكويــت، إضافــة إلــى نفقــات مديــر 

الصنــدوق وأمــن احلفــظ ومراقــب االســتثمار ومراقــب احلســابات، إلــى جانــب التكاليــف والرســوم احلكوميــة.
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جدول الرسوم:  .7

مصاريــف الترويــج للوحــدات أو بيعهــا، ويشــمل ذلــك علــى ســبيل تكلفة الطرح 

املثــال ال احلصــر، مصاريــف إعــداد النظــام األساســي للصنــدوق 

ونســخه وتوزيعــه.

يتحملها مدير 

الصندوق

ســـيتقاضى مديـــر الصنـــدوق أتعـــاب إدارة بنســـبة قدرهـــا %1.5 أتعاب إدارة

)واحـــد ونصـــف باملائـــة( ســـنوياً حتتســـب علـــى أســـاس املتوســـط 

ــتحق –  ــدوق، وتسـ ــول الصنـ ــة ألصـ ــة الصافيـ ــبوعي للقيمـ األسـ

مجمعـــة - فـــي آخـــر كل ربـــع ســـنة.

ــر  ــى مديـ ــابقة، يتقاضـ ــرة السـ ــددة بالفقـ ــوم احملـ ــة للرسـ إضافـ

تشـــجيعية – فـــي حالـــة مـــا إذا كان أداءه  الصنـــدوق أتعابـــاً 

إيجابيـــاً -  وحتتســـب بواقـــع %10 مـــن كل %1 عائـــد إضافـــي 

يفـــوق »املؤشـــر« خـــال الســـنة املاليـــة، وتســـتحق فـــي آخـــر كل 

ســـنة ماليـــة. 

يتحملها الصندوق

عمولــة بيــع نســبتها %2 مــن مبلــغ االكتتــاب/ االشــتراك فــي أيــة رسم اإلكتتاب/االشتراك 

وحــدات مكتتب/مشــترك فيهــا.

يتحملها املكتتب / 

املشترك

املقــررة رسوم مراقب االستثمار بواجباتــه  قيامــه  نظيــر  االســتثمار  مراقــب  يتقاضــى 

ــغ قدرهــا %0.0625 ســنوياً وتدفــع  ــاً يبل فــي هــذا النظــام أتعاب

بشــكل ربــع ســنوي عــن مراقبــة االســتثمار وحتتســب علــى أســاس 

ــدوق. ــة ألصــول الصن القيمــة الصافي

يتحملها الصندوق

يتقاضــى أمــن احلفــظ نظيــر قيامــه بواجباتــه املقــررة فــي هــذا رسوم أمن احلفظ 

وتدفــع بشــكل  يبلــغ قدرهــا %0.0625 ســنوياً  النظــام أتعابــاً 

ــى أســاس القيمــة  ــة احلفــظ وحتتســب عل ــع ســنوي عــن أمان رب

الصافيــة ألصــول الصنــدوق.

يتحملها الصندوق

يتحمل الصندوق كافة التكاليف الناشــئة عن ممارســته لنشــاطه مصاريف أخرى 

مبــا فــي ذلــك الوســاطة، والعمليــات املصرفيــة، وعمــوالت البيــع 

والشــراء، ورســوم الصــرف، ورســوم تقــومي األوراق املاليــة الغيــر 

مدرجــة خــارج الكويــت، إضافــة إلــى نفقــات مديــر الصنــدوق 

وأمــن احلفــظ ومراقــب االســتثمار ومراقــب احلســابات، إلــى 

جانــب التكاليــف والرســوم احلكوميــة.

يتحملها الصندوق
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يتقاضــى مراقــب احلســابات مقابــل خدماتــه أتعابــاً ســنوية تبلــغ أتعاب مراقب احلسابات

3,000 دينــار كويتــي.

يتحملها الصندوق

أتعاب أمن سجل حملة 

الوحدات

أتعابــاً ســنوية قدرهــا 1,050 دينــار كويتــي باإلضافــة إلــى نســبة 

قدرهــا %20 مــن هــذه األتعــاب فــي حــال قيامــه بتوزيــع أربــاح 

نقديــة علــى حملــة الوحــدات.

يتحملها الصندوق

املـــــــادة السابعة عشر

 الهيئة اإلدارية للصندوق:

يتولــى إدارة الصنــدوق هيئــة إداريــة تتشــكل مــن موظفــن اثنــن أو أكثــر مــن موظفــي مديــر الصنــدوق ممــن تتوافــر فيهــم شــروط 

ممثلــي نشــاط مديــر نظــام اســتثمار جماعــي، علــى أن يكــون أحدهــم مــن كبــار التنفيذيــن لــدى مديــر الصنــدوق.

يجــب أن يكــون أعضــاء الهيئــة اإلداريــة مــن األشــخاص املســجلن لــدى الهيئــة، وميثلــون مديــر الصنــدوق فــي املســؤوليات 

والصاحيــات املنصــوص عليهــا فــي الائحــة التنفيذيــة وفــي النظــام األساســي، ويعتبــر توقيــع أعضــاء الهيئــة اإلداريــة أو مــن 

يفوضونــه منهــم مبثابــة توقيــع مديــر الصنــدوق ويكــون هــؤالء األعضــاء مســؤولن بالتضامــن مــع املديــر عــن أي أخطــاء أو إهمــال 

أو غــش فــي إدارة الصنــدوق.

املـــــــادة الثامنة عشر

قيود املناصب:

مــع عــدم اإلخــال بالتزامــات مديــر الصنــدوق بأحــكام الفصــل الثالــث )تعــارض املصالــح( مــن الكتــاب الثامــن )أخاقيــات العمــل( 

مــن الائحــة، يجــوز ملوظفــي مديــر الصنــدوق مــن غيــر املســجلن كممثلــي مديــر نظــام اســتثمار جماعــي شــغل عضويــة مجلــس 

إدارة فــي شــركة تشــكل أوراقهــا املاليــة جــزءاً مــن أصــول الصنــدوق.

وال يجــوز ملوظفــي مديــر الصنــدوق مــن املســجلن كممثلــي مديــر نظــام اســتثمار جماعــي شــغل عضويــة مجلــس إدارة الشــركات 

املشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة. 

فــي حــال توظيــف مديــر الصنــدوق لشــخص كممثــل ملديــر نظــام اســتثمار جماعــي ممــن ينطبــق عليهــم احلظــر الــوارد فــي الفقــرة 

أعــاه، فيجــب علــى هــذا الشــخص أن يســتقيل مــن عضويــة مجلــس إدارة الشــركة التــي تشــكل أوراقهــا املاليــة جــزءاً مــن أصــول 

الصندوق.
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املـــــــادة التاسعة عشر

حقوق حملة الوحدات:

ــي اقتســام . 1 ــا احلــق ف ــون حلامله ــدوق ويك ــاً متســاوية جتــاه الصن ــن حقوق تخــول حصــص أو وحــدات االســتثمار للمكتتب

ــكل منهــم احلــق فــي  ــزام بتحمــل اخلســارة كل فــي حــدود مــا ميلكــه مــن وحــدات ويكــون ل ــع وااللت ــة للتوزي ــاح القابل األرب

ــة بقــدر مــا ميلكــه مــن حصــص أو وحــدات. ــد التصفي ــدوق عن ــى نســبة مــن صافــي موجــودات الصن احلصــول عل

يجب أن تُطبق على جميع حملة الوحدات من الفئة نفسها في الصندوق الشروط واألحكام ذاتها.. 2

فيما عدا مدير الصندوق، ال يحق حلملة الوحدات االشتراك في إدارة الصندوق. . 3

احلصول على نسخة من التقارير الدورية والبيانات املالية املرحلية املراجعة والبيانات املالية السنوية املدققة.. 4

فــي حالــة وفــاة مالــك الوحــدات تــؤول تلــك الوحــدات للورثــة، ويتعــن أن ال يقــل نصيــب كل وارث عــن احلــد األدنــى . 5

املنصــوص عليــه فــي هــذا النظــام، فــإن قــل نصيــب الــوارث عــن احلــد األدنــى ولــم يتفــق الورثــة فيمــا بينهــم – فــي موعــد 

أقصــاه ثاثــن يومــاً مــن تاريــخ تقــدمي حصــر اإلرث أو القّســام الشــرعي - علــى نقــل ملكيــة الوحــدات بحيــث تكــون ضمــن 

احلــد األدنــى للملكيــة جــاز للمديــر شــراؤها بآخــر ســعر تقــومي معلــن عنــه.

