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 الثانيوفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية   الدوالر األمريكي للسوق النقدي بصنـدوق الوطنـي 
 

 النظـام األسـاسي  
 

 تمهيد
إنشنا  يئة  أونواا الماو نظةم م نشناأل اانراا   شنننب  2010لسنة   (  7) بموجب أحكام القانون رقم 

نفقًا   الدنالر اامريك للسننننننننننوا الةقد  بفقد ظم إنشننننننننننا  نننننننننننةدنا الو ة     المال   نالئحته التةفئذي 
من مالك  نحدات االونننتثمار الم ئن أحكاموا نفذ يذا الةمام     الثان احكام الشنننريا  اموننن م   

نيخضننا الةمام ااونناونن    صننةاق ذ لده يئة  أوننواا الماو  الكما أنه ظم قئد الصننةدنا ف  ونن    
بشنننننن إنشننننا  يئة  أوننننواا الماو نظةم م نشنننناأل اانراا   2010( لسننننة   7للصننننةدنا للقانون رقم ) 

     من الوئة   الصاقرةنالقرارات نالتال مات    امالمال   نالئحته التةفئذي  نظاد  ظو
 

 المـــادة األولــــى 
 يات ر التموئد السابذ جز  ال  ت زأ من يذا الةمام نمكمً  احكامه   

 
 المـــادة الثــانــية 

 :  ظنننانريفنننات
 : يكون للمصطلحات التال   الماةى الم ئن قرين ك  مةوا

 
نفقنًا احكنام   الندنالر اامريك للسننننننننننننننوا الةقند  بننننننننننننننننةندنا الو ة   
 الثان   الشريا  امو م    

 الصةننندنا:  

 نوع  رح نحدات 
 الصةدنا:  اكتتاب الاام  

 الةمنننننام:   يذا الةمام نأي  ظاد  ت قد ظطرأ عل ه مستق ً    
 : أن جو  امشراف  الوئة  يئة  أوواا الماو ف  قنل  الكويت  

 ال وات الرقاب  :  بةك الكويت المركز  نيئة  أوواا الماو   
 – 7قطا    –نعةوانه: شننننرا  م   ش م ك   شننننرك  الو ة  لموننننتثمار

برج بةك الكويت الو ة    –شننننننننارع جابر المرارك نشننننننننارع الشننننننننودا   
الصننننننننننننننفناة   4950ص ب     -  مند ةن  الكوينت  –  35الندنر    –ال ند ند  

 الكويت   13050

 :  الصةدنا   مد ننننننر
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شخص اعترار ، يقوم بتقديم االوتشننننننننننننننننننننننننننننننننننننارات االوتثماري  المتالق   
 باانراا المال   مقاب  عمول   

 مستشار اموتثمار: 

شخص اعترار  مرخنننننننننننننننص له من الوئة  لمزانل  حفع أمواو الام   
المكون  انمم  االوننننتثمار ال ماع  نفقًا نأنننننولوم بما ف  تلك ظلك 

 احكام القانون نال ئح   

 :  أمئن الحفع

شننننننخص اعترار  مرخص له بمزانل  نشنننننناأل المراعر  نامشننننننراف على 
 أنمم  االوتثمار ال ماع   

 مراقب اموتثمار: 

مؤوس  مستقل  )رخص  فرقي  أن شرك (، ظختص بالرقاب  على  
الت اري  نالمال   للشخص المرخص له للتنكد من  جم ا الماام ت 

مده مطابقتوا للماا ئر الشرع   نقرارات الوئة  تات الصل ، نيرفا  
 ظقاريره بوذا الشنن إلى ال مع   الاام  للشخص المرخص له 

كما  رفا مكتب التدقئذ الشنننننننننننرع  الخارج  ظقريره السنننننننننننةو  ل مع   
 حمل  نحدات الصةدنا  

ع  مكتننب التنندقئذ الشننننننننننننننر 
 : الخارج 

ظقوم نحدة التدقئذ الشننننننننننننرع  الداخل  بالتث ت من شننننننننننننرع   التط ئذ  
المختلفنننننن    الئوم نننننن   للماننننننام ت  انتقننننننائ نننننن   حنننننناالت  على  بنننننناال  ع 
للصننننننةدناك للتنكد من التزام ظاام ت الصننننننةدنا بالماا ئر الشننننننرع    

 نقرارات الوئة  تات الصل   

الشننننننننننننننرع   التنننندقئذ  نحنننندة 
 الداخل : 

من الشننننركات نالموا ةئن الكويتئئن  ف  الصننننةدنا  يو مالك الوحدات  
ن ئر  نالارب نااجننننناننننننب  الخل     التانننننانن  م لس  قنو  نموا ة  

ف    امشنتراك/ كتتابالمق مئن ف  قنل  الكويت الذ ن ي وز لوننننننننننننننننم اال
 الصةدنا نفقًا احكام يذا الةمام   

منننننننالنننننننسنننننننننننننننتننثننمننر  الننم  كأن 
حننننننننامنننننننن   الننننننننوحنننننننندات   أن 

 : الوحدات

الشننننننننننخص الذ  يارأ أن    ا أنراقًا مال   لصننننننننننال  مصنننننننننندريا أن 
حل فه، أن يحصننننننن  على أنراا مال   من المصننننننندر أن حل فه ب رأ 

 إعاقة ظسويذ أن إقارة عمل   اندار اانراا المال    

 :  )ال  ا(   امكتتابنكئننن   

 عمل  الصةدنا:    الدنالر اامريك 
ااوننناوننن  االونننتثمار بنقنات الةقد يو ننننةدنا اونننتثمار يكون يدفه  

بحئث يكون مةخفض المخا ر نعال  السننئول ، ناما يكف  للصننةدنا  
 االوتمرار بنعماله المةصوص علئوا ف  الةمام ااواو   

 الةقد:  أوواا  نةدنا 

المصارف   ف   يقابلوا  ما  أم  كالوقائا  ااج   اوتثمار قصئرة  أقنات 
أن  انالصكوك  الحكوم      نالصكوك امو م  ،   ال ةوك  عن  لصاقرة 

 أقنات الةقد: 
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الشركات ووا  كانت بالد ةار الكويت  أن عمل  أجة    أخره نشواقات  
ام داع ال ةك   ناظفاع ات إعاقة الشرا  أن أ  أقنات نقد أخره ظوافذ  

   ناما ال  تاارأ ما أحكام الشريا  االو م   علئوا الوئة  
وننن   مراق   الحسنننابات  الشنننخص الط  ا  المسننن   لده الوئة  ف   

الذ    د  الرأ  الفة  المحا د نالمسنننننتق  حوو مده عدال  نن نننننوح  
القوائم المال   للشننننرك  المادة نفقًا لماا ئر المحاوننننر  الدنل   الماتمدة  

 لده الوئة   

أن مراقب   مراقب الحسابات
 : الحسابات الخارج 

   ئر   مال   نحدات االوتثمار الت   تكون مةوا الصةدنا ني  نرق   
قابل  للت زئ  ظمث  حص  ف  أنوو الصةدنا نظخوو حاملوا مراشرة  

 كام  الحقوا الةاشة  عةوا 
بئةوم   من  يختارنا  أن  علئوم  ظائن  الواحدة  الوحدة  مالكو  ظادق  نإتا 

 شخصًا ناحدًا يمثلوم ظ اه الصةدنا 
 ظملكوا  ني وز ل ئر الكويتئئن االكتتاب ف  نحدات االوتثمار أن  

 

 نحدات االوتثمار:  

ف  موجوقات الصننةدنا  ظقويم  على   اً يو السننار الذ   تم ظحد ده بةا 
نل رأ على عدق نحدات االوننننننننتثمار    مقسننننننننوماً   الماة التقويم   وم  

نإوننننترقاق نحدات الصننننةدنا فةن الق م  الصننننا       امشننننتراك/ امكتتاب
   نقاأل عشري     بستللوحدة ووف ظحتسب  

 : ناف  ع م  الوحدة

وننننننننتثمارات الصننننننننةدنا ف  نواي  الفترة المال   مقوم   رقًا  إي  ع م   
احكام نمام الصننننننننةدنا ااونننننننناونننننننن  مضننننننننافًا إلئوا بةوق الموجوقات  

مةوننا التزامننات  ااخره من نقنندينن  نأرنننننننننننننننندة منند ةنن  نأخره مطرنحننًا  
الصننننننننننننننةنندنا ق نن  ال ئر ف  تات التنناريا )قنن ااخننذ ف  امعترننار  

 التوزياات الةقدي  المقترح  على مسايم  الصةدنا إن نجدت(   

 : الق م  الصا    للصةدنا 

الث ث  أشننننننور ظةتو  فترة االكتتاب الخاننننننن  بالصننننننةدنا عةد انتوا   
مونتكماو الحد ااقنى لرأ  ماو  اانلى من ظاريا إنندار الترخ ص  

أن حالما  تم اوننننننتكماو الحد ااقنى لرأ  ماو الصننننننةدنا    الصننننننةدنا 
 لمدة مماثل     على أن ظكون يذه الفترة قابل  للتمد د  أ وما أقرب، 

 : امكتتاب الم دئ 

امكتتنناب  إنتوننا  فترة  من كنن  أونننننننننننننن وع مئ ق  بانند    الث ثننا يو  وم  
    الم دئ 

 : التقويم ننوم  
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حتى نواي  قنام الام   آخر  وم لق وو  لرات االشنننننننتراك ناالونننننننترقاق  
لطلرات الت   لبالةسنر      وم االثةئن الذ  يسن ذ  وم التقويممن   الرونم 

ظقدم من خ و نسنننننننننا ماقي  مط وع  نحتى السننننننننناع  الثان   من باد 
ثةئن النذ  يسنننننننننننننن ذ  وم التقويم بنالةسننننننننننننننرن  لطلرنات  المور من  وم اال

االشننننننننننننتراك ناالوننننننننننننترقاق ف  الصننننننننننننةدنا الت   تم ظقديموا من خ و  
   كترنن   المقدم  من مد ر الصةدنا لمات االدالخ

  وم التاام : 

بشننن إنشنا  يئة  أونواا الماو نظةم م    2010( لسنة   7) القانون رقم 
   نال حق  عل ه نظاد  ظه  نشاأل اانراا المال  

 القاننننننننون:  

بشننن إنشنا  يئة     2010( لسنة  7)   قانون رقمللي  ال ئح  التةفئذي   
نالتاد  ت  نظاد  ظه    أوننننننننننننواا الماو نظةم م نشنننننننننننناأل اانراا المال  

 ال حق  علئوا   

ان    ال ئحنننننننننننننننننننننننننننننننن  التةفئذي 
 :  ال ئح 

ي  اايام الت  ظكون فئوا ال ةوك مفتوح  لممارونننننننن  أنشننننننننطتوا بدنل  
الثالث  نالةصننننننن   سننننننناع  الثامة  ننننننننراحًا نحتى  الكويت اعترارًا من ال

   عصراً 

  نننوم عمنن : 

∑)المتووط المرج  ل وتحقاا =   xiai 
n
i=1 ) 

 حئث أن: 
x  نسر  االوتثمار = 
a  )مدة االوتحقاا )باايام = 
nإجمال  عدق اوتثمارات الصةدنا ف  أقنات الةقد = 

الننننمننننرجنننن   الننننمننننتننننووننننننننننننننننننط 
 ل وتحقاا: 

  جمع   حمل  الوحدات:   االوتثمار للصةدنا  جمع   حمل  نحدات  
 ال ورن :  بورن  اانراا المال   ف  قنل  الكويت  

  
 المـــــــادة الثالثــــة 

 سم الصندوق: إ
وفقًا ألحكام    الدوالر األمريكي صــندوق الوطني للســوق النقدي ب" ونننمإيذا الصنننةدنا  ىيطلذ عل

    "الثاني الشريعة اإلسالمية  
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 المـــــــادة الرابعة 
 مدة الصندوق: 
ني   صننةاق ذ لده الوئة   القئده ف  ونن    ظ دأ اعترارًا من ظاريا    وننة عشننر  خمسنن  مدة الصننةدنا  

  رأ  مناو    % من50قنابلن  للت ند ند لمندق أخره ممناثلن  باند الحصننننننننننننننوو على موافقن  منا  زيند على  
     نجو  االشراف  الصةدنا 

 
 المــــــــادة الخامسة 

 الهدف من إنشاء الصندوق: 
قصنننننننننننئرة    الةقدي   بامونننننننننننتثمار ف  ااقنات المال  ظةافسننننننننننن    عوائد   ظحقئذ ودف الصنننننننننننةدنا إلى  

بحئث    الت  ظتوافذ ما أحكام الشننننننريا  امونننننن م   نالمتاح  ف  السننننننوا المال   نمتووننننننط  ااج 
، مث  ااقنات الت  ظةشن عن عمل ات المرابح  )ال  ترظب  ظكون مةخفض  المخا ر نعال   السئول 

(  ني وز للصةدنا اموتثمار ف  أن  ئر مراشر  الدخوو ف  يذا الةشاأل  ظقديم أ  ظموي  مراشر
ونن م   نننةاق ذ اوننتثماري  اخره لوا نفس اايداف اموننتثماري  للصننةدنا نالمطابق  للشننريا  ام

  ( من يذا الةمام 24 تاارأ ما أونننننننالئب نوننننننن اونننننننات االونننننننتثمار المحدقة ف  الماقة )  ناما ال
نيتائن أن ظتوافذ ك  ااقنات الت  يسننتثمر فئوا الصننةدنا ما أحكام الشننريا  امونن م   نفقًا لما  

وله   نونن سنناى الصننةدنا لزياقة ننناف  ع م  أنننللصننةدنا   الخارج  يقرره مكتب التدقئذ الشننرع 
ف  الوقت الذ  يحقذ   ه مادو عال  من السننئول  باالوننتثمار ف  أقنات عال   ال وقة  نااقنات 

نيملك الصنةدنا الحذ باالونتثمار ف  اقنات  الدنالر اامريك الت  يسنتثمر بوا الصنةدنا مقوم  ب
 مقوم  بام ت أخره   

 
 السادسة  المـــــــادة 

 : هرأس مالالصندوق و   وشكل  نوع
تن رأ  ماو مت ئر  زيد رأ  ماله بةننننننندار نحدات  مفتوح   أوننننننواا الةقدنننننننةدنا الصننننننةدنا  إن 

 ااونننناونننن ،  المحدقة ف  نمامهاوننننتثماري  جد دة أن  ةخفض باوننننترقاق باض نحداظه خ و الفترة  
  نعلى مند ر قنالر أمريك ملئون    مةتنانن   قنالر أمريك   ثمنان ن  عشننننننننننننننر ملئون نظ لغ حندنقه بئن  

أن يخطر الوئة  خ و   -ف  حال  انخفاأ رأ  ماو الصنننننننةدنا عن الحد ااقنى   -الصنننننننةدنا  
 -ف  ك  حال    -  خمسننننن  أيام عم  من ظاريا انخفاأ رأ  الماو، نللوئة  اظخات ما ظراه مةاونننننراً 

 بما يحقذ مصلح  حمل  الوحدات  
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يكون للصنننةدنا شنننخصننن   اعتراري  نتم  مال   مسنننتقل  عن حمل  الوحدات أن ال و  القائم  على 
 إقارظه، نيكتسب الصةدنا شخصئته االعتراري  من نقت قئده ف  و   الصةاق ذ لده الوئة   

 
 السابعة المـــــادة 

 االستثمار: وحدات عدد  
  (قنالر أمريك قنالر أمريك  )عشنننننننرة   10  ظ لغصنننننننةدنا  ال  ونننننننتثمارإوحدات  إن الق م  امونننننننم   ل

نيقسنم رأونماو الصنةدنا إلى  ،  ملئون نحدة اونتثمار عشنرينإلى    ملئون نثمانمائ  أل نعدقيا من 
ع م  مشنناركتوم ف  ف  الصننةدنا على  حمل  الوحدات  نحدات متسنناني  الق م  نظقتصننر مسننؤنل    