يحــق حلملــة الوحــدات، الذيــن ال تقــل قيمــة وحداتهــم عــن عشــرة آالف دينــار كويتــي نقــل هــذه الوحــدات إلــى مديــر . 6

ــة  ــة الســاعة الثاني ــدوق لغاي ــر الصن ــى مدي ــاً بذلــك إل ــن وذلــك بتقدميهــم طلب ــى آخــر ســعر تقــومي معل ــاًء عل ــدوق بن الصن

عشــرة ظهــراً مــن كل يــوم عمــل. يقــوم مديــر الصنــدوق بتســديد قيمــة هــذه الوحــدات حلامليهــا وتســجيلها علــى اســمه 

ــات ألّي ســبب كان.  ــل هــذه الطلب ــول أو رفــض مث ــدوق وحــده احلــق فــي قب ــر الصن ويكــون ملدي

املـــــــادة العشــرون

أحكام جمعية حملة الوحدات:

تعقــد جمعيــة حملــة الوحــدات مــرة واحــدة - علــى األقــل - فــي الســنة، ويحــق لــكل مشــترك حضــور اجتماعــات هــذه   .1

ــل كل وحــدة اســتثمارية واحــدة  ــة الوحــدات صــوت واحــد مقاب ــكل مــن حمل ــون ل ــا ويك ــى قراراته ــت عل ــة والتصوي اجلمعي

ميتلكهــا.

تختص جمعية حملة الوحدات بالنظر واتخاذ قرار في املسائل التالية:  .2

أ. تقرير مدير الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه املالي.

ب. تقرير مراقب احلسابات عن البيانات املالية السنوية املدققة للصندوق.

جـ. البيانات املالية السنوية املدققة للصندوق.
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د. تقرير مراقب االستثمار.

هـ. تعديات النظام األساسي التي متس احلقوق املكتسبة حلملة الوحدات.

و. عزل مدير الصندوق.

ز. تعين مدير بديل.

حـ. اختيار مصفي الصندوق ومراقبة أعماله.

وال تنفذ قرارات جمعية حملة الوحدات إال مبوافقة الهيئة.

تنعقــد جمعيــة حملــة الوحــدات بنــاء علــى دعــوة مــن مديــر الصنــدوق للنظــر فــي املســائل التــي تدخــل فــي اختصاصاتهــا،   .3

ويتوجــب عليــه أن يوجــه الدعــوة لاجتمــاع بنــاء علــى طلــب مســبب مقــدم مــن حملــة الوحــدات الذيــن ميثلــون نســبة ال تقــل 

عــن %10 مــن رأس مــال الصنــدوق املصــدر، أو بنــاء علــى طلــب مــن مراقــب االســتثمار أو مراقــب احلســابات. وتعــد جــدول 

األعمــال اجلهــة التــي تدعــو إلــى االجتمــاع.

ــة الوحــدات فــي األحــوال التــي يتوجــب فيهــا ذلــك أو إذا تعــذر دعوتهــا  4.  إذا لــم يقــم مديــر الصنــدوق بدعــوة جمعيــة حمل

مــن مديــر الصنــدوق ألي ســبب مــن األســباب، يجــوز للهيئــة أن تكلــف مراقــب االســتثمار أو مراقــب احلســابات بدعــوة هــذه 

اجلمعيــة لانعقــاد.

ــة جــدول األعمــال وزمــان ومــكان انعقــاد االجتمــاع  ــة الوحــدات متضمن ــة حمل 5.  توجــه الدعــوة إلــى حضــور اجتمــاع جمعي

بأحــد الطــرق التاليــة:

اإلعان في صحيفتن يوميتن محليتن والبورصة قبل انعقاد االجتماع بعشرة أيام عمل على األقل.  .1

خطابات مسجلة ترسل إلى حملة الوحدات قبل املوعد احملدد النعقاد االجتماع بعشرة أيام عمل على األقل.  .2

البريد اإللكتروني أو الفاكس قبل انعقاد االجتماع بسبعة أيام عمل على األقل.  .3

ــاً قبــل موعــد االجتمــاع بثاثــة أيــام عمــل علــى  ــة الوحــدات أو مــن ينــوب عنهــم قانون تســليم الدعــوة باليــد إلــى حمل  .4

ــد االســتام. ــى صــورة الدعــوة مبــا يفي ــل، ويؤشــر عل األق

ــود )2( و)3( و)4( مــن الفقــرة الســابقة أن يكــون املشــترك قــد  يشــترط لصحــة اإلعــان بالوســائل املشــار إليهــا فــي البن

زود مديــر الصنــدوق ببيانــات عــن موطنــه أو عنــوان بريــده اإللكترونــي أو رقــم الفاكــس اخلــاص بــه، ويوافــق املســتثمر علــى 

إعانــه مــن خــال هــذه الوســائل املبينــة فــي البنــود )2( و)3( و)4( مــن الفقــرة الســابقة. 

وال يعتــد بــأي تغييــر مــن قبــل املشــترك ألي مــن البيانــات عــن موطنــه أو عنــوان بريــده اإللكترونــي أو رقــم الفاكــس اخلــاص 

ــه  ــة الوحــدات بهــذا التغييــر قبــل إعان ــر الصنــدوق أو اجلهــة التــي حتتفــظ بســجل حمل ــم يكــن قــد أخطــر مدي ــه مــا ل ب

بخمســة أيــام عمــل علــى األقــل.

يجــب علــى مديــر الصنــدوق توجيــه إخطــارات بجــدول األعمــال وميعــاد ومــكان اجتمــاع جمعيــة حملــة الوحــدات قبــل ســبعة   .6

أيــام عمــل علــى األقــل مــن انعقــاد االجتمــاع إلــى كل مــن:
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الهيئة.  .1

مراقب االستثمار.  .2

اجلهة التي حتتفظ بسجل حملة الوحدات )أمن حفظ أو وكالة املقاصة(.  .3

مراقب احلسابات - حسب األحوال - إذا كان من املقرر عرض البيانات املالية على جمعية حملة الوحدات.  .4

البورصة لإلعان عن جدول األعمال وميعاد ومكان اجتماع اجلمعية.  .5

ال يترتــب علــى عــدم حضــور ممثــل الهيئــة - بعــد إخطارهــا - بطــان اجتمــاع جمعيــة حملــة الوحــدات. ويبطــل هــذا 

االجتمــاع فــي حالــة عــدم حضــور أيٍّ مــن اجلهــات املشــار إليهــا فــي البنــود )2( و )3( و )4( مــن الفقــرة الســابقة. كمــا يبطــل 

االجتمــاع فــي حالــة عــدم حضــور مديــر الصنــدوق مــا لــم تكــن الدعــوة لاجتمــاع موجهــة مــن جهــة أخــرى بخــاف املديــر.

يترأس اجتماع جمعية حملة الوحدات اجلهة التي قامت بالدعوة إلى هذا االجتماع.  .7

ال يكــون انعقــاد اجتمــاع جمعيــة حملــة الوحــدات صحيحــاً إال إذا حضــره حملــة الوحــدات الذيــن ميثلــون أكثــر مــن 50%   .8

مــن رأس مــال الصنــدوق املصــدر. فــإذا لــم يتوافــر هــذا النصــاب؛ وجــب دعــوة اجلمعيــة إلــى اجتمــاع ثانــي لــذات جــدول 

األعمــال يعقــد خــال مــدة ال تزيــد عــن ثاثــن يومــاً مــن تاريــخ االجتمــاع األول، ويكــون االجتمــاع الثانــي صحيحــاً أيــا كان 

نســبة احلضــور مــن رأس املــال. ويجــوز أال توجــه دعــوة جديــدة لاجتمــاع الثانــي إذا كان قــد حــدد تاريخــه فــي الدعــوة إلــى 

االجتمــاع األول.

وتصــدر القــرارات باألغلبيــة املطلقــة للوحــدات املمثلــة فــي االجتمــاع باســتثناء القــرارات املتعلقــة بتعديــل النظــام األساســي 

للصنــدوق والتــي متــس احلقــوق املكتســبة حلملــة الوحــدات أو فــي حالــة التصفيــة بنــاًء علــى طلــب مديــر الصنــدوق، فيجــب 

أن تصــدر مبوافقــة حملــة الوحــدات الذيــن ميلكــون أكثــر مــن %50 مــن رأس مــال الصنــدوق املصــدر.

ال يجــوز جلمعيــة حملــة الوحــدات مناقشــة موضوعــات غيــر مدرجــة علــى جــدول األعمــال إال إذا كانــت مــن األمــور العاجلــة   .9

ــة  التــي طــرأت بعــد إعــداد اجلــدول أو تكشــفت أثنــاء االجتمــاع، أو إذا طلبــت ذلــك الهيئــة أو مراقــب احلســابات أو حمل

الوحــدات الذيــن ميلكــون %5 مــن رأس مــال الصنــدوق املصــدر، وإذا تبــن أثنــاء املناقشــة عــدم كفايــة املعلومــات املتعلقــة 

ببعــض املســائل املعروضــة، تعــن تأجيــل االجتمــاع ملــدة ال تزيــد علــى عشــرة أيــام عمــل إذا طلــب ذلــك حملــة الوحــدات الذيــن 

ميلكــون %25 مــن رأس مــال الصنــدوق املصــدر، وينعقــد االجتمــاع املؤجــل دون احلاجــة إلــى إجــراءات جديــدة للدعــوة.

وعلــى مديــر الصنــدوق أو اجلهــة التــي دعــت إلــى عقــد االجتمــاع - حســب األحــوال – موافــاة الهيئــة بنســخة مــن محضــر 

اجتمــاع اجلمعيــة بعــد توقيعــه ممــن تــرأس االجتمــاع، ومقدمــي اخلدمــات احلاضريــن االجتمــاع، وذلــك خــال أســبوعن 

مــن تاريــخ انعقادهــا، علــى أن يكــون مرفقــاً باحملضــر نســخة مــن توكيــات احلضــور.

يحــق لــكل مــن حملــة الوحــدات املقيديــن بالســجل اخلــاص بالصنــدوق حــق حضــور اجتمــاع جمعيــة حملــة الوحــدات   .10

ــة أن تكــون مبوجــب توكيــل خــاص أو تفويــض معــد لذلــك، ويجــوز أن يكــون  ــة ويشــترط لصحــة الوكال ــة أو الوكال باألصال

التوكيــل حلضــور اجتمــاع واحــد أو أكثــر مــن اجتماعــات جمعيــة حملــة الوحــدات ويكــون التوكيــل الصــادر حلضــور اجتمــاع 

ــه لعــدم اكتمــال النصــاب. معــن صاحلــاً حلضــور االجتمــاع الــذي يؤجــل إلي
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ال يجــوز ملديــر الصنــدوق االشــتراك فــي التصويــت علــى قــرارات جمعيــة حملــة الوحــدات املتعلقــة مبنفعــة خاصــة لــه أو فــي   .11

حالــة تعــارض مصاحلــه مــع مصالــح الصنــدوق.

املـــــــادة احلادية والعشــرون 

أساليب ومواعيد اإلفصاح عن املعلومات والقوائم املالية:

ــة هــذه الوحــدات  ــى قيم ــر عل ــات مــن شــأنها أن تؤث ــة معلوم ــر باإلفصــاح ملالكــي احلصــص والوحــدات عــن أي ــوم املدي يق  .1

وباإلجــراءات التــي اتخذهــا ملواجهــة ذلــك.

يجــب علــى مديــر الصنــدوق تقــدمي تقريــراً دوريــاً لــكل حامــل وحــدات كل ثاثــة أشــهر ويتضمــن هــذا التقريــر علــى األخــص   .2

املعلومــات التاليــة:

صافي قيمة أصول وحدات الصندوق.  •

عدد وحدات الصندوق التي ميلكها حامل الوحدات وصافي قيمتها.  •

ســجا بحركــة حســاب كل حامــل وحــدات علــى حــدة، مبــا فــي ذلــك أي توزيعــات مدفوعــة بعــد آخــر تقريــر مت تقدميــه   •

ــة الوحــدات. حلمل

بياناً عن أتعاب مدير الصندوق ومقدمي اخلدمات.  •

ترســل التقاريــر حلملــة الوحــدات بواســطة البريــد أو أي وســيلة مــن وســائل االتصــال احلديثــة علــى عناوينهــم احملــددة فــي   .3

طلــب اإلكتتاب/االشــتراك.

يجــب علــى مديــر الصنــدوق نشــر معلومــات شــهرية عــن الصنــدوق للجمهــور مــن خــال البورصــة، وذلــك خــال ســبعة أيــام   .4

عمــل مــن نهايــة كل شــهر وفقــا للنمــوذج احملــدد مــن قبــل الهيئــة. 

يجــب علــى مديــر الصنــدوق إعــداد البيانــات املاليــة املرحليــة املراجعــة للصنــدوق بشــكل ربــع ســنوي علــى األقــل، وأن يقــدم   .5

نســخة منهــا للبورصــة والهيئــة خــال مــدة أقصاهــا خمســة عشــر يــوم عمــل مــن نهايــة الفتــرة.

يجــب علــى مديــر الصنــدوق إعــداد البيانــات املاليــة الســنوية املدققــة، وأن يقــدم نســخة منهــا للبورصــة والهيئــة خــال مــدة   .6

أقصاهــا خمســة وأربعــن يومــاً مــن نهايــة الســنة املاليــة للصنــدوق.
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 املـــــــادة الثانية والعشــرون

التزامات عامة:

يجب على كافة مقدمي خدمات الصندوق االلتزام مبا يلي:

أن يكــون مقــدم اخلدمــة مــن األشــخاص املرخــص لهــم أو املســجلن لــدى الهيئــة فــي تقــدمي هــذه اخلدمــة، وأن تتوفــر لديــه   .1

القــدرات واإلمكانيــات البشــرية والتقنيــة واملاليــة بالقــدر الــذي يكفــي لتنفيــذ التزاماتــه.

ــة وأســس  ــدم اخلدم ــاب مق ــى األخــص أتع ــه وعل ــات أطراف ــوق والتزام ــان حق ــن بي ــة يتضم ــدم اخلدم ــع مق ــد م ــرام عق إب  .2

احتســابها ومواعيــد ســدادها، واإلجــراءات الواجــب اتباعهــا عنــد إنهــاء أو فســخ العقــد، والتدابيــر واإلجــراءات املترتبــة علــى 

إنهــاء العاقــة مــع مقــدم اخلدمــة.

بــذل عنايــة الشــخص احلريــص فــي القيــام باملهــام املنوطــة مبقــدم اخلدمــة والتعــاون مــع باقــي مقدمــي اخلدمــات للصنــدوق،   .3

وتعويــض كل شــخص حلقــه ضــرر نتيجــة أي خطــأ يرتكبــه مقــدم اخلدمــة.

أال يتعامل مقدم اخلدمة سواء لصاحله أو نيابة عن غيره على وحدات الصندوق، فيما عدا مدير الصندوق.  .4

املـــــــادة الثالثة والعشــرون

التزامات مدير الصندوق:

إدارة أصول الصندوق مبا يحقق أهدافه االستثمارية احملددة في نظامه األساسي.   .1

ــن  ــة الوحــدات ويضم ــدوق وحمل ــق مصلحــة الصن ــرارات مبــا يحق ــن الق ــا م ــرارات االســتثمارية وغيره ــع الق اتخــاذ جمي  .2

معاملــة حملــة الوحــدات بإنصــاف. 

تطبيــق سياســات وإجــراءات مناســبة ملنــع أو احلــد مــن املمارســات اخلاطئــة التــي مــن املتوقــع أن تؤثــر علــى اســتقرار الســوق   .3

ونزاهتــه.

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

اتخاذ التدابير املناسبة حلماية وحفظ أصول الصندوق.  .5

تسجيل عمليات الشراء والبيع التي تتم لصالح الصندوق بشكل دقيق ووفقاً لتسلسلها الزمني وتوقيتها.   .6

متثيل الصندوق في عاقته بالغير أمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه.   .7
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توفير نظام محاسبي لقيد التعامات املالية للصندوق.  .8

ــة واألوراق  ــا بالنظــام احملاســبي مــع احلســابات النقدي ــي مت إدخاله التأكــد مــن وجــود نظــام كاف لتســوية التعامــات الت  .9

املاليــة املفتوحــة باســم الصنــدوق لــدى أمــن احلفــظ. 

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

عدم تعريض الصندوق ألية مخاطر استثمارية غير ضرورية وفق أغراض الصندوق وسياسته االستثمارية.   .11

توفيــر جميــع املعلومــات الازمــة عــن الصنــدوق إلــى مراقــب االســتثمار فــي احلــدود التــي متكنــه مــن القيــام بواجباتهــم   .12

ــة.  ــاءة وفاعلي بكف

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

في حال إدارة املدير ألكثر من صندوق، يجب عليه أن يفصل بن العمليات املرتبطة بهذه الصناديق.  .14

ســيكون مديــر الصنــدوق مســؤوالً عــن إدارة عمليــة االســتثمار بأمــوال الصنــدوق ومتابعــة أدائــه االســتثماري )كل مــن األداء 

الفعلــي واألداء قياســاً باملؤشــر(، باإلضافــة إلــى مســؤوليته فــي حتديــد التوجيهــات االســتثمارية ومراجعتهــا وتعديلهــا وصــوالً 

لتحقيــق أهــداف واســتراتيجية االســتثمار، وكذلــك مراقبــة أوضــاع األســهم اإلقليميــة واألوضــاع االقتصاديــة اإلقليميــة، وعلــى 

وجــه اخلصــوص، مســتقبل أســواق األســهم فــي الكويــت، مــع اتخــاذ إجــراء مســبق لتقليــل املخاطــر احمليطــة بأمــوال الصنــدوق 

وحتقيــق عوائــد ســنوية أفضــل مــن املؤشــر.