، نال ي وز أن يق  رأ   فئواأن االشتراك  عةد االكتتاب  نقدًا نيتم ظسد د ع م  الوحدات  رأ  الماو   
نوننننننوف  تم امع ن   خره   ةار أن ما يااقلوا بالام ت ااقماو الصننننننةدنا عن خمسنننننن  م  ئن  

التقويم  على    ًً من ق   مد ر الصنةدنا بةا أون وع  بشنك     الصنا    اننوو الصنةدنا  ق م العن 
على الموقا املكترنن  لمد ر الصنننننننةدنا  امع ن  نونننننننوف  تم  ،  االونننننننتثمارمراقب  الذ  يقوم به 

   ( ال  ااالكتتاب ) ننكئ   
 

 المـــــــادة الثامنة 
 : اإلشتراك/ كتتابواألعلى لال الحد األدنى  
قنالر   خمسننننننننننننننمائ )   أمريك  قنالر 500 ف  الصننننننننننننننةدنا بنق  من  امشننننننننننننننتراك/ كتتابال ي وز اال

(، كما أنه ال ي وز أن  تاده  قنالر أمريك   عشنننننننننرة)   قنالر أمريك  10نامضننننننننناعفات  ،  ( أمريك 
% )خمسنننننئن ف  المائ ( من 50بوا من ق   مسنننننتثمر ناحد عن   المشنننننترك/ كتتبعدق الوحدات الم

 رأ  ماو الصةدنا   
 

 المـــــادة التاسعة 
 في الصندوق:  اإلشتراك/ كتتاباال 

 كان نوعوا     ف  الصةدنا بحصص عئة   أياً   امشتراك/ كتتابال ي وز اال (1)
اشتراك نقد   إكتتاب/ عدم ق وو أ     ( ال  ااالكتتاب ) ي ب على مد ر الصةدنا ننكئ    (2)

   ف  الصةدنا 
ف  الصنننننننننننةدنا مفتوح للموا ةئن الكويتئئن نموا ة  قنو م لس   امشنننننننننننتراك/ كتتاباال (3)

التاانن الخل    نالارب نااجانب ن ئر المق مئن نالشركات نالمؤوسات الكويتئنننننننننننننننننننننن   
 نالخل     نااجة    قاخ  نخارج قنل  الكويت   
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نإنندار نحدات  الصنةدنا  الحد ااقنى لرأ  ماو  إونتكماو    ي ب على مد ر الصنةدنا  (4)
الملك   خ و ث ث  أشننننننننننور من ظاريا إننننننننننندار الترخ ص، نإتا انتوت يذه الفترة قنن 
ظ ط   الحد ااقنى جاز لمد ر الصنةدنا أن يطلب من الوئة  مول  مماثل ، نللوئة  أن 

 ظدر  الطلب نظ ت   ه خ و عشرة أيام عم   
الذ ن يحدقيم مد ر الصنننةدنا    ( ال  ااالكتتاب ) نك   عن  ريذ    امشنننتراك/ كتتاب تم اال (5)

  االشنننننتراك    لب  ( ال  ااالكتتاب ) إلى نكئ     المشنننننترك/ المكتتبلوذا ال رأ بحئث يسنننننلم  
لننننذلننننك مرفقنننناً  الوحنننندات  المانننند  نع منننن   المطلوانننن   المسننننننننننننننتةنننندات  أن  تم    كمننننا ي وز  بننننه 

عن  ريذ الخندمنات االلكترنن ن  المتناحن  من مند ر   االوننننننننننننننترقاقأن    االشننننننننننننننتراك/ االكتتناب
نيقوم مد ر الصننننةدنا    الصننننةدنا قنن حاج  إلى ظا ة  نموتج اوننننترقاق/اكتتاب/اشننننتراك، 

بق وو الطلرات بةاً  على تلك  نف  حال  االشننننننننننتراك ف  الصننننننننننةدنا من خ و الخدمات  
أمواو االشنتراك ف  االلكترنن   المقدم  من مد ر الصنةدنا، يقوم مد ر الصنةدنا بت م ا  

على أال  تحم  حمل  الوحدات أي  روننوم إ ننا       الصننةدنا   باوننمحسنناب خاص مسننتق   
باد اونننننننتكماو إجرا ات   الحفعنظسنننننننلم يذه اامواو إلى أمئن      نت    لفت  تلك الحسننننننناب

 إنشا  الصةدنا  
ظنك  (6) إشاار  الصةدنا  مد ر  أن  )ال  ا(  االكتتاب  نكئ   من  المكتت ون/المشتركون  ئد  يستلم 

 تضمن اوم المكتتب نجةسئتننه نعةوانه نظاريا االكتتاب نعدق الوحدات المكتتب/المشترك  
بوا نع متوا نم موع م لغ االكتتاب نالرنئد امجمال  باد االكتتاب  ظرو  إشاارات التنكئد  
نوائ    من  نوئل   أي   أن  االلكترنن   ال ريد  أن  ال ريد  بواوط   المشتركئن  المكتت ئن/  إلى 

أن بواوط  ظحمئ   االظص المحدقة ف   لب االكتتاب/االشتراك  او الحد ث  على عةانيةوم 
االكتتاب   نكئ   أن  الصةدنا  مد ر  لده  المتوفرة  االلكترنن    التط  قات  إلى  التقارير  ظلك 
)ال  ا( أن أي  نوائ  الكترنن   أخره متاح  لده نكئ  االكتتاب )ال  ا( أن مد ر الصةدنا  

 حام  الوحدات لده ال ةك بةا  على  لب حام  الوحدات    أن إلى مسؤنو حساب 
ق ةار    250,000ي ب أال ظق  مشارك  مد ر الصةدنا ف  نحدات الصةدنا عن م لغ   (7)

، نال ي وز أن  تصرف ف  ظلك الوحدات أن يسترقيا  أن ما يااقلوا بالام ت ااخره   كويت 
% من  75 واو مدة إقارظه للصةدنا  كما أن الحد ااقصى لمشارك  مد ر الصةدنا   لغ 

 رأ  ماو الصةدنا   
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نمكتب التدقئذ الشرع     الخارج    نمراقب اموتثمار نمراقب الحسابات   الحفع ال ي وز امئن   (8)
 ص بوحدات الصةنندنا الخنننا  أن يشترك لحسننابهالخارج  

أن نث ق  السفر فقط   ن/ي  الرطاق  المدن      المشتركئن/ إن المستةدات المطلوا  من المكتت ئن (9)
لألشخاص الط  ائئن، نالترخ ص الصاقر من نزارة الت ارة نالصةاع  للمؤوسات الفرقي   

  بالةسر   نالرطاق  المدن   لصاحب المؤوس ، نالترخ ص الصاقر من نزارة الت ارة نالصةاع
بالةسر    بالدنل   المختص   ال وات  من  الماتمدة  الث وظ    اانراا  نكذلك  الشركات،  لكاف  

الصاقرة بشنن    ال وات الرقاب  للمؤوسات نالشركات  ئر المق م ، نتلك بما  تفذ نظال مات  
نقرارات الشرع   الدنل   الصاقرة ف  يذا   مكافح  عمل ات  س  اامواو نظموي  امرياب

 الشنن، نأي  قرارات نظال مات الحق  ظصدر بشنن  س  اامواو نظموي  امرياب 
من  وم    الروم     نواي  قنام الام حتى    ظاام ف  أّ   وم    االشتراكي وز ظقديم  لرات   (10)

بالةسر  للطلرات الت  ظقدم من خ و نسا ماقي  مط وع     التقويمامثةئن الذ  يس ذ  وم  
اد المور من  وم االثةئن الذ  يس ذ  وم التقويم بالةسر  لطلرات  نحتى الساع  الثان   من ب

الصةدنا  مد ر  المقدم  من  االلكترنن    الخدمات  ظقديموا من خ و  الت   تم     االشتراك 
 التال    التقويم د  تم ظةفئذيا ف   وم ئعا المو  هالت   تم ظقديموا باد يذ االشتراك ن لرات 

الصةدنا أن نكئ  االكتتاب )ال  ا( ق وو ظال مات االشتراك  ي وز بتفويض خط  لمد ر   (11)
 ناالوترقاق عن  ريذ الواظ  )اار  ( أن عن  ريذ الفاكس أن ال ريد االلكترنن  

إتا لم يستوف الشرنأل كاملَ  بحسب ما    إشتراك ي وز لمد ر الصةدنا رفض أّ   لب   (12)
ف  الصةدنا     امشتراك / تاب يطلره من مستةدات أن مالومات  رايا  رنري  مظمام امكت

اّ  و ب آخر، على و ئ  المثاو ال الحصر، اتا ما    إشتراكرفض  لب    لهكما ي وز  
على ظحقئذ أيدافه اموتثماري     ظهمن شننه ظقويض قدر   امشتراك / ه أن مث  يذا امكتتاب نارظ

 أن التنثئر على السئول  ال زم  للوفا  بالتزامات الصةدنا     
  امشتراك أن عدم ق وو  لب    امشتراك/ ت فا  مستةدات نشرنأل امكتتابف  حاو عدم إو (13)

المرالغ الت  قفاويا من   امشتراك/ من ق   مد ر الصةدنا، ووف ظرق للرا  ئن ف  امكتتاب 
 نااد خصم أي  عموالت مصر   ، إن نجدت     عوائدقنن أي  

( أن مد ر  ال  ا االكتتاب ) نكئ  باد ظقديمه إلى   امشتراك / امكتتاب ال ي وز وحب  لب  (14)
  الصةدنا 
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ان ظادق مالكو الوحدة الواحدة ظائن علئوم ان يختارنا من بئةوم شخصًا ناحدًا يمثلوم ظ اه   (15)
 الصةدنا 

وئتم ظحوي  المرالغ الزائدة من أمواو االشتراك إلى حساب المشترك ال ةك  على أن  تم   (16)
الصةدنا بالةسر  للمشتركئن الذ ن لد وم حسابات لده بةك الكويت الو ة   التحوي  بامل   

الكويت   بةوك  ئر بةك  الذ ن لد وم حسابات لده  الكويت  بالةسر  للمشتركئن  ناالد ةار 
الو ة  بةاً  على وار الصرف لده بةك الكويت الو ة  كما ف   وم التحوي  نيتحم   

 إن نجدت  –ظتالذ بتلك التحوي ت  المشترك أي  نفقات أن مصاريف مصر     
 

 المـــادة العاشرة
 التخصيص:  

 ظستراد ق   التخص ص حص  مد ر الصةدنا من رأ  الماو المكتتب به   (1)
د إال الطلب الذ   تضننمن أك ر عدق مظسننتراد الطلرات المتكررة لةفس المكتتب، نال يات (2)

   من نحدات االوتثمار
من ظاريا    أيام عم   خمسننننن نحدات االونننننتثمار على المشنننننتركئن خ و   تم ظخصننننن ص   (3)

   على أن  تّم التخص ص على أوا  أراا نقاأل عشري االكتتاب  إنتوا  فترة  
عن رأ  مناو الصننننننننننننننةندنا،  تم ظوزيا الوحندات على    كتتنابف  حنالن  ظ نانز ح م اال (4)

   على جم ا المكتت ئن  كتتاببه باد ظوزيا الحد ااقنى ل   إكتتببةسر  ما    كتت ئنالم
 خ و  له من الوحدات    المرالغ الزائدة عن ع م  ما  تم ظخصنننننننننننن صننننننننننننه  كتتبرق إلى المظ (5)

   فوائدنتوا  إجرا ات التخص ص نال يستحذ عةوا أي   إمن ظاريا    عم   أيامخمس  
     بادق الوحدات المخصص  له  إشاار ظنكئد  مكتتبيسلم مد ر الصةدنا ك    (6)

 
 عشر   الحاديةالمـادة 

يحكم الةمام ااواو  لصةدنا االوتثمار الا ق  بئن مد ر الصةدنا نحمل  الوحدات ني ب على  
على   بالتوع ا  نتلك  للصةدنا،  ااواو   الةمام  على  موافقتوم  إبدا   الوحدات   لب  حمل  

الارا   نأن  تم ظوفئره  لصةدنا مكتواًا بالل    ل  ني ب أن يكون الةمام ااواو   االشتراك / امكتتاب 
 قنن مقاب  عةد  لره 
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 المادة الثانية عشر 
 : حملة الوحداتسجل  

حفع المالومات اآلظ   ف  و   حمل   إعداق و   بحمل  الوحدات ن   أمئن الحفع على   (1)
 الوحدات عن ك  حام  نحدات:

 أ  إومه نعةوانه نرقم يويته، أن رقم و له الت ار  نجةسئته 
 الوحدات الت  يملكوا ب عدق 

 ظاريا ظس ئله ف  الس    ج  

يحفع ونننننننن   حمل  نحدات الصننننننننةدنا لده أمئن حفع، نتلك نفقًا لألحكام الوارقة ف   (2)
الكتاب الرابا )بورننننات اانراا المال   ننكاالت المقانننن ( من ال ئح ، نظدفا أظااب  

 ال و  الت  ظحتفع بالس   من أمواو الصةدنا  
نيكون لمالك  الوحدات نلك  ت  مصنننننننننلح  حذ   أمئن الحفعده يحفع يذا السننننننننن   ل (3)

 اال  ع عل ه  
على أمئن الحفع االحتفاظ ب  ان  و نننننننن  رنننننننننئد الوحدات المترق   نالوحدات الت  ظم  (4)

إنننداريا أن اوننترقاقيا أن اوننتحداثوا أن إل اتيا، نظزنيد مراقب االوننتثمار بةسننخ  من 
 ال  ان  

 
 المادة الثالثة عشر 

 توزيع األرباح: سياسة  
  لما  راه مةاوننراً   ي وز لمد ر الصننةدنا باد إننندار ال  انات المال   نصنن  السننةوي  نالسننةوي  ننفقاً 

ناالقدر الذ  يحدقه بحئث ي ر  ظوزياه   لصنننننننننننال  الصنننننننننننةدنا نمالك  الوحدات، أن  وزع أرااحاً 
الموقا ف    نع مته نيالن عن التوزيا نموعدهكاائد على نحدات االوتثمار على مالك  الوحدات،  
ظوزيا يذا ال ز     الصننننننننةدنا   ني وز لمد ر  ، املكترنن  لمد ر الصننننننننةدنا ننكئ  االكتتاب )ال  ا( 

من عائد االونننتثمار بشنننك  نقد  أن عئة ، أن عن  ريذ ظوزيا نحدات م ان   ف  الصنننةدنا أن  
مع ن نتلك على أن يكون التوزيا خ و مدة أقصنننننننايا ث م شنننننننوور من ظاريا ا بالطريقتئن مااً 

عدم ظوزيا أي  عوائد بالكام     الصنننةدنا   باد أخذ موافق  جو  امشنننراف، ما الالم بننه يحذ لمد ر
 أن أ  جز  مةوا، ب  إعاقة اوتثمار يذه الاوائد ف  فرص اوتثماري  ظتوافذ ما و او  الصةدنا     
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 المادة الرابعة عشر 
 طريقة احتساب القيمة الصافية لألصول: 

ناما ال  ت انز مدة  وم باد الموعد    ظاام ي ب ظقويم أنننننننننننننوو الصننننننننننننةدنا ف  ك   وم  (1)
الق م  الصننننا       ، نظةشننننرناموننننترقاقامشننننتراك  الةوائ  لتقديم الطلرات الخاننننن  بامل ات  

   ( ال  ا)   االكتتناب  ننكئن  الصننننننننننننننةندنا الموقا املكترنن  لمند ر  من خ و    لألنننننننننننننننوو
 اً لوحدات االوننتثمار الق م  الصننا    لألنننوو لك  نحدة، نفقاالوننتثمار    مراقب  نيحتسننب
 ، نتلك على الةحو التال : الماتمدة من الوئة   الدنل      المحاونننننن   ماا ئرللأن   طللضننننننواب

م موع أنننننننوو الصننننننةدنا ناقصننننننًا م موع الخصننننننومات، نيقسننننننم الةاظ  على كام  عدق  
    التقويمالوحدات المترق   ف  الصةدنا ف   وم 