تتولــى شــركة الوطنــي لاســتثمار ش.م.ك.م. بصفتهــا مديــر الصنــدوق، واملرخــص لهــا مــن قبــل جهــة اإلشــراف، إدارة الصنــدوق 

وفقــاً لألحــكام والقواعــد الــواردة بهــذا النظــام.

يجوز للهيئة استبدال مدير الصندوق إذا رأت أنه قد أخل إخاالَ جوهرياَ بإلتزاماته املنصوص عليها في الائحة.

املـــــــادة الرابعة والعشــرون

أساليب وسياسات ومخاطر االستثمار:

أواًل - أساليب وسياسات االستثمار:

إن أســاليب وسياســات االســتثمار للصنــدوق مبينــة فيمــا يلــي ومتوافقــة مــع القواعــد املنصــوص عليهــا فــي ضوابــط االســتثمار 

فــي صناديــق االســتثمار فــي األوراق املاليــة إلــى احلــد الــذي ينطبــق علــى الصنــدوق. 

إستراتيجية الصندوق هي أن يفوق أداء الصندوق أداء »املؤشر« عن طريق:  .1
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ــا ســوف حتقــق أداًء •  ــدوق بأنه ــر الصن ــرى مدي ــي ي ــادة االســتثمار فــي أســهم الشــركات املوجــودة فــي »املؤشــر« والت زي

أفضــل مــن »املؤشــر«.

ــدوق بأنهــا ســوف حتقــق أداًء •  ــر الصن ــرى مدي ــي ي ــل االســتثمار فــي أســهم الشــركات املوجــودة فــي »املؤشــر« والت تقلي

أدنــى مــن »املؤشــر«. 

االســتثمار فــي أســهم الشــركات غيــر املشــمولة فــي »املؤشــر« والتــي يــرى مديــر الصنــدوق بأنهــا ســوف حتقــق أداًء أفضــل • 

من »املؤشــر«.

زيادة نسبة السيولة النقدية للصندوق خال فترات السوق الضعيفة واملتدنية وذلك حسب تقدير مدير الصندوق. • 

سيســتثمر الصنــدوق بشــكل أساســي فــي أســهم شــركات ذات ســمعة قويــة وتطلعــات جيــدة طويلــة األجــل، وكمــا يجــوز لــه   .2

القيــام بعمليــات بيــع وشــراء قصيــرة األجــل بــن فتــرة وأخــرى لزيــادة العائــد أو تقليــل املخاطــر. باإلضافــة إلــى ذلــك لــن يكــون 

هنــاك ضوابــط علــى نــوع القطــاع أو حجمــه.

يحظر على الصندوق القيام باألمور التالية:   .3

منح االئتمان  •

شراء أي ورقة مالية صادرة عن مدير الصندوق أو أي من شركاته التابعة إال وفقاً للضوابط التالية:  •

احلصول على موافقة مراقب االستثمار قبل الشراء.  .1

أال يتجــاوز إجمالــي األوراق املاليــة التــي يســتثمرها الصنــدوق وجميــع الصناديــق األخــرى التــي يديرهــا مديــر   .2

الصنــدوق مــا نســبته 10 % مــن إجمالــي قيمــة األوراق املاليــة املصــدرة مــن الشــركة مديــرة الصنــدوق أو أي مــن 

شــركاتها التابعــة. 

شــراء أي ورقــة ماليــة للجهــة التــي يكــون مديــر الصنــدوق هــو مديــر اإلكتتــاب أو وكيــل االكتتــاب )البيــع( إال فــي حــدود   •

القواعــد املقــررة مــن الهيئــة فــي هــذا الشــأن.

ــي  ــن اجــل اســتخدامها ف ــر م ــوال للغي ــدمي أم ــى تق ــي تنطــوي عل ــود الت ــن العق ــا م ــر وكاالت االســتثمار أو غيره وتعتب  •

أنشــطته التجاريــة، مبثابــة ائتمــان محظــور القيــام بــه مــن الصنــدوق، وذلــك فيمــا عــدا اإليداعــات لــدى البنــوك او اذا 

ــة. ــة أو الســوق الثانوي ــي الســوق األولي ــع ف ــة مطروحــة للبي ــن أو أداة مالي ــارة عــن أداة دي ــت عب كان

يجب أال يحتفظ مدير الصندوق بأموال نقدية أو ما يعادلها إال إذا كان ذلك لضرورة تستدعيها أحد األمور التالية:  .4

تلبية طلبات استرداد الوحدات.  .1

حسن إدارة الصندوق وفقا ألهداف الصندوق االستثمارية واألغراض املكملة لتلك األهداف.  .2

وال يسري حكم هذه املادة خال السنة األولى من صدور الترخيص النهائي للصندوق.

5.  فــي حــال قيــام مديــر الصنــدوق مبهمــة وكيــل االكتتــاب )البيــع( أو إدارة االكتتــاب ملصدرهــا، ال يجــوز لــه شــراء أي أوراق 

ماليــة لهــذا املصــدر أثنــاء قيامــه بهــذه املهــام. و فــي حــال تعهــد مديــر الصنــدوق أو أي مــن شــركاته التابعــة بتغطيــة االكتتــاب 

العــام أو اخلــاص لورقــة ماليــة، فــا يجــوز شــراء هــذه الورقــة لصالــح الصنــدوق.
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يجب على الصندوق عدم متلك نسبة تزيد عن %10 من األوراق املالية ملصدر واحد.  .6

يجــب أن ال تزيــد الســيولة النقديــة طويلــة األجــل عــن %5 مــن حجــم الصنــدوق، ومــع ذلــك ميكــن أن تزيــد نســبة الســيولة   .7

النقديــة بحــد أقصــى %50 ومبــا ال يجــاوز مــدة ثاثــة أشــهر، وبغــرض حتقيــق سياســات واســتراتيجيات االســتثمار بعــد أخــذ 

موافقــة الهيئــة.

عــدم جتــاوز اســتثمارات صنــدوق االســتثمار فــي أوراق ماليــة صــادرة عــن مصــدر واحــد نســبة %15 مــن صافــي قيمــة أصــول   .8

الصندوق.

عــدم االقتــراض أو الدخــول فــي عمليــات يترتــب عليهــا التزامــات عنــد التعاقــد بأكثــر مــن %10 مــن صافــي قيمــة أصــول   .9

ــدوق. الصن

يجــوز للصنــدوق أن يســتثمر مــا نســبته %15 كحــد أقصــى مــن صافــي قيمــة أصولــه فــي أي صكــوك أو ســندات صــادرة عــن   .10

حكومــات دول مجلــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة أو بضمانتهــا فــي وقــت االســتثمار.

دون اإلخــال بالبنــد )6( أعــاه، يجــوز للصنــدوق أن يســتثمر مــا نســبته %15 كحــد أقصــى مــن صافــي قيمــة أصولــه فــي   .11

صناديــق اســتثمار فــي األوراق املاليــة وأدوات الديــن وأســواق النقــد خليجيــة أخــرى مرخصــة مــن الهيئــة أو مرخــص لهــا مــن 

قبــل جهــة رقابيــة أجنبيــة وفــق معاييــر وشــروط تنظيميــة مماثلــة علــى األقــل لتلــك التــي تطبقهــا الهيئــة ، بشــرط أال يكــون 

أي مــن تلــك الصناديــق املســتثمر فيهــا يتــم إدارتــه مــن قبــل نفــس مديــر الصنــدوق.

يجــوز للصنــدوق الــذي يهــدف نظامــه األساســي إلــى االســتثمار فــي أســهم الشــركات املدرجــة فــي ســوق الكويــت لــألوراق   .12

املاليــة أو أي ســوق ماليــة منظمــة أخــرى أن يســتثمر أكثــر مــن %15 مــن صافــي قيمــة أصولــه فــي أســهم أي شــركة مدرجــة 

علــى أال يتجــاوز ذلــك نســبة القيمــة الســوقية للشــركة إلــى إجمالــي القيمــة الســوقية للســوق ككل.