 
بالتكلف  اانل   نالمتمثل  ف  وننار    أقنات الةقدظقويم  نلتحد د ع م  أنننوو الصننةدنا،  تم   (2)

  بة ننناف  الورق  المال   ف   وم الشنننرا  بام ننناف  إلى الاائد المتراكم أن الرا  باد ظاد لوا  
ع نة أن خصنم امنندار ناقص المسندق من رأ  الماو نالاائد نناقص أّ  إنخفاأ ف  

امونتثمارات ف  ننةاق ذ امونتثمار ااخره بالرجوع إلى ونار الشنرا   ظقويم  الق م   نيتم  
ال إالماة  ف  حاو ظمت المتاجرة ف  يذه الصننننةاق ذ ف  وننننوا نشننننط ، ن التقويم  ف   وم  

ن ع م  ظلك اموننننننتثمارات  تم ظحد ديا بالرجوع إلى الق م  الصننننننا    لألنننننننوو كما  تم ةف
اموننننتثمارات المقوم  بامل  أخره  ظقويم  إع نوا من ق   مد ر نننننةدنا اموننننتثمار  نيتم  

على وار الصرف المحدق    بةا ً  الدنالر اامريك حويلوا إلى  عةد ظ الدنالر اامريك  ئر  
الماة   ن  مننا يخص التقويم  لمركز  الننذ  يكون مالةننًا ف   وم  من ق نن  بةننك الكويننت ا

، على أن  وافذ علئوا التقويماانواع ااخره من ااننننوو، يحدق مد ر الصنننةدنا  ريق   
الدنالر نيتم ظحوي  ع م  كاف  ااننننوو نالخصنننوم المقّوم  بامل   ئر     مراقب االونننتثمار

خر وننار نننرف ف  ااونن وع متوفر عةد ، نتلك حسننب آالدنالر اامريك إلى   اامريك 
 ام  ا   

 
أننوو الصنةدنا   ع ر ظقويم تم ظحد د ع م  أننوو الصنةدنا    ،  وم ظقويمنف  ك     فلذلك، 

 : على الةحو التال المتةوع  
)مانندلنن     للورقنن  المننال نن ، زائنند أ  عننائنند أن را  متراكم  التكلفنن  اانل نن أقنات الةقنند:   -

 بة ننننناف  ع نة أن خصنننننم امنننننندار ناقص المسننننندق من رأ  الماو نالاائد إن نجد( 
   ناقص أ  انخفاأ ف  الق م    
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أن الق م  الصنا    لألننوو المالة     وم التقويم: ونار الشنرا  ف  ننةاق ذ االونتثمار -
      االوتثمار  من مد ر نةدنا 

بامل   ئر عمل  الصنننةدنا، فئتم اونننتاماو ونننار الصنننرف لوذه االونننتثمارات المقوم  أما  
     التقويم   الامل  مقاب  الدنالر اامريك  ف   وم  

 
، على أن  وافذ  ريق  التقويميحدق مد ر الصنننننننننةدنا    ، من ااننننننننننوو  أما اانواع ااخره 

 علئوا مراقب االوتثمار  
 

أنننننوو الصننننةدنا، بما  قتطاع ك  الد ون نالخصننننوم المسننننتحق  من م موع ع م   إنوننننئتم   (3)
 فئوا: 
الصةدنا  مصاريف امقارة ن ئريا من الرووم نالمصرنفات الت  اوتحقت لمد ر  -أ

   نلم ُظسّدق باد
نالخدمات  لتدقئذ ال  انات المال    أ  ُمخصنننننننننننننص لرونننننننننننننوم الصنننننننننننننةدنا المقدرة   -ب

   القانون  
 نرووم الووا      الحفعمصاريف نأجور أمئن  -ت
 قعوه قضائ   ظخص الصةدنا  كاف  التكال ف المتالق  بن    -م
   أظااب مراقب اموتثمار -ج
   الخارج   مكتب التدقئذ الشرع   أظااب -ح

 
ف  حاو ظقويم أن  من أنوو الصةدنا بشك   ئر نح   أن الخطن ف  حساب وار   (4)

الوحدة، ي ب على من ظسننننننننننن ب ف  تلك بخطةه أن ياّوأ المضنننننننننننرنر من يذا الخطن   
ال  انات المال   المرحل   المراجا  أن ال  انات  ني ب على مد ر الصننننننننةدنا أن  رفذ ما  

المال   السننننننننننننةوي  المدقق  ظقريرًا   ئن ك  أخطا  التقويم نالتسننننننننننننائر الت  ظمت خ و ظلك 
 الفترة  

 
 المادة الخامسة عشر 

 واالستــرداد:  اإلشتراك/ كتتابواال التقويم 
يحذ لحمل  الوحدات اوننننترقاق نحداظوم، كما يحذ آلخرين االكتتاب/االشننننتراك ف  الصننننةدنا،   (1)

من خ و ظقنديموم  لرنًا نننننننننننننننح حنًا بنذلنك إلى نكئن  االكتتناب )ال  ا( كمنا ي وز ظقنديم  لنب  
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االشتراك ف  الصةدنا أن اوترقاق ع م  الوحدات المستثمرة عن  ريذ الخدمات االلكترنن    
الصننننننةدنا قنن حاج  إلى ظا ة  نموتج اكتتاب/اشننننننتراك/اوننننننترقاق، نتلك    المقدم  من مد ر

حتى نواي  قنام الام  الروم  من  وم االثةئن الذ  يس ذ  وم التقويم بالةسر  للطلرات الت   
  ظقدم من خ و نسننننننننا ماقي  مط وع  نحتى السنننننننناع  الثان   من باد المور من  وم االثةئن 

لطلرات االشننتراك ناالوننترقاق ف  الصننةدنا الت   تم ظقديموا  الذ  يسنن ذ  وم التقويم بالةسننر   
     من خ و الخدمات االلكترنن   المقدم  من مد ر الصةدنا 

ي ب على مد ر الصنننننةدنا ظةفئذ  لرات االشنننننتراك أن االونننننترقاق بسنننننار التقويم التال  لطلب   (2)
  عموالت أخره  االشننتراك أن االوننترقاق  ني وز أن ظشننم  أونناار االشننتراك أن االوننترقاق أي

 بشرأل أن يكون مةصونًا علئوا ف  الةمام ااواو  للصةدنا  
على مد ر الصنةدنا أن  دفا لحام  الوحدات ع م  االونترقاق المةاونر  خ و أراا  أيام عم    (3)

التنال ن  لئوم التقويم النذ  ظم   نه ظحند ند وننننننننننننننار الوحندة  على أن  تحمن  حملن  الوحندات النذ ن 
إن   –بةوك  ئر بةك الكويت الو ة  أي  نفقات أن مصنننناريف مصننننر    لد وم حسننننابات لده  

 ظتالذ بتحوي  ع م  االوترقاق إلى حساباظوم ظلك   –نجدت  
بالصننننةدنا نفقًا لوذه الماقة بكاف  الضننننوابط نالشننننرنأل نااحكام الت     المشننننترك/ كتتب تقئد الم (4)

 10 ع م  االوننننننننننننننترقاق عن  الم دئ ، كما ي ب أال ظق   كتتابف  حال  اال  كتتب تقئد بوا الم
، نلن يسنم  باالونترقاق ال زئ  إتا ما انخفضنت ع م  الوحننننننننننننننندات المترقئنننننننننننننننن   قنالر أمريك 

   نالر أمريك ق 500قنن إلى ما  قلحنام  الوحندات عقب االوتنرقا
أن موعد  التنال     التانامن  لنب إوننننننننننننننترقاق حتى  وم  أ   ي وز لمند ر الصننننننننننننننةندنا ظننجئن  ظل  ن    (5)

، نتلك ف  أ  من الحالتئن  نفقًا لما  ةص عل ه الةمام االوننناوننن  للصنننةدنا االونننتراق التال   
 اآلظئتئن: 

 
 لرات االوننننننننترقاق لحمل  الوحدات نالمطلوب ظل ئتوا ف  أ  إتا بلغ اجمال  نسننننننننر  جم ا  

،  ر من ننناف  ع م  أنننوو الصننةدنا ثأن أك  %10  ظاام  أن موعد اموننترقاقأ   وم  
نتلك بشننننننننننرأل أن  لتزم المد ر ف  يذه الحال  بتل     لرات االوننننننننننترقاق الت  ظق  عن 

ع م  أننننننوو الصنننننةدنا، نعلى أن ظؤخذ جم ا  لرات االونننننترقاق % من نننننناف   10
باالعترار على أونا  الةسنر  نالتةاونب، نيتم ظنجئ  الةسنر  من  لرات االونترقاق الت   

التاام  التال  أن  لصننةدنا حتى  وم  % من ننناف  ع م  أنننوو ا10زاقت عن نسننر   
   اموترقاق القاقم
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الت   تم فئوا التاام     نق  التدانو ف  ال ورننننن  أن ااوننننواا المال   المةمم ب  اتا ظم  
ظدانو أنراا نق  ف  اانراا المال   أن اانننننوو ااخره الت  يملكوا الصننننةدنا، أن  

 مال   ظمث  ع م  مؤثرة ف  أنوله  
االكتتاب  أن االونننترقاق عن  ريذ ظا ة  الةماتج المتوفرة لده نكئ     مشنننتراكانونننُتق    لرات   (6)

أن من خ و الخدمات االلكترنن   المقدم  من مد ر الصننننننننننننننةدنا قنن  لوذا ال رأ  ( ال  ا) 
    صنا  الق م  ال  نيتم اونترقاق الوحدات بحسنب  الحاج  إلى ظا ة  نموتج اشنتراك أن اونترقاق

 ت  الصل   التقويم  لألنوو، كما  تم احتسابوا ف   وم 
 ال ظوجد أ  رووم اوترقاق   (7)
ظت انز  وم  عم  من  وم التاام  ف  حال   ظقويم أننننننننننوو الصنننننننننةدنا لمدة ال ي وز ظنخئر   (8)

عدم إمكان   ظقويم جز  ك ئر من أنننننننننوو الصننننننننةدنا على ان يقدم مد ر الصننننننننةدنا للوئة   
    أوراب نم ررات يذا التنخئر

أنننننننوو الصننننننةدنا ف   وم الام   ظقويم  ف  عطل  روننننننم  ،  تم التقويم  إتا ننننننناقف نقوع  وم  (9)
 التال   

 
 المادة السادسة عشر 

 ومصاريف الصندوق: رسوم  
 تكلفة الطرح:  -1

صننننننننةدنا ي ب مراعاة كشنننننننن  ك  الحقائذ  للعةد إجرا  أ  إظصنننننننناو أن إفصنننننننناح لترني  نحدات  
نالمالومننات تات الا قنن  قنن مرننال نن ، نف  جم ا ااحواو ظخضننننننننننننننا امع نننات الترني  نن  أن  

لصنةدنا مقاب  اظااب  نال ي وز قفا أ  م لغ من أننوو االتسنويق   للضنوابط الت  ظقرريا الوئة    
مسننننتشننننار االوننننتثمار ان الترني  للوحدات أن ب اوا، نيشننننم  تلك على ونننن ئ  المثاو ال الحصننننر،  
مصنننننننناريف نسننننننننا نظوزيا الةمام ااونننننننناونننننننن  للصننننننننةدنا، على أن  تحم  مد ر الصننننننننةدنا يذه  

    المصاريف نيتحم  الصةدنا مصاريف التنو س
 
 دارة: اإلأتعاب  -2

  % )ناحد ف  المائ ( ونةويًا ظحتسنب على أونا  1ال ظتاده  إقارة  ب  الصنةدنا أظاا تقا نى مد ر 
   شورف  آخر ك    -م ما    –، نظستحذ  ظقويمف  ك   وم   لق م  الصا    انوو الصةدنا ا

% 5نف  جم ا ااحواو ال ي وز أن ظزيد إجمال  ااظااب الت   تقا ننننننايا مد ر الصننننننةدنا عن 
 أنوو الصةدنا  وةويًا من ناف  ع م  
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 : اإلكتتاب/اإلشتراكرسم   -3
نيحدق ن ح اظوم نمسؤنل اظوم نله حذ عزلوم  (ال  ا االكتتاب ) يائن مد ر الصةدنا نك   

نحدة  ف  أي   امشتراك / االكتتاب مقاب  ب ا  رومنال  وجد أّ   " بذلكالحفعنعل ه إخطار "أمئن 
  الصةدنا نحدات من 

 
 : االستثمارمراقب رسوم   -4

 وةوي  ظحدق بةسر   نمئر ع امه بواجراظه المقررة ف  يذا الةمام أظاابًا  االوتثمار مراقب تقا ى 

 -للشرائ  التال  :  نفقاً  المرابحات لده ال ةوكن الق م  الصا    النوو الصةدنا باوتثةا  م

   قنالر أمريك  نخمسمائ  أل   ع م  أنوو الصةدنا حتى ملئون    % من ناف05 0نسر    .1
  ملئون نخمسننننمائ  أل  ع م  أنننننوو الصننننةدنا   ما  زيد عن    % من ننننناف 035 0نسننننر    .2

   قنالر أمريك ملئون    إثةان ننص حتى    قنالر أمريك 
قنالر ملئون    إثةان ننصننن ع م  أننننوو الصنننةدنا   ما  زيد عن    من نننناف%  02 0  نسنننر  .3

   أمريك 
 

 

  15,000م لغ قدره  السةوي  لمظفاع   بداي  من السة  الثان   عن  على أال ظق  يذه االظااب   •

 ال ئر(  قنالر أمريك  أل   عشر )فقط خمس    قنالر أمريك 

  شور  نيتم وداقيا مراشرة بشك  الصةدنا  مصرنفات  تم احتساب ظلك االظااب  من  •

 
 أمين الحفظ:   رسوم -5

وننننننةوي  ظحدق بةسننننننر  من  تقا ننننننى أمئن الحفع نمئر ع امه بواجراظه المقررة ف  يذا الةمام أظاابًا  

 -للشرائ  التال  :   نفقاً لده ال ةوك    المرابحاتالق م  الصا    انوو الصةدنا باوتثةا   
 

قنالر ملئون نخمسننننننمائ  أل   ع م  أنننننننوو الصننننننةدنا حتى     % من ننننننناف05 0  نسننننننر   1
   أمريك 

ملئون نخمسننمائ  أل   ع م  أنننوو الصننةدنا   ما  زيد عن    % من ننناف 035 0 نسننر   2
   قنالر أمريك ملئون    إثةان ننص حتى    قنالر أمريك 
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ملئون   إثةان ننصننننن ع م  أننننننوو الصنننننةدنا   ما  زيد عن    من نننننناف%  02 0 نسنننننر    3
   قنالر أمريك 

 

  15,000على أال ظق  يذه االظااب السةوي  لمظفاع   بداي  من السة  الثان   عن م لغ قدره   •

 قنالر أمريك  )فقط خمس  عشر أل  قنالر أمريك  ال ئر( 

 مراشرة بشك  شور   تم احتساب ظلك االظااب  من مصرنفات الصةدنا نيتم وداقيا  •

 
 : مصاريف أخرى  -6

 تحم  الصنننةدنا كاف  التكال ف الةاشنننة  عن ممارونننته لةشنننا ه بما ف  تلك الوونننا  ، نالامل ات  
 االنراا المال   ال ئر مدرج ظقويم  المصننننر   ، نعموالت ال  ا نالشننننرا ، نروننننوم الصننننرف، نروننننوم 

نمراقب    نمراقب اموننتثمار  الحفعخارج الكويت، إ نناف  إلى نفقات مد ر الصننةدنا نأمئن  قاخ  ن 
 ظ د د رونمك  ، إلى جانب التكال ف نالرونوم الحكوم  نمكتب التدقئذ الشنرع  الخارج   الحسنابات
     الترخ ص

 
 أتعاب مستشار االستثمار:  -7

بةسر    أظاابًا  االوتثمار  مستشار  الصا     10 0 تقا ى  الق م   أوا   على  ظحتسب  وةويًا   %
ف  آخر ك  شور، على أن  تحم     –م ما     –انوو الصةدنا ف  ك   وم ظقويم نظستحذ  