ثانيًا - مخاطر االستثمار:

يتولــى مديــر الصنــدوق إدارة واســتثمار أمــوال الصنــدوق مــن خــال جهــاز لــه القــدرة والكفــاءة للقيــام بهــذا الــدور ويتمتــع   .1

هــذا اجلهــاز بأكبــر قــدر مــن االســتقالية فــي إدارة اســتثمارات الصنــدوق، وال يجــوز ملديــر الصنــدوق أو العاملــن فيــه إجــراء 

ــى اســتغال  ــة وأصهارهــم تنطــوي عل ــى الدرجــة الرابع ــدوق ســواء حلســابهم أو حلســاب أقاربهــم حت معامــات مــع الصن

الصنــدوق وفــي هــذه احلالــة يكــون مــن أجــرى املعاملــة مســؤوالً عــن تعويــض الصنــدوق عمــا أصابــه مــن ضــرر. 

يلتــزم مديــر الصنــدوق إتبــاع أســاليب وسياســات االســتثمار كمــا وردت فــي نظــام الصنــدوق وطبقــاً للتعليمــات التــي تصــدر   .2

فــي هــذا الشــأن مــن جهــة اإلشــراف، وال يجــوز لــه أن يغيــر أو يعــدل فــي أســاليب وسياســات االســتثمار دون موافقــة جهــة 

اإلشــراف.

تتمثــل مخاطــر االســتثمار فــي الصنــدوق فــي أن األوراق املاليــة املعنيــة مرتبطــة باألوضــاع االقتصاديــة والســوقية، ولذلــك   .3

فــإن قيمــة الوحــدات والعائــد النــاجت عنهــا قــد تتأثــر إيجابــاً أو ســلباً بالتغيــرات االقتصاديــة والســوقية، إال أن ذلــك االســتثمار 

ســوف يكــون ضمــن درجــة مقبولــة مــن املخاطــر االســتثمارية.
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وفــي جميــع األحــوال يجــب أن يُنظــر إلــى االســتثمار فــي الصنــدوق علــى أنــه اســتثمار طويــل املــدى، ولكــن ذلــك فــي ظــل   .4

قاعــدة أنــه ال يوجــد مــا يضمــن حتقيــق أهــداف الصنــدوق، إذ تكــون اســتثمارات الصنــدوق عرضــة للتقلبــات العاديــة للســوق 

وللمخاطــر التــي تنطــوي عليهــا كل االســتثمارات، وال يوجــد مــا يضمــن ارتفــاع قيمــة االســتثمار. ويتبــع الصنــدوق سياســة 

االحتفــاظ مبحفظــة متنوعــة االســتثمارات مــن أجــل تقليــل املخاطــر.

ــام باســتثمار وإعــادة اســتثمار كل أصــول الصنــدوق. وبالتالــي،  ــة األمــر مســؤوالً عــن القي ــر الصنــدوق فــي نهاي يعتبــر مدي  .5

ســيعتمد حاملــو الوحــدات بالكامــل علــى مديــر الصنــدوق، ولــن يكــون بإمكانهــم توجيــه عمليــات الصنــدوق أو اســتثماراته إذ 

ال يكــون لهــم حقــوق تصويــت إال فــي الظــروف احملــددة املبينــة فــي هــذا النظــام.

كمــا يتحمــل حاملــو الوحــدات املخاطــر املرتبطــة باســتثمارهم فــي أســهم أســواق الكويــت إذ يخضــع العديــد مــن األســواق   .6

والشــركات املدرجــة فــي أســواقها املاليــة ملراقبــة عمليــات الصــرف، كمــا أن هــذه األســواق عرضــة ملخاطــر تنامــي معــدالت 

التضخــم، وأســعار فائــدة مرتفعــة، وتقلبــات العملــة وتغّيــرات فــي النظــام الضريبــي، وهــي أمــور ميكــن أن تؤثــر علــى دخــل 

الصنــدوق وعلــى قيمــة اســتثماراته.

قــد تكــون ســيولة وتســويق األســهم املســعرة فــي األســواق املاليــة فــي دولــة الكويــت أمريــن محدوديــن، كمــا قــد يخضــع حتــرك   .7

أســعار الوحــدات لقيــود علــى أســاس أســعار طلــب اليــوم الســابق فضــا عــن أن حجــم التــداول فــي هــذه األســهم يعــد أقــل 

مــن حجــم التــداول فــي أســواق األســهم األكثــر تطــوراً، وباإلضافــة لذلــك، يجــوز للصنــدوق أن يســتثمر جــزءاً مــن أصولــه فــي 

أوراق ماليــة غيــر مدرجــة. وقــد ينتــج عــن طبيعــة هــذه االســتثمارات التــي ميكــن أن تكــون غيــر ســائلة أال يتمكــن الصنــدوق 

مــن التصــرف بهــذه االســتثمارات بالســعر األمثــل أو خــال وقــت معقــول بســعر معقــول.

ال يجــوز للصنــدوق أن مينــح قروضــاً، أو يبيــع باألجــل، أو مينــح ضمانــات، أو يعمــل كضامــن رئيســي إلصــدارات، أو يتــداول   .8

بالســلع، أو يتاجــر بالعقــارات، أو يتعامــل بشــيكات اخلصــم، أو يقتــرض، باســتثناء احلــاالت املذكــورة أعــاه.

يكــون مديــر الصنــدوق مســؤوالً جتــاه مالكــي وحــدات االســتثمار عــن أيــة أضــرار تلحــق بهــم نتيجــة مخالفــة أحــكام القانــون   .9

أو الائحــة التنفيذيــة أو نظــام الصنــدوق أو نتيجــة إســاءة اســتعمال الصاحيــات املخولــة لــه أو نتيجــة اإلهمــال اجلســيم. 

املـــــــادة اخلامسة والعشرون

السنة املالية للصندوق:

تبـدأ السـنة املاليـة للصنـدوق فـي األول مـن ينايـر وتنتهـي فـي نهايـة ديسـمبر مـن كل سـنة واسـتثناًء مـن ذلك السـنة املاليـة األولى 

للصنـدوق فتبـدأ مـن تاريـخ االنتهـاء مـن إجـراءات إنشـاء الصنـدوق وتنتهـي فـي التاريـخ احملـدد لنهاية السـنة املاليـة التالية. 
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املـــــــادة السادسة والعشرون

السجالت والدفاتر:

يجــب علــى مديــر الصنــدوق ومراقــب االســتثمار وأمــن احلفــظ إمســاك الســجات والدفاتــر الازمــة لضبــط حســابات 

الصنــدوق، وذلــك مبــا يتفــق والائحــة التنفيذيــة، ويجــب علــى مراقــب االســتثمار وأمــن احلفــظ أن يحتفــظ بالســجات والدفاتــر 

الازمــة للرقابــة علــى مديــر الصنــدوق، وتخضــع هــذه الســجات والدفاتــر لرقابــة جهــة اإلشــراف، ويجــوز لهــا أن تتحقــق مــن 

صحــة أي بيــان مــدون بهــا.

املـــــــادة السابعة والعشرون

مراقب احلسابات اخلارجي للصندوق:

يتولــى تدقيــق حســابات الصنــدوق مراقــب حســابات خارجــي أو أكثــر يعينــه ويحــدد أجــره مديــر الصنــدوق مــن بــن مراقبــي   .1

ــر  ــة، وذلــك ليقــوم بأعمــال مراجعــة وتدقيــق حســابات الصنــدوق وفقــاً ملعايي احلســابات اخلارجيــن املســجلن لــدى الهيئ

احملاســبة الدوليــة املعتمــدة مــن الهيئــة. 

يعــن مراقــب احلســابات اخلارجــي للصنــدوق لســنة ماليــة واحــدة قابلــة للتجديــد ســنوياً ملــدة ال تتجــاوز أربــع ســنوات ماليــة   .2

متتاليــة، ويجــوز لــه القيــام بهــذه األعمــال لــذات الصنــدوق بعــد فتــرة انقطــاع ال تقــل عــن ســنتن متتاليتــن. 

ال يجوز أن يكون مراقب احلسابات اخلارجي للصندوق هو نفسه مراقب احلسابات ملدير الصندوق.   .3

يكون مراقب احلسابات مسئوالً عن أي تقصير أو إهمال مهني أو غش يقع منه أثناء تأديته لعمله.   .4

ملراقــب احلســابات حــق اإلطــاع فــي أي وقــت علــى الســجات والدفاتــر والوثائــق واألوراق املتعلقــة بــإدارة واســتثمار أمــوال   .5

الصنــدوق ســواء التــي بحــوزة مديــر الصنــدوق أو أمــن احلفــظ وفقــاً للقواعــد التــي تنظــم هــذه املهنــة ووفقــاً ملبــادئ التدقيــق 

املتعــارف عليهــا. 

يقــوم مراقــب احلســابات بإخطــار جهــة اإلشــراف بأيــة مخالفــات ألحــكام القانــون أو نظــام الصنــدوق تقــع مــن مديــر   .6

الصنــدوق أو أمــن احلفــظ.