 مد ر الصةدنا يذه ااظااب 
 
 : الخارجي  أتعاب مكتب التدقيق الشرعي  -8

نيتحم     ق ةار كويت   1,000ظ لغ  وننننننننننننةوي     أظااباً   الخارج  تقا ننننننننننننى مكتب التدقئذ الشننننننننننننرع   
    الصةدنا أظاابه

 
 جدول الرسوم:  -9

مننننننند ننر   ننتننحننمننلننونننننننا  
 الصةدنا 

مصنننننناريف الترني  للوحدات  
أن ب اوا، نيشنننننم  تلك على 
وننننننننن ئ  المثاو ال الحصنننننننننر،  
الةمننننام  مصننننننننننننننننناريف إعنننداق 

 تكلفة الطرح  
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ااونناونن  للصننةدنا ننسننخه 
 نظوزياه  

ظتانننننده %    تحملوا الصةدنا  ف  1ال  )ناحننننند 
المائ ( وننننةويًا ظحتسننننب على 
أوننننننننننننننا  الق من  الصننننننننننننننا  ن   
انننننننوو الصننننننةدنا ف  ك   

  وم ظقويم  

 أتعاب اإلدارة

روننننننننننننننننننننننم    أّ   ال  نننننننننوجننننننننند 
لننقنننننننا    اكننتننتننننننناب/اشننننننننننننننننتننراك 
االكتتاب/ االشنننننننتراك ف  أي  
 نحدة من نحدات الصةدنا  

 رسم االكتتاب/االشتراك  

مننننننند ننر    ننتننحننمننلننونننننننا 
 الصةدنا 

أظاابًا وننننننننننننننةوي  بةسننننننننننننننر  %  
ظحتسنننب على أونننا    10 0

الق م  الصنننننننننننا    اننننننننننننوو  
 الصةدنا ف  ك   وم ظقويم  

 رسم مستشار االستثمار

أظاابًا وةوي  ظحدق بةسر  من  تحملوا الصةدنا  
الق م  الصنننننننننننا    اننننننننننننوو  
بنننننناوننننننننننننننتثةننننننا    الصننننننننننننننةنننننندنا 
المرابحننات لننده ال ةوك نفقننًا  

 للشرائ  التال  : 

 رسوم مراقب االستثمار

من ننننافى    05 0نسنننر  %   
ع م  أنننوو الصننةدنا حتى   

قنالر نخمسننمائ  ال   ملئون  
 أمريك   

من نافى    035 0نسر  %   
أنننننوو الصننننةدنا   ما  ع م   

نخمسننننننننننمائ     زيد عن ملئون 
حننتنننى  ألنن    أمننريننكننن   قنالر 
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ملئون قنالر   اثةان ننصننننننننن 
 أمريك   

من ننننافى    02 0نسنننر  %   
ع م  أنننننوو الصننننةدنا   ما  

ننصنننننننننننننن  زينننند عن    اثةننننان 
 ملئون قنالر أمريك   

على أال ظقننن  ينننذه ااظاننناب   
للسنننننننننة  الثان   نما  لئوا عن 

قنالر   15000  / -م لغ قدره  
)فقط خمسننننن  عشنننننر    أمريك 

  ال  قنالر امريك  ال  ئر(
أظاابًا وةوي  ظحدق بةسر  من   تحملوا الصةدنا  

الق م  الصنننننننننننا    اننننننننننننوو  
بنننننناوننننننننننننننتثةننننننا    الصننننننننننننننةنننننندنا 
المرابحننات لننده ال ةوك نفقننًا  

 للشرائ  التال  : 

 رسوم أمين الحفظ  

من ننننافى    05 0نسنننر  %   
ع م  أنننوو الصننةدنا حتى   

قنالر   نخمسننمائ  ال   ملئون 
 أمريك   

من نافى    035 0نسر  %   
ع م  أنننننوو الصننننةدنا   ما  

نخمسننننننننننمائ     زيد عن ملئون 
حننتنننى    النن  أمننريننكننن   قنالر 

ملئون قنالر   اثةان ننصننننننننن 
 أمريك   

من ننننافى    02 0نسنننر  %   
ع م  أنننننوو الصننننةدنا   ما  
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ننصنننننننننننننن  زينننند عن    اثةننننان 
 ملئون قنالر أمريك   

ااظاننناب  على أال ظقننن  ينننذه   
للسنننننننننة  الثان   نما  لئوا عن 

قننننننندره     15,000  / -مننن نننلنننغ 
)فقط خمسنننننننننن    قنالر أمريك 

عشنننننر ال  قنالر امريك  ال 
    ئر( 

كننننافننن     تحملوا الصةدنا   تحمنننن  الصننننننننننننننةنننندنا 
عن  الةنننننناشننننننننننننننةنننننن   التكننننننال ف 
ممارونننننننننته لةشنننننننننا ه بما ف  
تلنك الووننننننننننننننا ن ، نالامل نات  
المصنننننننننننر   ، نعموالت ال  ا  

الصنننننرف،  نالشنننننرا ، نرونننننوم 
نرونننننوم ظقويم االنراا المال    
ال ئر منندرجنن  قاخنن  نخننارج  
الكويت، إ نننننننناف  إلى نفقات  
مد ر الصةدنا نأمئن الحفع  
نمراقب االوننننننننننتثمار نمراقب  
الحسننننننننننننابات نمكتب التدقئذ 
إلى   الخنننننننارج ،  الشننننننننننننننرع  
التكننال ف نالروننننننننننننننوم   جننانننب 
الحكوم نننن  كروننننننننننننننم ظ نننند نننند 

 الترخ ص  

 مصاريف أخرى  

روننم  لب الترخ ص نروننم     تحملوا الصةدنا 
 الترخ ص  

 رسوم الترخيص

التننندقئذ   تحملوا الصةدنا   تقنننا ننننننننننننننى مكتنننب 
الشننننننننننننننرع  الخنننارج  أظانننابنننًا  

أتعاب مكتب التدقيق الشــــــرعي  
 الخارجي 
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ق ةنار   1000وننننننننننننننةوين  ظ لغ  
 كويت   

 تقا ننننننى مراقب الحسننننننابات    تحملوا الصةدنا 
وننننننننةوي   مقاب  خدماظه أظاابًا  

   ق ةار كويت  3000ظ لغ  

 أتعاب مراقب الحسابات

قنننندريننننا /    تحملوا الصةدنا  وننننننننننننننةوينننن   أظانننناب 
كننننننويننننننتنننننن    1,000 ق ننننننةنننننننار 

بام ننننننناف  الى نسنننننننر  قدريا   
% من يننذه االظانناب ف  20

السنننننننننننننن نننن   ع ننننام أمئن  حنننناو 
على  نقنننننندينننننن   أرانننننناح  بتوزيا 

 حمل  الوحدات  

حملـــة  أتعـــا ــجـــل  ســـــــ امين  ب 
 الوحدات

 
 

 السابعة عشر المـــــــادة 
 : الهيئة اإلدارية للصندوق 

 تولى إقارة الصننةدنا يئة  إقاري  ظتشننك  من مو فئن اثةئن أن أكثر من مو ف  مد ر الصننةدنا  
ممن ظتوافر فئوم شنننننننرنأل ممثل  نشننننننناأل مد ر نمام اونننننننتثمار جماع ، على أن يكون أحديم من 

 التةفئذ ئن لده مد ر الصةدنا  كرار  
 

ي ب أن يكون أعضا  الوئة  امقاري  من ااشخاص المس لئن لده الوئة ، نيمثلون مد ر الصةدنا  
ف  المسؤنل ات نالص ح ات المةصوص علئوا ف  ال ئح  التةفئذي  نف  الةمام االواو ، نيات ر  

   ظوع ا مد ر الصةدنا،ظوع ا أعضا  الوئة  امقاري  أن من يفو ونه مةوم بمثاب
نيكون يؤال  ااعضا  مسؤنلئن بالتضامن ما المد ر عن أ  أخطا  أن إيماو أن  ش ف  إقارة  

 الصةدنا 
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 الثامنة عشر مادة ال
 : قيود المناصب

 ما عدم امخ و بالتزامات مد ر الصةدنا بنحكام الفص  الثالث )ظاارأ المصال (
 )أخ ع ات الام ( من ال ئح ، ي وز لمو ف  مد ر الصةدنا من الكتاب الثامن  

 من  ئر المس لئن كممثل  مد ر نمام اوتثمار جماع  ش   عضوي  م لس إقارة ف  
 شرك  ظشك  أنراقوا المال   جز ًا من أنوو الصةدنا 

 
 نال ي وز لمو ف  مد ر الصةدنا من المس لئن كممثل  مد ر نمام اوتثمار جماع  

  عضوي  م لس إقارة الشركات المشار إلئوا ف  الفقرة السابق ش   
 

 ف  حاو ظو  ف مد ر الصةدنا لشخص كممث  لمد ر نمام اوتثمار جماع  ممن 
أع ه،    ب على يذا الشننننننخص أن يسننننننتقئ  من عضننننننوي   الفقرة   ةط ذ علئوم الحمر الوارق ف  

 أنوو الصةدنا   م لس إقارة الشرك  الت  ظشك  أنراقوا المال   جز ًا من
 

 المـــــــادة التاسعة عشر  
 حقوق حملة الوحدات: 

حقوقًا متسناني  ظ اه الصنةدنا    للمشنتركئن/ كتت ئنظخوو حصنص أن نحدات االونتثمار للم (1)
قتسننننننام اارااح القابل  للتوزيا نااللتزام بتحم  الخسننننننارة ك  ف  إنيكون لحاملوا الحذ ف   

حدنق ما يملكه من نحدات نيكون لك  مةوم الحذ ف  الحصننننوو على نسننننر  من ننننناف   
 تصف   بقدر ما يملكه من حصص أن نحدات  الموجوقات الصةدنا عةد 

 ي ب أن ُظط ذ على جم ا حمل  الوحدات من الفة  نفسننننننننننننوا ف  الصننننننننننننةدنا الشننننننننننننرنأل (2)
 نااحكام تاظوا  

 ف  إقارة الصةدنا     امشتراك  ما عدا مد ر الصةدنا، ال يحذ لحمل  الوحدات   (3)
نال  ناننات المنال ن  المرحل ن  الحصننننننننننننننوو على نسننننننننننننننخن  من التقنارير الندنرين    (4)

   المراجا  نال  انات المال   السةوي  المدقق 
نيتائن أن ال يق  نصنننننننننننننئب ك     ، ف  حال  نفاة مالك الوحدات ظؤنو ظلك الوحدات للورث  (5)

، فةن ق  نصنننننننننننئب الوارم عن  ف  يذا الةمام  نارم عن الحد ااقنى المةصنننننننننننوص عل ه
ف  موعد أقصنننننننننناه ث ثئن  ومًا من ظاريا ظقديم  –الحد ااقنى نلم  تفذ الورث    ما بئةوم  
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ام الشننننرع    على نق  ملك   الوحدات بحئث ظكون  ننننمن الحد  -حصننننر امرم أن القسننننّ
 مالن عةه  ظقويم  للملك   جاز للمد ر شراتيا بآخر وار    ااقنى

 
 المـادة العشرون 

 جمعية حملة الوحدات:  أحكام
ف  السة ، نيحذ لك  مشترك حضور    -على ااق     -جمع   لحمل  الوحدات مرة ناحدة    ظاقد (1)

اجتماعات يذه ال مع   نالتصويت على قراراظوا نيكون لك  من حمل  الوحدات نوت ناحد  
 مقاب  ك  نحدة اوتثماري  ناحدة يمتلكوا 

 
 التال  :ظختص جمع   حمل  الوحدات بالةمر ناظخات قرار ف  المسائ    (2)

 أ  ظقرير مد ر الصةدنا عن نشاأل الصةدنا نمركزه المال  
 ب  ظقرير مراقب الحسابات عن ال  انات المال   السةوي  المدقق  للصةدنا 

 ج  ال  انات المال   السةوي  المدقق  للصةدنا 
 ق  ظقرير مكتب التدقئذ الشرع  الخارج  

 ه  ظقرير مراقب االوتثمار 
 ظاد  ت الةمام ااواو  الت  ظمس الحقوا المكتسر  لحمل  الوحدات ن   

 ز  عزو مد ر الصةدنا 
 ح  ظائئن مد ر بد   

 أل  اخت ار مصف  الصةدنا نمراعر  أعماله 
 نال ظةفذ قرارات جمع   حمل  الوحدات إال بموافق  الوئة   

 
لةمر ف  المسائ  الت   ظةاقد جمع   حمل  الوحدات بةا  على قعوة من مد ر الصةدنا ل  (3)

ظدخ  ف  اختصاناظوا، نيتوجب عل ه أن  وجه الدعوة ل جتماع بةا  على  لب مس ب  
ظق  عن   نسر  ال  يمثلون  الذ ن  الوحدات  الصةدنا    10مقدم من حمل   ماو  % من رأ  

المصدر، أن بةا  على  لب من مراقب االوتثمار أن مراقب الحسابات  نظاد جدنو ااعماو  
 ت  ظدعو إلى االجتماع ال و  ال
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إتا لم يقم مد ر الصةدنا بدعوة جمع   حمل  الوحدات ف  ااحواو الت   توجب فئوا تلك    (4)
أن إتا ظاذر قعوظوا من مد ر الصةدنا ا  و ب من ااوراب، ي وز للوئة  أن ظكل  مراقب  

 االوتثمار أن مراقب الحسابات بدعوة يذه ال مع   ل ناقاق  
إلى  (5) الدعوة  ااعماو نزمان    ظوجه  الوحدات متضمة  جدنو  اجتماع جمع   حمل   حضور 

 نمكان اناقاق االجتماع بنحد الطرا التال  :
  امع ن ف  نح فتئن  ومئتئن محلئتئن نال ورن  ق   اناقاق االجتماع باشرة أيام عم   1

 على ااق  
الناقاق االجتماع باشرة    خطابات مس ل  ظرو  إلى حمل  الوحدات ق   الموعد المحدق 2

 أيام عم  على ااق  
أن بواوط  ظحمئ  الدعوة إلى التط  قات االلكترنن   أن أ      ال ريد املكترنن  أن الفاكس 3

ق     من الووائ  االلكترنن   ااخره المتاح  لده مد ر الصةدنا أن نكئ  االكتتاب )ال  ا(
 اناقاق االجتماع بسرا  أيام عم  على ااق  

  ظسل م الدعوة بالئد إلى حمل  الوحدات أن من  ةوب عةوم قانونًا ق   موعد االجتماع  4
 بث ث  أيام عم  على ااق ، نيؤشر على نورة الدعوة بما يفئد االوت م 

 
السابق   ( من الفقرة 4( ن) 3( ن ) 2يشترأل لصح  امع ن بالووائ  المشار إلئوا ف  ال ةوق )

مد ر الصةدنا ب  انات عن مو ةه أن عةوان بريده املكترنن  أن  أن يكون المشترك قد زنق 
رقم الفاكس الخاص به، نيوافذ المستثمر على إع نه من خ و يذه الووائ  الم ئة  ف   

  السابق  ( من الفقرة 4( ن) 3( ن) 2ال ةوق ) 
نال ياتد بن  ظ ئئر من ق   المشترك ا  من ال  انات عن مو ةه ان عةوان بريده  

كترنن  ان رقم الفاكس الخاص به ما لم يكن قد أخطر مد ر الصةدنا أن ال و  الت   االل
 ظحتفع بس   حمل  الوحدات بوذا الت ئئر ق   إع نه بخمس  أيام عم  على ااق  

 
( ي ب على مد ر الصةدنا ظوج ه إخطارات ب دنو ااعماو نم ااق نمكان اجتماع  6) 

 عم  على ااق  من اناقاق االجتماع إلى ك  من:جمع   حمل  الوحدات ق   ورا  أيام 
   الوئة  1
   مراقب االوتثمار 2
   ال و  الت  ظحتفع بس   حمل  الوحدات )أمئن حفع أن نكال  المقان ( 3
 إتا كان من  -حسب ااحواو  -   مراقب الحسابات نمكتب التدقئذ الشرع  الخارج  4
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 ل  الوحدات المقرر عرأ ال  انات المال   على جمع   حم
   ال ورن  لمع ن عن جدنو ااعماو نم ااق نمكان اجتماع ال مع    5
 

بط ن اجتماع جمع   حمل    -باد إخطاريا    -ال  ترظب على عدم حضور ممث  الوئة  
 الوحدات  نيرط  يذا االجتماع ف  حال  عدم حضور أ ٍّّ من ال وات المشار إلئوا ف  

   كما  رط  االجتماع ف  حال  عدم حضور السابق  الفقرة ( من 4( ن ) 3( ن ) 2ال ةوق ) 
 مد ر الصةدنا ما لم ظكن الدعوة ل جتماع موجو  من جو  أخره بخ ف المد ر  

 
 (  ترأ  اجتماع جمع   حمل  الوحدات ال و  الت  قامت بالدعوة إلى يذا االجتماع  7) 
 
 إتا حضره حمل  الوحدات الذ ن  ( ال يكون اناقاق اجتماع جمع   حمل  الوحدات نح حًا إال8) 

% من رأ  ماو الصةدنا المصدر  فةتا لم  توافر يذا الةصابك نجب  50يمثلون أكثر من  
قعوة ال مع   إلى اجتماع ثان لذات جدنو ااعماو ياقد خ و مدة ال ظزيد عن ث ثئن  ومًا  

  الحضور من رأ   من ظاريا االجتماع اانو، نيكون االجتماع الثان  نح حًا أيا كان نسر
 الماو  ني وز أال ظوجه قعوة جد دة ل جتماع الثان  إتا كان قد حدق ظاريخه ف  الدعوة إلى 

 االجتماع اانو 
 

نظصدر القرارات باا ل    المطلق  للوحدات الممثل  ف  االجتماع باوتثةا  القرارات المتالق   
الحقوا المكتسر  لحمل  الوحدات أن ف  حال   بتاد   الةمام ااواو  للصةدنا نالت  ظمس 

التصف   بةاً  على  لب مد ر الصةدنا،    ب أن ظصدر بموافق  حمل  الوحدات الذ ن  
 % من رأ  ماو الصةدنا المصدر 50يملكون أكثر من 

 
(ال ي وز ل مع   حمل  الوحدات مةاقش  مو وعات  ئر مدرج  على جدنو ااعماو إال  9) 

مور الااجل  الت   رأت باد إعداق ال دنو أن ظكشفت أثةا  االجتماع، أن  إتا كانت من اا
% من رأ   5إتا  ل ت تلك الوئة  أن مراقب الحسابات أن حمل  الوحدات الذ ن يملكون 

ماو الصةدنا المصدر، نإتا ظ ئن أثةا  المةاقش  عدم كفاي  المالومات المتالق  براض  
تماع لمدة ال ظزيد على عشرة أيام عم  إتا  لب تلك  المسائ  المارن  ، ظائن ظنجئ  االج

% من رأ  ماو الصةدنا المصدر، نيةاقد االجتماع    25حمل  الوحدات الذ ن يملكون 
 المؤج  قنن الحاج  إلى إجرا ات جد دة للدعوة 
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موافاة   – حسب ااحواو  -على مد ر الصةدنا أن ال و  الت  قعت إلى عقد االجتماع 
ن محضر اجتماع ال مع   باد ظوع اه ممن ظرأ  االجتماع، نمقدم   الوئة  بةسخ  م

الخدمات الحا رين االجتماع، نتلك خ و أو وعئن من ظاريا اناقاقيا، على أن يكون  
 مرفقًا بالمحضر نسخ  من ظوكئ ت الحضور 

 
يحذ لك  من حمل  الوحدات المقئد ن بالسننننننننننن   الخاص بالصنننننننننننةدنا حذ   ( 10) 

حمل  الوحدات باانننننننننال  أن الوكال  نيشننننننننترأل لصننننننننح  حضننننننننور اجتماع جمع   
الوكننالنن  أن ظكون بموجننب ظوكئنن  خنناص أن ظفويض مانند لننذلننك، ني وز أن يكون 
التوكئن  لحضننننننننننننننور اجتمناع ناحند أن أكثر من اجتمناعنات جمع ن  حملن  الوحندات  
نيكون التوكئ  الصنننناقر لحضننننور اجتماع مائن نننننالحًا لحضننننور االجتماع الذ   

 اكتماو الةصاب   ؤج  إل ه لادم 
 

ال ي وز لمد ر الصةدنا االشتراك ف  التصويت على قرارات جمع   حمل  الوحدات    ( 11) 
 المتالق  بمةفا  خان  له أن ف  حال  ظاارأ مصالحه ما مصال  الصةدنا 

 
 والعشرون  الواحد المـادة 
 : والقوائم المالية أساليب ومواعيد اإلفصاح عن المعلومات

بامفصنننناح لمالك  الحصننننص نالوحدات عن أي  مالومات من شننننننوا أن ظؤثر  يقوم المد ر   (1)
 على ع م  يذه الوحدات ناامجرا ات الت  اظخذيا لمواجو  تلك  

نيتضمن  ك  ث ث  أشور  ظقريرًا قنريًا لك  حام  نحدات  ي ب على مد ر الصةدنا ظقديم   (2)
 :يذا التقرير على ااخص المالومات التال  

 أنوو نحدات الصةدنا ناف  ع م   -
 عدق نحدات الصةدنا الت  يملكوا حام  الوحدات نناف  ع متوا  -
باد و   بحرك  حساب ك  حام  نحدات على حدة، بما ف  تلك أ  ظوزياات مدفوع    -

 م  الوحدات اظقرير ظم ظقديمه لح آخر  
 ب انًا عن أظااب مد ر الصةدنا نمقدم  الخدمات  -

 
لكترنن  أن أ  نوئل  من نوائ   الوحدات بواوط  ال ريد أن ال ريد االظرو  التقارير لحمل   (3)

االظصاو الحد ث  على عةانيةوم المحدقة ف   لب االكتتاب/االشتراك أن بواوط  ظحمئ   
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لكترنن   المتوفرة لده مد ر الصةدنا ن/أن نكئ  االكتتاب  ظلك التقارير إلى التط  قات اال
أخره متاح  لده نكئ  االكتتاب )ال  ا( أن مد ر الصةدنا    )ال  ا( أن أي  نوائ  الكترنن   

أن إلى مسؤنو حساب حام  الوحدات لده ال ةك بةا  على  لب حام  الوحدات نيشترأل  
 لصح  تلك أن يكون المشترك قد نافذ على أن  تم إع نه بنحد يذه الطرا 

مد ر   (4) على  من الي ب  لل موور  الصةدنا  عن  شوري   مالومات  نشر  خ و    صةدنا، 
 ال ورن ، نتلك خ و ورا  أيام عم  من نواي  ك  شور نفقا للةموتج الذ  ظحدقه الوئة    

راا  للصةدنا بشك     إعداق ال  انات المال   المرحل   المراجا صةدنا  ال ي ب على مد ر   (5)
نان يقدم نسخ  مةوا لل ورن  نالوئة  خ و مدة أقصايا خمس  عشر   وةو  على ااق ، 

     وم عم  من نواي  الفترة 
مد ر الصةدنا اعداق ال  انات المال   السةوي  المدقق ، ن ان يقدم نسخ  مةوا  ي ب على   (6)

المال     السة   نواي   من  أراائن  ومًا  ن  خمس   أقصايا  مدة  خ و  الوئة   ن  لل ورن  
  للصةدنا 

القوائم المال   م انًا، عةد الطلب، ل م ا حامل  نحدات الصةدنا من خ و نكئ   ظوفئر    (7)
  ( ال  ا االكتتاب ) 

 
 المـادة الثانية والعشرون 

 
 إلتزامات عامة

 ي ب على كاف  مقدم  خدمات الصةدنا االلتزام بما  ل :
المس لئن لده الوئة  ف  ظقديم يذه  أن يكون مقدم الخدم  من ااشخاص المرخص لوم أن    -1

لتةفئذ   يكف   الذ   بالقدر  نالمال    نالتقة    الرشري   ناممكان ات  القدرات  لديه  ظتوفر  نأن  الخدم ، 
 التزاماظه 

إبرام عقد ما مقدم الخدم   تضمن ب ان حقوا نالتزامات أ رافه نعلى ااخص أظااب مقدم    -2
نامجرا ات الواجب اظراعوا عةد إنوا  أن فسا الاقد،    الخدم  نأوس احتسابوا نمواعئد وداقيا، 

 نالتدابئر نامجرا ات المترظر  على إنوا  الا ق  ما مقدم الخدم  
باق     -3 ما  نالتاانن  الخدم   بمقدم  المةو    بالموام  الق ام  ف   الحريص  الشخص  عةاي   بذو 

  رظكره مقدم الخدم   مقدم  الخدمات للصةدنا، نظاويض ك  شخص لحقه  رر نت    أ  خطن  
أال  تاام  مقدم الخدم  ووا  لصالحه أن ن اب  عن  ئره على نحدات الصةدنا،   ما عدا    -4

 مد ر الصةدنا 
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 المـادة الثالثة والعشرون  
 

 مدير الصندوق:  لتزاماتا
 صةدنا بما يحقذ أيدافه االوتثماري  المحدقة ف  نمامه ااواو    الإقارة أنوو  (1
مصلح  الصةدنا نحمل   إظخات جم ا القرارات االوتثماري  ن ئريا من القرارات بما يحقذ  (2

    الوحدات نيضمن ماامل  حمل  الوحدات بةنصاف
لمتوقا  ظط ئذ و اوات نإجرا ات مةاور  لمةا أن الحد من المماروات الخا ة  الت  من ا (3

 أن ظؤثر على اوتقرار السوا ننزايته 
لك  نةدنا   (4 عاقل  ننح ح  نشفاف   ظقئ م  نأنمم   ظسائر  نماتج  اوتخدام  التنكد من 

  د ره 
 اظخات التدابئر المةاور  لحماي  نحفع أنوو الصةدنا  (5
لصال    (6 ظتم  الت   نال  ا  الشرا   عمل ات  لتسلسلوا  الظس ئ   ننفقاً   ققئذ  بشك   صةدنا 

 نظوقئتوا   الزمة  
 أمام القضا  نيكون له حذ التوع ا عةه   ن صةدنا ف  ع قته بال ئر الظمثئ   (7
    لقئد التاام ت المال   للصةدنا  ظوفئر نمام محاو   (8
ما   (9 المحاو    بالةمام  إقخالوا  ظم  الت   التاام ت  لتسوي   كاف  نمام  نجوق  من  التنكد 

    أمئن الحفعصةدنا لده ال  الحسابات الةقدي  ناانراا المال   المفتوح  باوم
 ظوفئر السئول  الكا    للصةدنا للوفا  بني  التزامات قد ظترظب عل ه    (10
ظاريض   (11 اوتثماري   ئر  رنري   العدم  مخا ر  اي   الصةدنا  صةدنا  أ راأ  نفذ 

    نو اوته االوتثماري 
الحدنق الت  ظمكةه  المالومات ال زم  عن الصةدنا إلى مراقب االوتثمار ف   ظوفئر جم ا   (12

    من الق ام بواجراظوم بكفا ة نفاعل  
    إخطار الوئة  فور نقوع أحدام جويري  ظؤق  لتارأ مصال  حمل  الوحدات للخطر (13
ظدقئذظائئن   (14 قاخل    نحدة  المال      شرع   اانراا  ظاام ت  جم ا  على  بالرقاب   للق ام 

 تحم  مد ر    للصةدنا للتنكد من مطابقتوا للماا ئر الشرع   نقرارات الوئة  تات الصل  ن
 الصةدنا أظاابه 
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ف  حاو إقارة المد ر اكثر من نةدنا، ي ب عل ه أن يفص  بئن الامل ات المرظرط    (15
 بوذه الصةاق ذ 

مد ر   او كون  بنمواو  االوتثمار  عمل    إقارة  عن  مسؤناًل  أقائه  الصةدنا  نمتابا   لصةدنا 
، بام اف  إلى مسؤنلئته ف  ظحد د التوجئوات االوتثماري  نمراجاتوا نظاد لوا ننواًل  االوتثمار  

اظخات   امقل م  ، ما  االقتصاقي   اان اع  مراعر   االوتثمار، نكذلك  أيداف ناوتراظ      لتحقئذ 
  س ذ لتقلئ  المخا ر المح ط  بنمواو الصةدنا إجرا  م

بصفتوا مد ر الصةدنا، نالمرخص لوا من ق   جو   م   ش م ك    ظتولى شرك  الو ة  لموتثمار
 االشراف، إقارة الصةدنا نفقًا لألحكام نالقواعد الوارقة بوذا الةمام 

قد أخ  إخ اَل جويري  أنه  للوئة  اوت داو مد ر الصةدنا إتا رأت  َا بةلتزاماظه المةصوص  ي وز 
 علئوا ال ئح  

 

 والعشرون   المـــــــادة الرابعة
  ومخاطر االستثمار: وسياساتأساليب 

 أساليب وسياسات االستثمار:  -أواًل  
علئوا  إن اوننالئب نونن اوننات االوننتثمار للصننةدنا م ئة    ما  ل  نمتوافق  ما القواعد المةصننوص  

   الى الحد الذ   ةط ذ على الصةدنا ف   وابط االوتثمار ف  نةاق ذ الةقد 
اال    العن  ريذ االونننننتثمار ف  أقنات الةقد    الى ظحقئذ أيدافهالصنننننةدنا  وننننن سننننناى  -1

نااقنات الت  ظةشنننن عن عمل ات المرابح  )ال  ترظب  صنننكوك الحكوم   الال وقة مث   
الدنالر  وننوا  كانت ب  ( أن  ئر مراشننر  الدخوو ف  يذا الةشنناأل ظقديم أ  ظموي  مراشننر

نمكتننب    أقنات نقنند أخره ظوافذ علئوننا الوئةنن نأ   أن عملنن  أجة  نن  أخره    اامريك 
    للصةدنا   التدقئذ الشرع  الخارج 

 مند ةن ،   التزامنات  علئونا   ترظنب  عمل نات  ف   الندخوو أن  التموو  للصننننننننننننننةندنا   ي وز ال -2

  ننننناف   % من10أقصننننى   ناحد االوننننترقاق   لرات  لت ط    التموو  تلك من  نيسننننتثة 
 أنوله    ع م 
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 إحده  ق   من  يااقلوا ما أن  (BBB) عن  لصنننكوكل  االئتمان   التصنننة ف  يق   أال  ي ب -3
  لوا   المرخص المحل    التصننننة ف  نكاالت  أن  بوا الماترف  الاالم    التصننننة ف  نكاالت

 الوئة     ق   من
  عال     وننننننننئول   يضننننننننمن  ناما  نقد،  أقنات  ف   أنننننننننوله  الصننننننننةدنا   يسننننننننتثمر  أن  ي ب -4

  ل :   ما  مراعاة  ما  للصةدنا 
أال  زيد الحد ااقصى لمدة أ  اوتثمار بالصةدنا على ث ثمائ  نورا    •

 للتسئئ  خ و خمس  أيام عم  نظساون  ومًا، باوتثةا  االوتثمارات القابل  
اوتثمارات الصةدنا  إجمال   ااقصى للمتووط المرج  الوتحقاقات   الحد  زيد  أال •

 على مائ  نخمسون  ومًا 

∑)نيتم حساب المتووط المرج  ل وتحقاا نفقًا للمااقل  التال   =  xiai 
n
i=1 ) 

 حئث أن:  •
• x   نسر  االوتثمار = 
• a   )مدة االوتحقاا )باايام = 

n إجمال  عدق اوتثمارات الصةدنا ف  أقنات الةقد =   
  

  % كحد 15نس ته    ما  يستثمر  أن  للصةدنا   ي وز   (،4ال ةد)   ف    جا   ا  م   امخ و  عدم  ما  -5
أوواا نقد أخره ال ظتاارأ ما أحكام الشريا     نةاق ذ   ف    أنوله ع م   ناف   من  أقصى