ال يجـوز ملراقـب احلسـابات أن يتوقـف عـن مباشـرة عملـه أثنـاء السـنة املاليـة التـي عـن ملراقبـة حسـابات الصنـدوق خالهـا،   .7

وفـي حالـة وجـود أسـباب يسـتحيل معهـا علـى املراقـب االسـتمرار فـي أداء عملـه، فـإن عليـه أن يخطر مديـر الصندوق وأمن 

احلفظ وجهة اإلشـراف بذلك، ويجب عليه في هذه احلالة أن يسـتمر في عمله إلى أن يتم تعين بديل له، ويتحمل مراقب 

احلسـابات كافـة األضـرار التـي تلحـق بالصنـدوق أو املكتتبـن إذا خالـف هذا احلظر، ويجب أن يتم تعين مراقب احلسـابات 

البديـل خـال مـدة ال تتجـاوز سـتن يومـاً مـن التاريـخ الـذي يطلـب فيـه مراقـب احلسـابات أن يتوقف عن مباشـرة عمله. 
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املـــــــادة الثامنة والعشرون

أمني احلفظ:

1.  يجــب حفــظ أصــول الصنــدوق لــدى أمــن حفــظ مرخــص لــه يعــن مــن قبــل مديــر الصنــدوق بعــد احلصــول علــى موافقــة 

الهيئــة، ويجــوز لــه تعيــن أمــن حفــظ فرعــي يكــون مرخصــاً لــه أو مســجًا لــدى جهــة رقابيــة أجنبيــة، وذلــك حلفــظ األصــول 

خــارج دولــة الكويــت. وال يــؤدي التعاقــد مــع أمــن حفــظ فرعــي إلــى إعفــاء أمــن احلفــظ األصيــل مــن مســؤولياته. 

2.  يجب على أمن احلفظ االلتزام على األخص بالتالي:

مــع مراعــاة أحــكام الكتــاب الســابع )أمــوال العمــاء وأصولهــم( مــن الائحــة، يلتــزم أمــن احلفــظ باالحتفــاظ بأصــول  أ. 

الصنــدوق فــي حســابات منفصلــة يقــوم بفتحهــا وإدارتهــا علــى أن تكــون مســتقلة عــن حســاباته أو حســابات الغيــر، وأن 

يبــذل فــي ذلــك عنايــة الشــخص احلريــص.

استام وحفظ وإيداع األرباح النقدية وأية توزيعات أخرى ناشئة عن نشاط الصندوق.  ب. 

ــدة  ــي امل ــدوق وإرســال أي إخطــارات يتســلمها وف ــى أصــول الصن ــة عل ــات مترتب ــة التزام ــدوق بأي ــر الصن إخطــار مدي جـ. 

املقــررة لذلــك.

تنفيذ تعليمات مدير الصندوق اخلاصة بنطاق عمل أمن احلفظ.  د. 

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

3.  يجــب احلصــول علــى موافقــة كتابيــة مــن مديــر الصنــدوق علــى جميــع العقــود املبرمــة بــن أمــن احلفــظ األصيــل وأمــن 

احلفــظ الفرعــي. 

املـــــــادة الـتـاسـعــة والـعـشــرون

مراقب االستثمار:

ــى األخــص  ــزام عل ــة االلت ــى موافقــة الهيئ ــدوق بعــد احلصــول عل ــر الصن ــل مدي ــى مراقــب االســتثمار واملعــن مــن قب يجــب عل

ــة: ــور التالي باألم

التأكــد مــن التــزام مديــر الصنــدوق بالقانــون والائحــة وقــرارات وتعليمــات الهيئــة والنظــام األساســي ونشــرة اإلكتتــاب   .1

وأيــة وثائــق أُخــرى يُصدرهــا ُمديــر الصنــدوق. 

أن يقوم بتقومي حصص أو وحدات االستثمار بالطريقة وفي املواعيد احملددة لذلك في النظام األساسي للصندوق.   .2

التأكــد مــن قيــام مديــر الصنــدوق مبســؤولياته مبــا يحقــق مصلحــة حملــة الوحــدات وفقــاً للنظــام األساســي للصنــدوق   .3

وأحــكام الائحــة، وأن أموالــه تســتثمر فــي حــدود األســاليب والسياســات احملــددة فــي هــذا النظــام. 

إقرار أية تعامات تنطوي على تعارض مصالح.  .4

االجتمــاع مرتــن ســنوياً علــى األقــل مــع الهيئــة اإلداريــة للصنــدوق ملراجعــة التــزام الصنــدوق بالقانــون والائحــة وقرارات   .5



األساســي النظــام   - الكويتيــة  لألســهم  الوطنــي  26  |  صنــدوق 

وتعليمــات الهيئــة والنظــام األساســي ونشــرة اإلكتتــاب وأيــة وثائــق أخــرى يصدرهــا مديــر الصنــدوق.

إخطار الهيئة بأية مخالفات تقع من مدير الصندوق.  .6

املـــــــادة الثالثون

شغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإلدارية للصندوق أو أي من مقدمي اخلدمات:

فــي حالــة شــغور منصــب أحــد أعضــاء الهيئــة اإلداريــة للصنــدوق، أو أي مــن مقدمــي اخلدمــات؛ يتعــن علــى مديــر الصنــدوق 

إخطــار الهيئــة بذلــك خــال مــدة أقصاهــا خمســة أيــام عمــل، كمــا يتعــن عليــه تقــدمي طلــب لشــغل املناصــب الشــاغرة خــال مــدة 

أقصاهــا خمســة عشــر يــوم عمــل مــن تاريــخ انتهــاء مــدة اإلخطــار املنصــوص عليهــا فــي هــذه املــادة.

ويتــم تعديــل بيانــات الصنــدوق فــي ســجل الصناديــق لــدى الهيئــة عنــد حــدوث أي تغييــر يطــرأ علــى النظــام األساســي، أو مقدمــي 

اخلدمات.

وفــي جميــع األحــوال يجــب علــى مديــر الصنــدوق إخطــار حملــة الوحــدات خــال مــدة أقصاهــا خمســة أيــام عمــل مــن شــغور أو 

شــغل أيٍّ مــن املناصــب املذكــورة.

املـــــــادة احلاديـة والثالثون

تعديل نظام الصندوق:

ال يجوز ملدير الصندوق أن يجري أي تعديات على النظام األساسي للصندوق إال بعد موافقة الهيئة على هذه التعديات.

وللهيئــة - إذا وجــدت فــي التعديــات املقترحــة مــا ميــس احلقــوق املكتســبة حلملــة الوحــدات - أن تطلــب مــن مديــر الصنــدوق 

أخــذ موافقــة أكثــر مــن %50 مــن رأس املــال علــى هــذه التعديــات.

ال ينفذ أي تعديل على النظام األساسي للصندوق إال بعد موافقة الهيئة او في املوعد الذي حتدده.

ويجــب علــى مديــر الصنــدوق إخطــار حملــة الوحــدات بــأي تعديــل يتــم علــى النظــام األساســي للصنــدوق، وذلــك خــال فتــرة ال 

تتجــاوز عشــرة أيــام عمــل مــن تاريــخ موافقــة الهيئــة علــى هــذا التعديــل.
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املـــــــادة الثانيـة والثالثون

إلغاء الترخيص:

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

إذا تبن أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط اخلاصة مبنح الترخيص.  .1

إذا كان في ذلك حماية ملصلحة املشاركن في النظام.  .2

إذا خالــف مديــر أو مراقــب االســتثمار أو أمــن احلفــظ أيــاً مــن أحــكام القانــون أو اللوائــح، أو قــدم للهيئــة معلومــات غيــر   .3

ــة. ــر دقيقــة أو مضلل صحيحــة أو غي

إذا طلــب مديــر النظــام إلغــاء الترخيــص، وللهيئــة أن ترفــض الطلــب إذا وجــدت ضــرورة للتحــري عــن أمــر يتعلــق بالنظــام أو   .4

مبصلحــة املشــاركن.

للهيئــة أن تخطــر مديــر أو مراقــب االســتثمار أو أمــن احلفــظ لنظــام االســتثمار اجلماعــي كتابــًة بعزمهــا علــى إلغــاء ترخيــص 

النظــام واألســباب التــي دعتهــا لذلــك، وعلــى املديــر أو مراقــب االســتثمار أو أمــن احلفــظ أن يقــدم تعهــداً خــال خمســة عشــر 

يومــاً مــن تاريــخ إخطــاره، تقبــل بــه الهيئــة لتافــي إلغــاء ترخيــص النظــام.