جو  رقاب   أجة    نفذ ماا ئر نشرنأل  مرخص  من الوئة  أن مرخص لوا من ق    امو م  
  للصةدنا   ااواو   الةمام  يخال  ال ناما   ظةم م   مماثل  على ااق  لتلك الت  ظطرقوا الوئة ، 

،  بشرأل أال يكون أ  من ظلك الصةاق ذ المستثمر فئوا  تم  الوئة   عن  ناقرة  ظال مات   نأي 
 إقارظه من ق   نفس مد ر الصةدنا 

 
% من أقنات الةقد الصننناقرة عن مصننندر ناحد،  10الصنننةدنا نسنننر  ظزيد عن عدم ظملك   -6

بناوننننننننننننننتثةنا  أقنات نقند نننننننننننننننناقرة عن حكومنات قنو م لس التانانن لندنو الخل   الارا ن  أن  
 المضمون  مةوا  
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% من  15عدم ظ انز اوتثمارات الصةدنا ف  أقنات نقد ناقرة عن مصدر ناحد نسر   -7
ت االوننتثمار باوننتثةا  أقنات نقد ننناقرة عن حكومات  ننناف  ع م  أنننوو الصننةدنا ف  نق

   قنو م لس التاانن لدنو الخل   الارا   أن المضمون  مةوا
 

 الصةدنا االوتثمار ف  اانوو بخ ف أقنات الةقد ننةاق ذ أوواا الةقد: يحمر على  -8
سنننننننتثةى ااننننننننوو الت  قد  تملكوا  ظمث  أونننننننوم الشنننننننركات المدرج  ن ئر المدرج  نالاقارات   

الصنننةدنا نت    لتسنننوي  بئن جماع  الدائةئن نُمصنننّدر أقنات الةقد المتخل  عن السنننداق على  
   أن يخطر الوئة  فورًا الظخات ال زم بشننوا

 
ةدنا امفصاح للوئة  عن  ي ب على الصةدنا ناما ال يخال  الةمام ااواو  للص -9

 اانوو الت  ظملكوا نت    ممارو  حقه الضمة  ف  أقنات الةقد القابل  للتحوي ، نأخذ موافق 
 الوئة  على جدنو زمة  مةاوب ل  ا ظلك اانوو 

 
 

ي وز لمد ر الصننةدنا إيقاف عمل   اوننترقاق نحدات الصننةدنا نظصننفئته إتا انخفضننت   -10
 م  اموم  ، نتلك باد أخذ موافق  الوئة   ع م  ناف  الوحدة عن الق 

 

ما يقاب  الوقائا لده المصنارف االون م    عدم ظ انز اونتثمارات أننوو الصنةدنا ف   -11
% من ننناف  ع م  أنننوله، ني وز للوئة  االوننتثةا  حسننب ما  25جو  ناحدة ما نسنن ته  لده 

ال ةوك الكويت   ناوتثةاً  مما ظقدم،  االةسر  للوقائا لده ن   ظراه مةاورًا نفقا لك  حال  على حدة  
ي وز لمد ر الصننننننةدنا ظ انز الةسننننننر  المشننننننار إلئوا أع ه  الما أن الوقائا لده يذه ال ةوك  

حكوم  قنل  الكويت  نف  حاو ظّم رفا الضننننننننننننننمان  عن الوقائا لده ال ةوك   مضننننننننننننننمون  من
إونننتثةا  عةد نجوق  الكويت  ، على مد ر الصنننةدنا مراجا  يئة  أونننواا الماو للحصنننوو على 

  رنف ف  أوواا الماو ظستدع  تلك  
نمام إقارة مخا ر نوننننن اوننننن   نف  جم ا ااحواو، ي ب على مد ر الصنننننةدنا أن  ترا   -12

حصننننن ف  ظودف إلى ظحقئذ عائد مةاونننننب على االونننننتثمار، نأن  راعى فئوا ظوزيا  اونننننتثماري   
 نمراعاًة لحقوا حمل  الوحدات نحما توا  نسب االوتثمار بشك  متوازن ظحسرًا للمخا ر  

 
 يحمر على الصةدنا الق ام باامور التال  :   -13

 مة  امئتمان -
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التابا  إال نفقًا شننننننننرا  أ  نرق  مال   ننننننننناقرة عن مد ر الصننننننننةدنا أن أ  من شننننننننركاظه   -
 للضوابط التال  : 

    الحصوو على موافق  مراقب االوتثمار ق   الشرا   1 -
 ت انز إجمال  اانراا المال   الت  يسننننننننننتثمريا الصننننننننننةدنا نجم ا الصننننننننننةاق ذ    أال 2 -

% من إجمال  ع م  اانراا المال     10ااخره الت   د ريا مد ر الصنننةدنا ما نسننن ته  
     المصدرة من الشرك  مد رة الصةدنا أن أ  من شركاظوا التابا 

 ر امكتتاب ان نكئ   شنننننننننننرا  أ  نرق  مال   لل و  الت  يكون مد ر الصنننننننننننةدنا يو مد -
   من الوئة  ف  يذا الشننإال ف  حدنق القواعد المقررة    ( ال  ااالكتتاب ) 

نظات ر نكاالت االوننتثمار ان  ئريا من الاقوق الت  ظةطو  على ظقديم أمواو لل ئر من  -
اج  اوننننتخداموا ف  أنشننننطته الت اري ، بمثاب  ائتمان محمور الق ام به من الصننننةدنا،  

ا اال نداعنات لنده ال ةوك ان اتا كناننت عرنارة عن أقاة ق ن أن أقاة منال نن   نتلنك   منا عند
 مطرنح  لل  ا ف  السوا اانل   ان السوا الثانوي   

 ال ي وز اوتخدام أقنات االئتمان التقلئدي  ف  الحصوو على ظموي    -
 

ان إقارة االكتتاب لمصنندر ما،    )ال  ا(   ف  حاو ع ام مد ر الصننةدنا بموم  نكئ  االكتتاب - 14
ثةا  ع امه بوذه الموام  ن ف  حاو ظاود مد ر  أال ي وز له شنننننننننرا  أ  نرق  مال   لوذا المصننننننننندر  

ن الخاص لورق  مال  ، ف  ي وز  أالصنننننننننةدنا ان أ  من شنننننننننركاظه التابا  بت ط   االكتتاب الاام  
 شرا  يذه الورق  لصال  الصةدنا   

لن يقوم الصننننننةدنا، من خ و اوننننننتثماراظه، باالوننننننتثمار ف  ااقنات الت  ظتاارأ ما   -15
 قرارات الوئة  بوذا الخصوص  الشريا  امو م  ، ناما ال  تاارأ ما  

 
ي ب أال يحتفع مد ر الصننننننةدنا بنمواو نقدي  أن ما يااقلوا إال إتا كان تلك لضننننننرنرة    -16

 ظستدعئوا أحد اامور التال  : 
      لرات اوترقاق الوحدات    ظل1
  حسنننننننننن إقارة الصنننننننننةدنا نفقا ايداف الصنننننننننةدنا االونننننننننتثماري  ناا راأ المكمل  لتلك  2

 اايداف  
 نال يسر  حكم يذه الفقرة خ و السة  اانلى من ندنر الترخ ص الةوائ  للصةدنا  
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 : رمخاطر االستثما  -ثانيًا 
 تولى مد ر الصنننننةدنا إقارة ناونننننتثمار أمواو الصنننننةدنا من خ و جواز له القدرة نالكفا ة   (1)

للق نام بونذا الندنر نيتمتا ينذا ال وناز بننك ر قندر من االوننننننننننننننتق ل ن  ف  إقارة اوننننننننننننننتثمنارات  
نال ي وز لمد ر الصننةدنا أن الااملئن   ه إجرا  ماام ت ما الصننةدنا وننوا  الصننةدنا،  

قاراوم حتى الدرج  الرابا  نأنواريم ظةطو  على إوت  و الصةدنا  لحسابوم أن لحساب أ
عن ظاويض الصننننةدنا عما أنننننابه من  نف  يذه الحال  يكون من أجره الماامل  مسننننؤنالً 

     رر
 لتزم مد ر الصننننةدنا إظراع أوننننالئب نونننن اوننننات االوننننتثمار كما نرقت ف  نمام الصننننةدنا   (2)

من جو  امشننننراف، نال ي وز له أن ي ئر أن    ن رقًا للتال مات الت  ظصنننندر ف  يذا الشنننننن
 يادو ف  أوالئب نو اوات االوتثمار قنن موافق  جو  امشراف  

الماة   مرظرط  باان ننننناع    اانراا المال  ظتمث  مخا ر االونننننتثمار ف  الصنننننةدنا ف  أن  (3)
  أن ونلراً   االقتصناقي  نالسنوع  ، نلذلك فةن ع م  الوحدات نالاائد الةاظ  عةوا قد ظتنثر إي اباً 

بالت ئرات االقتصناقي  نالسنوع  ، إال أن تلك االونتثمار ونوف يكون  نمن قرج  مق ول  من 
 المخا ر االوتثماري   

نف  جم ا ااحواو ي ب أن ُ ةمر إلى االوننننننننننننننتثمار ف  الصننننننننننننننةدنا على أنه ال  وجد ما   (4)
اوننننتثمارات الصننننةدنا عر نننن  للتقلرات الااقي   إت ظكون يضننننمن ظحقئذ أيداف الصننننةدنا،  

للسنننننننوا نللمخا ر الت  ظةطو  علئوا ك  االونننننننتثمارات، نال  وجد ما يضنننننننمن ارظفاع ع م   
االحتفاظ بمحفم  متةوع  االوننتثمارات من أج  ظقلئ   االوننتثمار  نيترا الصننةدنا ونن اونن   

 المخا ر  
ف  نواي  اامر مسننننننؤناًل عن الق ام باوننننننتثمار نإعاقة اوننننننتثمار ك   مد ر الصننننننةدنا  يات ر   (5)

، نلن مد ر الصننننةدنا  الوحدات بالكام  على  حاملوأنننننوو الصننننةدنا  ناالتال ، ونننن اتمد  
   اظهيكون بةمكانوم ظوج ه عمل ات الصةدنا أن اوتثمار 

للمحافم  على ع م  الوحدات ف  الصنننننةدنا، فان نننننناف  ع م   ر م ان الصنننننةدنا يسننننناى   (6)
أنننننننننوو الصننننننننةدنا بالةسننننننننر  لك  نحدة قد  ةخفض نقد  رظفا  نال  وجد أ   ننننننننمان بنن  
الصننةدنا ونن حقذ أيدافه اموننتثماري  أن أن المسننتثمر ونن سننترق كام  الم لغ المسننتثمر ف  

 الصةدنا  
االوننننتثمار ف  نننننةدنا االوننننتثمار ل س بمثاب  إ داع أمواو لده بةك يقوم بالضننننمان أن  إن  (7)

 ال  ا أن مرظرط بصةدنا االوتثمار بشك  آخر  
 قد  ر م ان الصننننةدنا ياتزم االوننننتثمار ف  اوننننتثمارات عال   ال وقة فان ظلك االوننننتثمارات (8)

الى انخفاأ ف  من المصننننننننننندر أن الملتزم نالذ   ؤق   دفا  الظخضنننننننننننا لمخا ر مث  عدم  
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الى    بام ناف   محتم  ف  نناف  ع م  أننوو الصنةدنا  انخفاأ  ع م  االونتثمار ناالتال   
ا  أقاة من الممكن أن  ؤثر على    مصننننننننننننننندرا   تلننك فننان الت ئئرات ف  الحننالنن  المننال نن   

  اانراا المال   للمصدر الذ  يستثمر   ه الصةدنا   
ى االوتثمار بالطاق  الكامل  لك  المرالغ الت   ال  وجد  مان أن الصةدنا و كون قاقرًا عل (9)

يسننتلموا من المسننتثمرين من نقت آلخر بالفاال   المطلوا  حسننب المر وب   ه  نقد  تنثر  
ع ز الصنةدنا عن اونتثمار ك  المرالغ الت  يحصن    نإتاالاائد المتوقا للمسنتثمرين ونلرًا   

 ئد المتوقا  للمستثمرين   علئوا بالكام  أن بالفاال   المطلوا ، وتتنثر الاوا
، فمن المحتم  أن ظتارأ أنننننننننوو الصننننننننةدنا  الدنالر اامريك الصننننننننةدنا مقوم ببما أن  (10)

، خصننونننا  نالر اامريك المقوم  بام ت أجة    للتقلرات ف  ع م  ظلك الوحدات مقاب  الد
أنننه  تاننذر على الصننننننننننننننةنندنا النندخوو ف  أ  عمل ننات ظحو  نن  نفقنناً  احكننام الشننننننننننننننريانن  

 امو م    
يمة  قرن ننننننننننًا، أن    ا بااج ، أن يمة   ننننننننننمانات، أن يام   ال ي وز للصننننننننننةدنا أن  (11)

كضننننننامن رئ سنننننن  مننننننندارات، أن  تدانو بالسننننننلا، أن  تاجر بالاقارات، أن  تاام  بشنننننن كات  
% من ناف   10التموو لت ط    لرات االوترقاق ناحد أقصى  ، باوتثةا   التمووالخصم، أن 

 أنوله  ع م   
االوننننننتثمار عن أي  أ ننننننرار ظلحذ بوم   مالك  نحداتظ اه   مد ر الصننننننةدنا مسننننننؤنالً يكون  (12)

ة  ين  أن نمنام الصننننننننننننننةندنا أن نت  ن  إوننننننننننننننا  نت  ن  مخنالفن  أحكنام القنانون أن ال ئحن  التةفئنذ
 وتاماو الص ح ات المخول  له أن نت    اميماو ال س م   إ

 
 والعشرون   المـــــــادة الخامسة

 المالية للصندوق: السنة 
  ًً واي  قيسنم ر من ك  ونة  ناونتثةا نظ دأ السنة  المال   للصنةدنا ف  اانو من  ةا ر نظةتو  ف   

  صنننننننةاق ذ لده الوئة  القئده ف  وننننننن    من تلك السنننننننة  المال   اانلى للصنننننننةدنا فت دأ من ظاريا  
 نظةتو  ف  التاريا المحدق لةواي  السة  المال   التال     

 
 والعشرون   المـــــــادة السادسة 

 السجالت والدفاتر: 
إمسنننناك السنننن  ت نالدفاظر ال زم  الحفع    نأمئن االوننننتثمار   نمراقبي ب على مد ر الصننننةدنا  

ال ئح  التةفئذي ، ني ب على ن   ما أحكام القانون لضنننننننننرط حسنننننننننابات الصنننننننننةدنا، نتلك بما  تفذ  
ن يحتفع بالس  ت نالدفاظر ال زم  للرقاب  على مد ر الصةدنا،  أنأمئن الحفع االوتثمار   مراقب
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  ب ان  أا ان ظتحقذ من ننننح   نظخضنننا يذه السننن  ت نالدفاظر لرقاب  جو  االشنننراف، ني وز لو
 مدنن بوا  

 
 والعشرون   المـــــــادة السابعة
 

 لصندوق: الخارجي لحسابات المراقب 
أن أكثر يائةه نيحدق أجره مد ر    خارج   مراقب حسننننابات تولى ظدقئذ حسننننابات الصننننةدنا  (1)

الصننةدنا من بئن مراق   الحسننابات الخارجئئن المسنن لئن لده الوئة ، نتلك ل قوم بنعماو  
    مراجا  ن ظدقئذ حسابات الصةدنا نفقًا لماا ئر المحاور  الدنل   الماتمدة من الوئة 

ال  لصةدنا لسة  مال   ناحدة قابل  للت د د وةويًا لمدة  ليائن مراقب الحسابات الخارج    (2)
ظت انز أراا وةوات مال   متتال  ، ني وز له الق ام بوذه ااعماو لذات الصةدنا باد فترة  