علــى الهيئــة إذا أصــدرت قــراراً بإلغــاء ترخيــص نظــام اســتثمار جماعــي أن تكلــف شــخصاً مرخصــاً لــه ليقــوم بأعمــال تصفيــة 

النظــام، أو أن تطلــب ذلــك مــن احملكمــة املختصــة. ويجــب عليهــا فــي هــذه احلالــة أن تخطــر مديــر وأمــن حفــظ النظــام - فــوراً 

وكتابــة - باإلجــراء الــذي اتخذتــه.

ــون أو  ــر أو مراقــب االســتثمار أو أمــن احلفــظ لنظــام اســتثمار جماعــي بأحــكام القان ــزام مدي ــا عــدم الت ــن له ــة، إذا تب للهيئ

ــة االســترداد أو االشــتراك – أو كاهمــا – فــي  ــة عــن عملي ــرة مؤقت ــر النظــام بالتوقــف لفت ــا ملدي الائحــة، أن تصــدر تعليماته

ــك التعليمــات. ــخ احملــدد بتل وحــدات نظــام االســتثمار اجلماعــي فــي التاري

املـــــــادة الثالثـة والثالثون

انقضاء الصندوق:

ينقضي الصندوق في األحوال التالية:

انقضاء املدة احملددة في النظام األساسي ما لم جتدد طبقاً للقواعد الواردة بالنظام.  .1

انتهاء الغرض الذي أنشئ من أجله الصندوق أو في حالة استحالة حتقيقه الهدف.  .2

تلف أو هاك جميع أصول الصندوق أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً.  .3
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بنــاًء علــى طلــب مديــر الصنــدوق بشــرط صــدور قــرار باملوافقــة مــن جمعيــة حملــة الوحــدات ممــن ميلكــون أكثــر مــن 50%   .4

مــن رأس مــال الصنــدوق بحلــه قبــل انتهــاء مدتــه.

صدور قرار من الهيئة بإلغاء ترخيص الصندوق.  .5

صدور حكم قضائي بحل الصندوق وتصفيته.  .6

املـــــــادة الرابعـة والثالثون 

إجراءات التصفية:

يدخــل الصنــدوق مبجــرد حلــه - وفقــاً ألحــكام املــادة 33 - فــي دور التصفيــة، ويحتفــظ خــال مــدة التصفيــة بالشــخصية 

االعتباريــة بالقــدر الــازم إلمتــام التصفيــة، ويجــب أن يضــاف إلــى اســم الصنــدوق عبــارة )حتــت التصفيــة( مكتوبــة بطريقــة 

ــدوق. ــة الصن ــم شــهر تصفي ــة، ويجــب أن يت ــى التصفي ــة القائمــة عل ــات الصــادرة عــن اجله واضحــة فــي املكاتب

ويتبع في تصفية الصندوق األحكام املنصوص عليها في املواد التالية:

تســقط آجــال جميــع الديــون التــي علــى الصنــدوق مــن تاريــخ شــهر حــل الصنــدوق وإخطــار الدائنــن بافتتــاح التصفيــة، وعلــى   .1

املصفــي أن يخطــر جميــع الدائنــن رســمياً بافتتــاح التصفيــة مــع دعوتهــم لتقــدمي طلباتهــم باقتضــاء ديونهــم، ويجــوز إخطــار 

الدائنــن بطريــق اإلعــان، وفــي جميــع األحــوال يجــب أن يتضمــن اإلخطــار أو اإلعــان مهلــة للدائنــن ال تقــل عــن خمســة 

عشــر يــوم عمــل لتقــدمي طلباتهــم. 

تنتهــي عنــد انقضــاء الصنــدوق ســلطة مديــر الصنــدوق، ومــع ذلــك يظــل املديــر قائمــاً علــى إدارة الصنــدوق إلــى حــن تعيــن   .2

. ويســتمر  ــم تعيــن مصــفٍّ ــى أن يت ــر فــي حكــم املصفــي إل ــى الغي ــر بالنســبة إل ــر املدي مصــفٍّ وممارســته لســلطاته، ويعتب

مقدمــو خدمــات الصنــدوق خــال مــدة التصفيــة فــي تقــدمي خدماتهــم مــا لــم يقــرر املصفــي - بعــد موافقــة الهيئــة - عــدم 

احلاجــة الســتمرارهم فــي تقــدمي هــذه اخلدمــات أو اســتبدالهم بغيرهــم أو دمــج بعــض املهــام لــدى مقــدم خدمــة واحــد.

يجــوز تعيــن مديــر أو مقدمــي اخلدمــات للصنــدوق مصفيــاً لــه، كمــا يجــوز تعيــن املصفــي مــن بــن األشــخاص املرخــص لهــم   .3

بــإدارة أنظمــة االســتثمار اجلماعــي، أو إدارة محفظــة االســتثمار أو مراقــب اســتثمار أو أمــن احلفــظ، أو مراقبــي احلســابات 

املســجلن لــدى الهيئــة. وفــي جميــع األحــوال ال يتــم تعيــن املصفــى إال بعــد موافقــة الهيئــة. وال يبــدأ املصفــى فــي مباشــرة 

أعمالــه إال بعــد شــهر قــرار تعيينــه.

يتــم تعيــن املصفــى بقــرار يصــدر عــن جمعيــة حملــة الوحــدات إال فــي األحــوال التــي تقــرر فيهــا الهيئــة تعيــن املصفــي وفــق   .4

الائحــة التنفيذيــة. وفــي حالــة اختيــار املصفــي مــن قبــل جمعيــة حملــة الوحــدات، يتوجــب احلصــول علــى املوافقــة املســبقة 

مــن الهيئــة علــى تعيــن املصفــي. وفــي جميــع األحــوال، حتــدد اجلهــة التــي اختــارت املصفــي أتعابــه ومــدة التصفيــة، علــى أن 

يتحمــل الصنــدوق أتعــاب املصفــي.
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يعــزل املصفــي بقــرار مــن اجلهــة التــي قامــت بتعيينــه، وفــي جميــع األحــوال يجــوز للهيئــة بنــاء علــى طلــب أحــد حملــة   .5

الوحــدات أو دائنــي الصنــدوق أو مــن تلقــاء نفســها أن تصــدر قــراراً بعــزل املصفــى إذا رأت مبــرراً مقبــوالً لذلــك. وكل قــرار 

بعــزل املصفــي يجــب أن يشــمل تعيــن مــن يحــل محلــه، وال يبــدأ املصفــي اجلديــد فــي مباشــرة أعمالــه إال بعــد شــهر القــرار 

املتضمــن العــزل وتعيينــه مصفيــاً.

يقوم املصفي بجميع األعمال التي تقتضيها تصفية الصندوق، وله على وجه اخلصوص ما يلي:  .6

متثيل الصندوق أمام القضاء والغير. أ. 

القيام ببذل عناية الشخص احلريص للمحافظة على أصول الصندوق وحقوقه. ب. 

سداد ديون الصندوق. جـ. 

بيــع أصــول الصنــدوق عقــاراً أو منقــوالً باملــزاد العلنــي أو باملمارســة أو بــأي طريقــة أخــرى تكفــل احلصــول علــى أعلــى  د. 

ســعر، مــا لــم ينــص فــي قــرار تعيينــه علــى إجــراء البيــع بطريقــة معينــة.

قسمة صافي أصول الصندوق بن حملة الوحدات. هـ. 

وال يجــوز للمصفــي أن يبــدأ أعمــاالً جديــدة إال إذا كانــت الزمــة إلمتــام أعمــال ســابقة، كمــا ال يجــوز لــه بيــع أصــول الصنــدوق   .7

جملــة واحــدة أو أن يتصالــح علــى حقوقــه أو يقبــل التحكيــم فــي املنازعــات املتعلقــة بأعمــال التصفيــة أو إجــراء تعامــات مــع 

أطــراف ذات الصلــة، إال مبوافقــة جمعيــة حملــة الوحــدات.

تســري األعمــال التــي يجريهــا املصفــي فــي مواجهــة الصنــدوق أو حملــة الوحــدات أو الغيــر إذا كانــت ممــا تقتضيــه أعمــال   .8

التصفيــة وفــي حــدود ســلطته. فــإذا تعــدد املصفــون فــا تكــون تصرفاتهــم ملزمــة للصنــدوق إال إذا اتخــذ القــرار باألغلبيــة 

املطلقــة، مــا لــم ينــص قــرار تعيينهــم علــى خــاف ذلــك.

علــى مديــر الصنــدوق تقــدمي حســابات الصنــدوق وتســليم دفاتــره ومســتنداته وأصولــه إلــى املصفــي، كمــا يلتــزم مقدمــو   .9

اخلدمــات بتزويــد املصفــى بــأي بيانــات أو معلومــات تخــص الصنــدوق، ويقــوم املصفــي - خــال ثاثــة أشــهر مــن مباشــرته 

لعملــه - بجــرد أصــول الصنــدوق وحتديــد مركــزه املالــي مبــا يتضمــن حقوقــه والتزاماتــه، ولــه أن يســتعن فــي ذلــك مبقدمــي 

اخلدمــات، وميســك املصفــي الدفاتــر الازمــة لقيــد التصفيــة، مــع إخطــار الهيئــة بتقريــر املركــز املالــي للصنــدوق.

علــى املصفــي االنتهــاء مــن أعمــال التصفيــة فــي املــدة احملــددة فــي قــرار تعيينــه، فــإذا لــم حتــدد املــدة تولــت الهيئــة حتديدهــا   .10

بنــاء علــى طلــب ذوي الشــأن. ويجــوز مــد املــدة بقــرار يصــدر مــن اجلهــة التــي اختــارت املصفــي بعــد االطــاع علــى تقريــره 

الــذي يتضمــن األســباب التــي حالــت دون إمتــام التصفيــة فــي املــدة احملــددة، ولــكل ذي شــأن أن يطلــب مــن الهيئــة تقصيــر 

هــذه املــدة.

علــى مصفــي الصنــدوق أن يقــوم بدعــوة جمعيــة حملــة الوحــدات لاجتمــاع خــال ثاثــة أشــهر مــن انتهــاء الســنة املاليــة،   .11

ــر الســنوي عــن أعمــال التصفيــة  ــر مراقــب احلســابات والتقري ــة وتقري ــات املاليــة عــن الســنة املنتهي وذلــك ملناقشــة البيان

واملصادقــة، ولــه دعــوة اجلمعيــة لاجتمــاع فــي أي وقــت إذا اقتضــت ذلــك أعمــال التصفيــة.
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يتعــن علــى املصفــي أن يســتوفي مــا يكــون للصنــدوق مــن حقــوق لــدى الغيــر أو لــدى مديــر الصنــدوق وإيــداع املبالــغ التــي   .12

يحصلهــا فــي أحــد البنــوك حلســاب الصنــدوق فــي دور التصفيــة.

وعلــى املصفــي ســداد ديــون الصنــدوق وجتنيــب املبالــغ الازمــة لســداد الديــون املتنــازع عليهــا، ويتــم ســداد ديــون الصنــدوق 

وفقــاً للترتيــب التالــي:

االلتزامات املالية الناجتة عن عمليات التصفية. أ. 

جميع املبالغ املستحقة ملقدمي اخلدمات. ب. 

الديون املمتازة حسب ترتيب امتيازها. جـ. 

الديون املضمونة بتأمينات عينية، وذلك في حدود ناجت الشيء الضامن للدين. د. 

ومــا يتبقــى مــن مــال بعــد ســداد الديــون الســابق بيانهــا يــؤدي للدائنــن العاديــن، فــإن لــم يكــف املتبقــي مــن نــاجت التصفيــة 

لســداد كل هــذه الديــون يتــم قســمة املــال عليهــم قســمة الغرمــاء.

يقــوم املصفــي بقســمة مــا تبقــى مــن أصــول الصنــدوق بعــد ســداد ديونــه بــن حملــة الوحــدات، ويحصــل كل مشــترك علــى   .13

نصيــب يتناســب مــع عــدد وحداتــه فــي رأس مــال الصنــدوق.

يقــدم املصفــي إلــى جمعيــة حملــة الوحــدات حســاباً ختاميــاً عــن تصفيــة الصنــدوق وقســمة أصولــه، وتنتهــي أعمــال   .14

التصفيــة بالتصديــق علــى احلســاب اخلتامــي مــن تلــك اجلمعيــة. وعلــى املصفــي أن يطلــب إلغــاء قيــد الصنــدوق مــن ســجل 

الصناديــق لــدى الهيئــة بعــد انتهــاء التصفيــة. ويقــوم املصفــي بشــهر انتهــاء التصفيــة، وال يحتــج علــى الغيــر بانتهــاء التصفيــة 

إال مــن تاريــخ الشــهر.

يلتــزم املصفــي بتقــدمي تقريــر ربــع ســنوي للهيئــة عــن أعمــال التصفيــة، وفقــاً للســنة املاليــة للصنــدوق خــال مــدة أقصاهــا   .15

ثاثــون يومــاً مــن نهايــة الفتــرة، علــى أن يكــون التقريــر مراجعــاً مــن قبــل مراقــب احلســابات، ومتضمنــاً مــا مت التوصــل إليــه 

فــي إجــراءات التصفيــة والدفعــات التــي مت توزيعهــا علــى حاملــي الوحــدات وأي أصــول موجــودة لــدى الصنــدوق لــم يتــم 

تســييلها وســبب عــدم االنتهــاء مــن تســييلها كمــا يجــوز للهيئــة أن تطلــب مــن املصفــي تزويدهــا بــأي معلومــات أو تقاريــر كلمــا 

رأت ضــرورة لذلــك.

حتفــظ الدفاتــر واملســتندات املتعلقــة بتصفيــة الصنــدوق ملــدة خمــس ســنوات مــن تاريــخ إلغــاء قيــد الصنــدوق مــن ســجل   .16

الهيئــة فــي املــكان الــذي حتــدده اجلهــة التــي عينــت املصفــي.

يســأل املصفــي عــن تعويــض األضــرار التــي تلحــق الصنــدوق أو حملــة الوحــدات أو الغيــر بســبب جتــاوزه حــدود ســلطته أو   .17

نتيجــة األخطــاء التــي يرتكبهــا فــي أداء عملــه، وفــي حالــة تعــدد املصفــن فإنهــم يكونــون مســئولن علــى وجــه التضامــن.
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املـــــــادة اخلـامسـة والثالثون

اإلفصاح عن املصالح املشتركة:

مبوجــب العقــد املــؤرخ 2006/9/3 تتولــى الشــركة الكويتيــة للمقاصــة ش.م.ك. )مراقــب االســتثمار وأمــن احلفــظ( حفــظ 

ســجات املســاهمن فــي رأس مــال بنــك الكويــت الوطنــي ش.م.ك . )وكيــل اإلكتتــاب(. كمــا تتولــى الشــركة الكويتيــة للمقاصــة 

ش.م.ك. مبوجــب العقــد املــؤرخ 2011/9/7 حفــظ ســجات املســاهمن فــي رأس مــال شــركة الوطنــي لاســتثمار ش.م.ك 

)مقفلــة( )مديــر الصنــدوق(.

املـــــــادة السادسـة والثالثون

املراسالت:

يتم توجيه كافة املراسات:

- ألي مالــك علــى آخــر عنــوان مقيــد فــي ســجات الصنــدوق، وميكــن إرســال كافــة املراســات بواســطة أي مــن وســائل االتصــال 

احلديثة.

إلى املدير على العنوان التالي:   -

شركة الوطني لاستثمار ش.م.ك. )مقفلة(

ص. ب 4950 الصفاة - الرمز البريدي 13050 الكويت

investmentfunds@nbkcapital.com :البريد اإللكتروني

رقم الهاتف: 5117 2259 

 www.nbkcapital.com املوقع اإللكتروني

املـــــــادة السابعـة والثالثون

إجراءات الشكاوى:

ــدوق بإحــدى الطــرق  ــر الصن ــى مدي ــع منــوذج الشــكوى وإرســاله إل ــة وتوقي بإمــكان أّي مســتثمر تقــدمي شــكوى مــن خــال تعبئ

ــة: التالي

يدوياً لوحدة شكاوى العماء،  .1

complaint-unit@nbkcapital.com :بالبريد اإللكتروني باسم رئيس وحدة شكاوى العماء على  .2

بالبريد باسم رئيس وحدة شكاوى العماء على العنوان التالي:  .3

شركة الوطني لاستثمار - شرق - شارع الشهداء - برج الراية 2 - الدور 35

ص. ب. 4950 الصفاة، 13050 الكويت
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وميكــن احلصــول علــى منــوذج الشــكوى مــن املوقــع اإللكترونــي ملديــر الصنــدوق علــى www.nbkcapital.com أو مــن مكاتبــه علــى 

العنــوان املبــن أعــاه.

املـــــــادة الثامنـة والثالثون

القــانــون واحملـــاكم:

يخضــع هــذا النظــام ويفســر وفقــاً ألحــكام القانــون الكويتــي ويختــص القضــاء الكويتــي وحــده بكافــة املنازعــات التــي تتعلــق بــه أو 

تنشــأ عنــه، ويطبــق أحــكام القانــون رقــم )7( لســنة 2010 والائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم )7( لســنة 2010 وتعدياتهــم فيمــا 

لــم يــرد بــه نــص فــي هــذا النظــام. 