    انقطاع ال ظق  عن وةتئن متتالئتئن 
صةدنا يو نفسه مراقب الحسابات لمد ر  لال ي وز أن يكون مراقب الحسابات الخارج  ل (3)

   الصةدنا 
عن أ  ظقصننننننننئر أن إيماو موة  أن  ش يقا مةه أثةا    يكون مراقب الحسننننننننابات مسننننننننةوالً  (4)

 ظنق ته لامله   
لمراقب الحسننننننننننابات حذ ام  ع ف  أ  نقت على السنننننننننن  ت نالدفاظر نالوثائذ ناانراا  (5)

 الحفعالمتالق  بةقارة ناونتثمار أمواو الصنةدنا ونوا  الت  بحوزة مد ر الصنةدنا أن أمئن  
 نفقًا للقواعد الت  ظةمم يذه الموة  ننفقًا لمراقئ التدقئذ المتاارف علئوا   

ال ئح   شننننننننننننراف بني  مخالفات احكام القانون أن  وم مراقب الحسننننننننننننابات بةخطار جو  اميق (6)
   الحفعظقا من مد ر الصةدنا أن أمئن  للصةدنا    ااواو   ةمامالتةفئذي  أن ال

عن مراشنننننننننرة عمله أثةا  السنننننننننة  المال   الت  عئن ال ي وز لمراقب الحسنننننننننابات أن  توق    (7)
لمراعر  حسنننننننننننابات الصنننننننننننةدنا خ لوا، نف  حال  نجوق أونننننننننننراب يسنننننننننننتحئ  على المراقب  

نجو  امشراف   الحفعاالوتمرار ف  أقا  عمله، فةن عل ه أن يخطر مد ر الصةدنا نأمئن 
بد   له، نيتحم     بذلك، ني ب عل ه ف  يذه الحال  أن يسنننتمر ف  عمله إلى أن  تم ظائئن

إتا خال     المشنننتركئن/ كتت ئنمراقب الحسنننابات كاف  اا نننرار الت  ظلحذ بالصنننةدنا أن الم
يذا الحمر، ني ب أن  تم ظائئن مراقب الحسننننابات ال د   خ و مدة ال ظ انز وننننتئن  ومًا  

 من التاريا الذ  يطلب   ه مراقب الحسابات أن  توق  عن مراشرة عمله   
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 والعشرون   المـــــــادة الثامنة  
 مكتب التدقيق الشرعي الخارجي للصندوق: 

التدقئذ الشرع  الخارج    (1) الصةدنا حذ ظائئن مكتب  للق ام بالرقاب     يمة  مد ر  نتلك 
الشرع     للماا ئر  مطابقتوا  من  للتنكد  للصةدنا  المال    اانراا  ظاام ت  جم ا  على 

الوئة  تات الصل    التدقئذ الشرع  الخارج  مس ً   نيشترأل    نقرارات  أن يكون مكتب 
 لده الوئة ، ن  لتزم برفا ظقاريره الى جمع   حمل  الوحدات للصةدنا    

وةويًا،  لصةدنا لسة  مال   ناحدة قابل  للت د د  ليائن مكتب التدقئذ الشرع  الخارج     (2)
بوذه ااعماو لذات الصةدنا  ، ني وز له الق ام  أراا وةوات مال   متتال   نلمدة ال ظت انز 

    باد فترة انقطاع ال ظق  عن وةتئن متتالئتئن
 ي ب ان يشتم  ظقرير مكتب التدقئذ الشرع  الخارج  على اآلظ :    (3)

 .الداخل  الشرع  التدقئذ  نحدة ظقرير على ا  عه يفئد ما  أ
 .ننتائ وا الصةدنا  مد ر إلى المئدان   الزيارات نظواريا عدق   ب
امخ و   قنن  نتلك نفحصوا،  علئوا اال  ع ظم الت  نالماام ت الاقوق حوو ب ان   ت

 .التاام ت يذه بسري 
 .نالماام ت الاقوق لتلك المرجع   القواعد   م
ماال توا   نك ف   الماام ت،  أن الاقوق ف  ووا  - نجدت إن - الشرع   المخالفات    ج

 .لذلك  المقترح  نالمدق
فحصوا،   ظم الت  التاام ت إجرا  عن  له المرخص  الشخص ف  المسؤنل  ال وات    ح

 .إن ازيا نمراح 
 .الةوائ  الشرع  الرأ     خ
    .للمكتب القانون  نالممث  الشرع  المدقذ ظوع ا   ق

 
 :  التنكد مما  ل الخارج     ي ب على مكتب التدقئذ الشرع    (4)

   االلتزام بالشرنأل نالضوابط نالماا ئر الشرع   الت  اعتمدظوا الوئة   أ
   الشريا  امو م    نمراقئأن يكون له مئثاا عم  أخ ق  نفذ أحكام   ب
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أن ظكون اللوائ  الداخل   نالاقوق ناالظفاقات نالةماتج الت  يسنننننتخدموا الصنننننةدنا    ت
   نااقنات الت  يستثمر بوا موافق  احكام الشريا  امو م  

صنننةدنا ق   ظقديم  ي ب نشنننر ظقرير التدقئذ الشنننرع  الخارج   نننمن التقرير السنننةو  لل   (5)
 ظقريره الةوائ  الى جمع   حمل  الوحدات  

 
 والعشرون   المـــــــادة التاسعة

 : الحفظ أمين
ي ب حفع أننننننوو الصنننننةدنا لده أمئن حفع مرخص له يائن من ق   مد ر الصنننننةدنا     (1)

باد الحصننننوو على موافق  الوئة ، ني وز له ظائئن أمئن حفع فرع  يكون مرخصننننًا له أن  
مسنننننننننننننن ً  لده جون  رقاب ن  أجة  ن ، نتلك لحفع اانننننننننننننننوو خارج قنل  الكويت  نال  ؤق   

    التااقد ما أمئن حفع فرع  إلى إعفا  أمئن الحفع اانئ  من مسؤنل اظه
 بالتال : على ااخص  ي ب على أمئن الحفع االلتزام   (2)

ال ئح ،  لتزم أمئن  أ  ما مراعاة أحكام الكتاب السابا )أمواو الام   نأنولوم( من 
الحفع باالحتفاظ بننوو الصةدنا ف  حسابات مةفصل  يقوم بفتحوا نإقارظوا على أن  

ظكون مستقل  عن حساباظه أن حسابات ال ئر، نأن   ذو ف  تلك عةاي  الشخص  
 الحريص 

 
 ب  اوت م نحفع نإ داع اارااح الةقدي  نأي  ظوزياات أخره ناشة  عن نشاأل 

 الصةدنا 
ج  إخطار مد ر الصةدنا بني  التزامات مترظر  على أنوو الصةدنا نإرواو أ   

 إخطارات  تسلموا نف  المدة المقررة لذلك 
 ق  ظةفئذ ظال مات مد ر الصةدنا الخان  بةطاا عم  أمئن الحفع 

 ه  إعداق نحفع و   حمل  الوحدات ما لم يحفع لده نكال  مقان   
فق  كتاب   من مد ر الصةدنا على جم ا الاقوق  ي ب الحصوو على موا  (3)

    الم رم  بئن أمئن الحفع اانئ  نأمئن الحفع الفرع  
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 المادة الثالثون 
 مراقب اإلستثمار

نالمائن من ق   مد ر الصةدنا باد الحصوو على موافق   ي ب على مراقب االوتثمار  (1)
 باامور التال  :على ااخص االلتزام الوئة  

   التنكد من التزام مد ر الصةدنا بالقانون نال ئح  نقرارات نظال مات الوئة   1
 نالةمام ااواو  ننشرة االكتتاب نأي  نثائذ ُأخره ُيصدريا ُمد ر الصةدنا 

م حصص أن نحدات االوتثمار بالطريق  نف  المواعئد المحدقة لذلك    أن يقوم بتقوي2
 ف  الةمام ااواو  للصةدنا 

   التنكد من ع ام مد ر الصةدنا بمسؤنل اظه بما يحقذ مصلح  حمل  الوحدات 3
 نفقًا للةمام ااواو  للصةدنا نأحكام ال ئح ، نأن أمواله ظستثمر ف  

 المحدقة ف  يذا الةمام حدنق ااوالئب نالس اوات 
   إقرار أي  ظاام ت ظةطو  على ظاارأ مصال  4
  االجتماع مرظئن وةويًا على ااق  ما الوئة  امقاري  للصةدنا لمراجا  التزام  5

الصةدنا بالقانون نال ئح  نقرارات نظال مات الوئة  نالةمام ااواو  ننشرة االكتتاب  
 ةدنا نأي  نثائذ أخره يصدريا مد ر الص

   إخطار الوئة  بني  مخالفات ظقا من مد ر الصةدنا 6

  
 المادة الواحد و الثالثون  

 مستشار اإلستثمار:
 ي ب على مستشار اموتثمار املتزام باامور اآلظ  : (1)

إوتثمار   أ كمستشار  للام   الوئة   ق    من  له  مرخصًا  يكون  ان    أن 
  مةدنب عةه

المةمم     ب نامجرا ات  للوائ   يام   رقًا  االوتثمار  أن  انمم  
حمل   ال ماع    مصال   ظحقئذ  الى  ناما  ودف 

  الوحدات
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عةد ظقديم  على أمواله الخان   ج  أن   ذو عةاي  الشخص الحريص  
 اموتشارات اموتثماري  

ق  أن يحتفع بدفاظر نو  ت مةتمم  نفقًا للةمم المحاو   ، نتلك  
ظقارير   للوئة   يقدم  نأن  ال ماع ،  اموتثمار  بننمم     ما  تالذ 

مةه   نتلك  قنري ،   ظطلره  ما  الصاقرة  ،  بحسب  للوائ   نتلك  رقًا 
  عةوا

تقديم المشورة حوو ماام ت الشرا  أن ال  ا  بيقوم مستشار اموتثمار   (2)
راقو أن التحوي  أن  ئريا من الماام ت ف  أ  من أقنات الةقد  أن الت

بئن مد ر الصةدنا    ات الت  ظ رمنتلك على الةحو المفص  ف  امظفاع  
 نمستشار اموتثمار ف  يذا الخصوص 

 

 الثانية والثالثون  المـــــــادة

 الخدمات:شغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإلدارية للصندوق أو أي من مقدمي 
ف  حال  ش ور مةصب أحد أعضا  الوئة  امقاري  للصةدنا، أن أ  من مقدم  الخدماتك  تائن  
على مد ر الصةدنا إخطار الوئة  بذلك خ و مدة أقصايا خمس  أيام عم ، كما  تائن عل ه  
ظقديم  لب لش   المةانب الشا رة خ و مدة أقصايا خمس  عشر  وم عم  من ظاريا انتوا   

 امخطار المةصوص علئوا ف  يذه الماقة  مدة
أ  ظ ئئر يطرأ على   الوئة  عةد حدنم  ب انات الصةدنا ف  و   الصةاق ذ لده  نيتم ظاد   

 الةمام ااواو ، أن مقدم  الخدمات 
نف  جم ا ااحواو ي ب على مد ر الصةدنا إخطار حمل  الوحدات خ و مدة أقصايا خمس   

  من المةانب المذكورة أيام عم  من ش ور أن ش   أ ٍّّ 
بواوط  ال ريد أن ال ريد اال لكترنن  أن أ  نوئل  من نوائ   ظرو  االخطارات لحمل  الوحدات 

ظلك   ظحمئ   بواوط   أن  االكتتاب/االشتراك  ف   لب  المحدقة  عةانيةوم  على  الحد ث   االظصاو 
نكئ  االكتتاب )ال  ا( أن    التقارير إلى التط  قات االلكترنن   المتوفرة لده مد ر الصةدنا ن/أن 

أي  نوائ  الكترنن   أخره متاح  لده نكئ  االكتتاب )ال  ا( أن مد ر الصةدنا أن إلى مسؤنو  
حساب حام  الوحدات لده ال ةك بةا  على  لب حام  الوحدات نيشترأل لصح  تلك أن يكون  

 المشترك قد نافذ على أن  تم إع نه بنحد يذه الطرا 
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 الثالثون المادة الثالثة و 
 تعديل نظام الصندوق: 

ال ي وز لمد ر الصةدنا أن ي ر  أ  ظاد  ت على الةمام ااواو  للصةدنا إال باد موافق   
 الوئة  على يذه التاد  ت 

 
أن   -إتا نجدت ف  التاد  ت المقترح  ما يمس الحقوا المكتسر  لحمل  الوحدات  -نللوئة  

 % من رأ  الماو على يذه التاد  ت 50موافق  أكثر من ظطلب من مد ر الصةدنا أخذ 
 

ال  ةفذ أ  ظاد   على الةمام ااونننننننننناونننننننننن  للصننننننننننةدنا اال باد موافق  الوئة  ان ف  الموعد الذ   
 ظحدقه  

 
ني ب على مد ر الصننننننننننننننةدنا اخطار حمل  الوحدات با  ظاد    تم على الةمام ااونننننننننننننناونننننننننننننن  

 رة أيام عم  من ظاريا موافق  الوئة  على يذا التاد    شظت انز عللصةدنا، نتلك خ و فترة ال 
 

بواوط  ال ريد أن ال ريد اال لكترنن  أن أ  نوئل  من نوائ   ظرو  االخطارات لحمل  الوحدات 
ظلك   ظحمئ   بواوط   أن  االكتتاب/االشتراك  ف   لب  المحدقة  عةانيةوم  على  الحد ث   االظصاو 

كترنن   المتوفرة لده مد ر الصةدنا ن/أن نكئ  االكتتاب )ال  ا( أن  التقارير إلى التط  قات االل
أي  نوائ  الكترنن   أخره متاح  لده نكئ  االكتتاب )ال  ا( أن مد ر الصةدنا أن إلى مسؤنو  
حساب حام  الوحدات لده ال ةك بةا  على  لب حام  الوحدات نيشترأل لصح  تلك أن يكون  

 ع نه بنحد يذه الطرا المشترك قد نافذ على أن  تم إ 
 
 

 والثالثون الرابعة  المـــــــادة
 إلغاء الترخيص: 

 للوئة  أن ظل   ظرخ ص أ  نمام اوتثمار جماع  ف  أ  من ااحواو التال  :
   إتا ظ ئن أنه لم  تم الوفا  بن  من الشرنأل الخان  بمة  الترخ ص 1
 الةمام    إتا كان ف  تلك حماي  لمصلح  المشاركئن ف  2
  إتا خال  مد ر أن مراقب االوتثمار أن أمئن الحفع أيًا من أحكام القانون أن اللوائ ، أن قدم 3

 للوئة  مالومات  ئر نح ح  أن  ئر قع ق  أن مضلل  
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  إتا  لب مد ر الةمام إل ا  الترخ ص، نللوئة  أن ظرفض الطلب إتا نجدت  رنرة للتحر    4
 صلح  المشاركئن عن أمر  تالذ بالةمام أن بم 

 
للوئة  أن ظخطر مد ر أن مراقب االوتثمار أن أمئن الحفع لةمام االوتثمار ال ماع  كتابً   

بازموا على إل ا  ظرخ ص الةمام نااوراب الت  قعتوا لذلك، نعلى المد ر أن مراقب االوتثمار  
   به الوئة  لت ف   أن أمئن الحفع أن يقدم ظاودًا خ و خمس  عشر  ومًا من ظاريا إخطاره، ظق

 إل ا  ظرخ ص الةمام 
 

على الوئة  إتا أندرت قرارًا بةل ا  ظرخ ص نمام اوتثمار جماع  أن ظكل  شخصًا مرخصًا له  

المختص   ني ب علئوا ف  يذه   المحكم   الةمام، أن أن ظطلب تلك من  ل قوم بنعماو ظصف   

 بامجرا  الذ  اظخذظه  -نكتاب   فورًا  -الحال  أن ظخطر مد ر نأمئن حفع الةمام 

للوئة ، إتا ظ ئن لوا عدم التزام مد ر أن مراقب االوتثمار أن أمئن الحفع لةمام اوتثمار جماع   
عمل     عن  مؤقت   لفترة  بالتوق   الةمام  لمد ر  ظال ماظوا  ظصدر  أن  ال ئح ،  أن  القانون  بنحكام 

م االوتثمار ال ماع  ف  التاريا المحدق ف  نحدات نما  – أن ك يما    –االوترقاق أن االشتراك  
 بتلك التال مات 

 
 والثالثون الخامسة  المـــــــادة

 الصندوق:  إنقضاء
  ةقض  الصةدنا ف  ااحواو التال  :

   انقضا  المدة المحدقة ف  الةمام ااواو  ما لم ظ دق  رقًا للقواعد الوارقة بالةمام 1
 أجله الصةدنا أن ف  حال  اوتحال  ظحق قه الودف   انتوا  ال رأ الذ  أنشئ من 2
  ظل  أن ي ك جم ا أنوو الصةدنا أن مامموا بحئث  تاذر اوتثمار الراق  اوتثمارًا  3

 م ديًا 
  بةاً  على  لب مد ر الصةدنا بشرأل ندنر قرار بالموافق  من جمع   حمل  الوحدات ممن  4

 ه ق   انتوا  مدظه % من رأ  ماو الصةدنا بحل  50يملكون أكثر من 
   ندنر قرار من الوئة  بةل ا  ظرخ ص الصةدنا 5
   ندنر حكم قضائ  بح  الصةدنا نظصفئته  6

 



41 
 

 والثالثون  السادسة  المـــــــادة
 التصفية:  اتإجراء

ف  قنر التصف  ، نيحتفع خ و   -نفقًا احكام الماقة السابق   - دخ  الصةدنا بم رق حله 
بالشخص   االعتراري  بالقدر ال زم مظمام التصف  ، ني ب أن يضاف إلى اوم  مدة التصف   

الصةدنا عرارة )ظحت التصف  ( مكتوا  بطريق  نا ح  ف  المكاظرات الصاقرة عن ال و   
 القائم  على التصف  ، ني ب أن  تم شور ظصف   الصةدنا 

 
 التال  : ال ةوقنيترا ف  ظصف   الصةدنا ااحكام المةصوص علئوا ف  

 
   ظسقط آجاو جم ا الد ون الت  على الصةدنا من ظاريا شور ح  الصةدنا نإخطار 1

الدائةئن بافتتاح التصف  ، نعلى المصف  أن يخطر جم ا الدائةئن روم ًا بافتتاح التصف   ما  
ونوم، ني وز إخطار الدائةئن بطريذ امع ن، نف  جم ا  قعوظوم لتقديم  لراظوم باقتضا  ق 

ااحواو ي ب أن  تضمن امخطار أن امع ن مول  للدائةئن ال ظق  عن خمس  عشر  وم عم   
 لتقديم  لراظوم   

  ظةتو  عةد انقضا  الصةدنا ولط  مد ر الصةدنا، نما تلك يم  المد ر قائمًا على إقارة  2
 ٍّ نمماروته لسلطاظه، نيات ر المد ر بالةسر  إلى ال ئر ف  حكم  الصةدنا إلى حئن ظائئن مص

المصف  إلى أن  تم ظائئن مص ٍّ  نيستمر مقدمو خدمات الصةدنا خ و مدة التصف   ف   
عدم الحاج  الوتمراريم ف  ظقديم يذه   -باد موافق  الوئة    -ظقديم خدماظوم ما لم يقرر المصف  

 أن قم  باض الموام لده مقدم خدم  ناحد  الخدمات أن اوت دالوم ب ئريم 
  ي وز ظائئن مد ر أن مقدم  الخدمات للصةدنا مصف ًا له، كما ي وز ظائئن المصف  من  3

بئن ااشخاص المرخص لوم بةقارة أنمم  االوتثمار ال ماع ، أن إقارة محفم  االوتثمار أن  
ن لده الوئة   نف  جم ا ااحواو  مراقب اوتثمار أن أمئن الحفع، أن مراق   الحسابات المس لئ

ال  تم ظائئن المصفى إال باد موافق  الوئة   نال   دأ المصفى ف  مراشرة أعماله إال باد شور  
 قرار ظائئةه 

   تم ظائئن المصفى بقرار يصدر عن جمع   حمل  الوحدات إال ف  ااحواو الت  ظقرر فئوا  4
  نف  حال  اخت ار المصف  من ق   جمع   حمل   الوئة  ظائئن المصف  نفذ ال ئح  التةفئذي 

الوحدات،  توجب الحصوو على الموافق  المسرق  من الوئة  على ظائئن المصف   نف  جم ا  
ااحواو، ظحدق ال و  الت  اختارت المصف  أظاابه نمدة التصف  ، على أن  تحم  الصةدنا  

 أظااب المصف  
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ت بتائئةه، نف  جم ا ااحواو ي وز للوئة  بةا     يازو المصف  بقرار من ال و  الت  قام 5
على  لب أحد حمل  الوحدات أن قائة  الصةدنا أن من ظلقا  نفسوا أن ظصدر قرارًا بازو  

المصفى إتا رأت م ررًا مق واًل لذلك  نك  قرار بازو المصف  ي ب أن يشم  ظائئن من يح   
باد شور القرار المتضمن الازو نظائئةه   محله، نال   دأ المصف  ال د د ف  مراشرة أعماله إال

 مصف ًا 
 
  يقوم المصف  ب م ا ااعماو الت  ظقتضئوا ظصف   الصةدنا، نله على نجه الخصوص ما  6

  ل :
 أ  ظمثئ  الصةدنا أمام القضا  نال ئر 

 ب  الق ام ب ذو عةاي  الشخص الحريص للمحافم  على أنوو الصةدنا نحقوقه 
  ج  وداق ق ون الصةدنا 

 ق  ب ا أنوو الصةدنا عقارًا أن مةقواًل بالمزاق الالة  أن بالممارو  أن بن   ريق  
 أخره ظكف  الحصوو على أعلى وار، ما لم  ةص ف  قرار ظائئةه على إجرا  ال  ا 

 بطريق  مائة  
 ه  قسم  ناف  أنوو الصةدنا بئن حمل  الوحدات 

 
إتا كانت الزم  مظمام أعماو وابق ، كما ال     نال ي وز للمصف  أن   دأ أعمااًل جد دة إال 7

ي وز له ب ا أنوو الصةدنا جمل  ناحدة أن أن  تصال  على حقوقه أن يق   التحك م ف   
المةازعات المتالق  بنعماو التصف   أن إجرا  ظاام ت ما أ راف تات الصل ، إال بموافق   

 جمع   حمل  الوحدات 
 
صف  ف  مواجو  الصةدنا أن حمل  الوحدات أن ال ئر إتا    ظسر  ااعماو الت  ي ريوا الم8

كانت مما ظقتض ه أعماو التصف   نف  حدنق ولطته  فةتا ظادق المصفون ف  ظكون ظصرفاظوم  
ملزم  للصةدنا إال إتا اظخذ القرار باا ل    المطلق ، ما لم  ةص قرار ظائئةوم على خ ف  

 تلك  
 
الصةدنا نظسل م قفاظره نمستةداظه نأنوله إلى المصف ،     على مد ر الصةدنا ظقديم حسابات 9

كما  لتزم مقدمو الخدمات بتزنيد المصفى بن  ب انات أن مالومات ظخص الصةدنا، نيقوم  
ب رق أنوو الصةدنا نظحد د مركزه المال     -خ و ث ث  أشور من مراشرظه لامله  -المصف  
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  تلك بمقدم  الخدمات، نيمسك المصف   بما  تضمن حقوقه نالتزاماظه، نله أن يستائن ف
 الدفاظر ال زم  لقئد التصف  ، ما إخطار الوئة  بتقرير المركز المال  للصةدنا 

 
  على المصف  االنتوا  من أعماو التصف   ف  المدة المحدقة ف  قرار ظائئةه، فةتا لم ظحدق  10

د المدة بقرار يصدر من ال و   المدة ظولت الوئة  ظحد ديا بةا  على  لب تن  الشنن  ني وز م
الت  اختارت المصف  باد اال  ع على ظقريره الذ   تضمن ااوراب الت  حالت قنن إظمام  

 التصف   ف  المدة المحدقة، نلك  ت  شنن أن يطلب من الوئة  ظقصئر يذه المدة 
 

ث ث  أشور    على مصف  الصةدنا أن يقوم بدعوة جمع   حمل  الوحدات ل جتماع خ و 11
من انتوا  السة  المال  ، نتلك لمةاقش  ال  انات المال   عن السة  المةتو   نظقرير مراقب  

الحسابات نالتقرير السةو  عن أعماو التصف   نالمصاقق ، نله قعوة ال مع   ل جتماع ف  أ   
 نقت إتا اقتضت تلك أعماو التصف   

 
لصةدنا من حقوا لده ال ئر أن لده مد ر     تائن على المصف  أن يستوف  ما يكون ل12

 الصةدنا نإ داع المرالغ الت  يحصلوا ف  أحد ال ةوك لحساب الصةدنا ف  قنر التصف   
 نعلى المصف  وداق ق ون الصةدنا نظ ةئب المرالغ ال زم  لسداق الد ون المتةازع علئوا،

 نيتم وداق ق ون الصةدنا نفقًا للترظئب التال :
 االلتزامات المال   الةاظ   عن عمل ات التصف   أ  

 ب  جم ا المرالغ المستحق  لمقدم  الخدمات 
 ج  الد ون الممتازة حسب ظرظئب امت ازيا 

 ق  الد ون المضمون  بتنمئةات عئة  ، نتلك ف  حدنق ناظ  الش   الضامن للد ن 
 

ئةئن الااق ئن، فةن لم يك  المترق   نما  ترقى من ماو باد وداق الد ون السابذ ب انوا  ؤق  للدا
 من ناظ  التصف   لسداق ك  يذه الد ون  تم قسم  الماو علئوم قسم  ال رما  

 
  يقوم المصف  بقسم  ما ظرقى من أنوو الصةدنا باد وداق ق ونه بئن حمل  الوحدات،  13

 نيحص  ك  مشترك على نصئب  تةاوب ما عدق نحداظه ف  رأ  ماو الصةدنا 
 

قدم المصف  إلى جمع   حمل  الوحدات حسابًا ختام ًا عن ظصف   الصةدنا نقسم     ي14
أنوله، نظةتو  أعماو التصف   بالتصد ذ على الحساب الختام  من ظلك ال مع    نعلى  
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المصف  أن يطلب إل ا  قئد الصةدنا من و   الصةاق ذ لده الوئة  باد انتوا  التصف     
تصف  ، نال يحت  على ال ئر بانتوا  التصف   إال من ظاريا  نيقوم المصف  بشور انتوا  ال 

 الشور 
 

نفقًا للسة  المال        لتزم المصف  بتقديم ظقرير راا وةو  للوئة  عن أعماو التصف  ، 15
للصةدنا خ و مدة أقصايا ث ثون  ومًا من نواي  الفترة، على أن يكون التقرير مراجاًا من ق    

مةًا ما ظم التون  إل ه ف  إجرا ات التصف   نالدفاات الت  ظم ظوزياوا  مراقب الحسابات، نمتض
على حامل  الوحدات نأ  أنوو موجوقة لده الصةدنا لم  تم ظسئئلوا نو ب عدم االنتوا  من  

كما ي وز للوئة  أن ظطلب من المصف  ظزنيديا بن  مالومات أن ظقارير كلما رأت   ظسئئلوا، 
  رنرة لذلك 

 
فاظر نالمستةدات المتالق  بتصف   الصةدنا لمدة خمس وةوات من ظاريا إل ا  قئد    ظحفع الد16

 الصةدنا من و   الوئة  ف  المكان الذ  ظحدقه ال و  الت  عئةت المصف  
 

  يسننننننننو المصنننننننف  عن ظاويض اا نننننننرار الت  ظلحذ الصنننننننةدنا أن حمل  الوحدات أن ال ئر  17
  الت   رظك ونا ف  أقا  عملنه، نف  حنالن  ظاندق بسنننننننننننننن نب ظ نانزه حندنق وننننننننننننننلطتنه أن نت  ن  ااخطنا

 المصفئن فةنوم يكونون مسةولئن على نجه التضامن  
 

 الثالثون و  ةبعالسا المـــــــادة
 االفصاح عن المصالح المشتركة: 

  االوننننتثمار   مراقب)   ش م ك   ظتولى الشننننرك  الكويت   للمقاننننن   2006/ 9/ 3بموجب الاقد المؤرخ  
نكئ   )  ع  ش م ك  بةك الكويت الو ة   وننننننننن  ت المسنننننننننايمئن ف  رأ  ماو( حفع نأمئن الحفع

حفع    2011/ 9/ 7بموجب الاقد المؤرخ  كما ظتولى الشننرك  الكويت   للمقاننن  ش م ك   (  امكتتاب
 )مد ر الصةدنا(    م    و  ت المسايمئن ف  رأ  ماو شرك  الو ة  ل وتثمار ش م ك

 
 والثالثون  الثامنةالمـــــــادة 

 المراسالت:
  تم ظوج ه كاف  المراو ت: 

ا  مالك على آخر عةوان مقئد ف  ونننننن  ت الصننننننةدنا، نيمكن ارونننننناو كاف  المراونننننن ت   -
بواوننننننننط  ال ريد املكترنن  أن أ  من نوننننننننائ  االظصنننننننناو الحد ث   على عةانيةوم المحدقة ف  
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ى التط  قات االلكترنن   المتوفرة   لب االكتتاب/االشنننننننننتراك أن بواونننننننننط  ظحمئ  ظلك التقارير إل
لده مد ر الصنننننننننةدنا ن/أن نكئ  االكتتاب )ال  ا( أن أي  نونننننننننائ  الكترنن   أخره متاح  لده  
نكئ  االكتتاب )ال  ا( أن مد ر الصننننننةدنا أن إلى مسننننننؤنو حسنننننناب حام  الوحدات لده ال ةك  

 بةا  على  لب حام  الوحدات  
 إلى المد ر على الاةوان التال :   -

  م  ش م ك  شرك  الو ة  لموتثمار
 الكويت 13050الرمز ال ريد     -( الصفاة4950ص ب ) 

 investmentfunds@nbkcapital.comال ريد املكترنن :  
 22006417الواظ  رقم

 www.nbkcapital.comااللكترنن   الموقا
 

 
 والثالثون التاسعة  مادةال

 الشكاوي: إجراءات 
الى مد ر الصةدنا  نارواله  شكوه  النموتج  نظوع ا  ظا ة   ظقديم شكوه من خ و    أّ  مستثمر  بامكان

 باحده الطرا التال  :
 ، دنيًا لوحدة شكانه الام     1
االلكترنن   ب  2 : ال ريد  على  الام    شكانه  نحدة  رئ س  complaint-باوم 

unit@nbkcapital.com ، 
 بال ريد باوم رئ س نحدة شكانه الام   على الاةوان التال :  3

برج   – شارع جابر المرارك نشارع الشودا     –   7قطا     – شرا    – شرك  الو ة  لموتثمار
 35الدنر  –  بةك الكويت الو ة  ال د د

 الكويت  13050الصفاة،  4950ص ب  

من   الشكوه  نموتج  على  الحصوو  الصةدنا نيمكن  لمد ر  االلكترنن    الموقا 
 على الاةوان الم ئن أع ه  همكاظر منأن www.nbkcapital.com على

 
 
 

mailto:complaint-unit@nbkcapital.com
mailto:complaint-unit@nbkcapital.com
http://www.nbkcapital.com/
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 األربعون المـــــــادة 
 القــانــون والمحـــاكم: 

من حئث ظفسننننننننئره نظط  قه نالمةازعات الةاظ   عةوا   يخضننننننننا يذا الةمام احكام القانون الكويت   
   الةاشة  عةه أن المتالق  به    نيختص القضا  الكويت  نحده بكاف  المةازعات

 
 المادة الواحد واألربعون 

 
نالقرارات نالتال مات الصننننننننناقرة من الوئة    ما    نظاد  ظوما  ظط ذ أحكام القانون نال ئح  التةفئذي 
 لم  رق به نص خاص ف  يذا الةمام  

 
 
 


