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 املادة األولى 

 تمهيد

بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية    2010( لسنة  7تم إنشاء هذا الصندوق بموجب أحكام القانون رقم )

يكتسبها   مستقلة  مالية  وذمة  اعتبارية  شخصية  للصندوق   ، ش.م.ك.م  لالستثمار  الوطني  شركة  قبل  ومن  التنفيذية  والئحته 

اله  سجالت  في  قيده  تاريخ  من  رقم الصندوق  بترخيص  املال  أسواق  هيئة  بسجالت  الصندوق  تسجيل  تم  حيث    يئة، 

LCIS/2014/0045  بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط    2010لسنة    7ويخضع الصندوق وهذا النظام ألحكام القانون رقم

 تعليمات أو تعديالت تصدرها الهيئة. األوراق املالية والئحته التنفيذية وتعديالتهما، وأية تعاميم أو قرارات أو 

 ألحكامه.  يعتبر
ً
 هذا التمهيد جزء ال يتجزأ من هذا النظام ومكمال

ويجب توفير نسخة مطبوعة أو الكترونية من هذا النظام األساس ي لكل مشترك أو أي شخص لديه رغبة في االكتتاب/االشتراك في 

  - بعد االطالع على النظام األساس ي للصندوق    -شتراك الورقي أو االلكتروني  الصندوق، ويعد توقيع املشترك على طلب االكتتاب/اال 

 بمثابة موافقة على هذا النظام. 

  
 املادة الثانية 

 تـــعـريفـــات 

 يكون للمصطلحات التالية املعنى املبين قرين كل منها:

 صنـدوق الوطنـي للسوق النقدي بالدوالر األمريكي.

 

 الصنـــدوق:اسم 

 

 .
ً
 : األساس ي النظـــــام هذا النظام وأية تعديالت قد تطرأ عليه مستقبال

الجهـة  /جهـة اشرــــــــــــرا /الهيئـة هيئة أسواق املال.

 :الرقابية

وهي شــــخص مرخص له من الهيئة بمزاولة نشــــاط مدير شــــركة الوطني لالســــتثمار ش.م.ك.م. 

 وإدارة الصناديق.نظام استثمار جماعي ويتولى تأسيس 

 مديــــــر الصندوق: 

ــــــــــــــارات االستثمارية املتعلقة باألوراق املالية مقابل   ــــــــــــ ــــــــــــ شخص اعتباري، يقوم بتقديم االستشــــــــــ

 عمولة.

 :االستثمارمستشار 

ــــــــص له من الهيئة ملزاولة حفا أموال العمالء وأصولهم بما في ذل  تل   شخص اعتباري مرخــ

 ألحكام القانون والالئحة.املكونة ألنظمة االستثما
ً
 ر الجماعي وفقا

 أمين الحفظ: 

اقب  شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط املراقبة واإلشراف على أنظمة االستثمار الجماعي.   :االستثمارمر



Page 4 of 38             CMA: OCTOBER 20, 2022 
.. 
 

الجهة/الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يمل  وحدات في الصندوق حسب ما يسمح به  

املواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والعرب واألجانب  من   هذا النظام.

دولة   وخارج  داخل  واألجنبية  والخليجية  الكويتيـــة  واملؤسسات  والشركات  املقيمين  وغير 

 ألحكام هذا النظام االشتراكالذين يجوز لهـم االكتتاب/ الكويت.
ً
 .في الصندوق وفقا

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 :الوحدة/املكتتب/املشترك

 مالية لصــــال  مصــــدرها أو حليفه، أو يحصــــل على أوراق  
ً
الشــــخص الذي يعرض أو يبيع أوراقا

 مالية من املصدر أو حليفه بغرض إعادة تسويق أو إدارة عملية اصدار األوراق املالية.

 :)البيع(  االكتتابوكيـــ  

يكون منخفض  هو صــــــندوق اســــــتثمار يكون هدفه األســــــاســــــ ي االســــــتثمار بأدوات النقد بحيث  

املخاطر وعالي الســــيولة، وبما يكفل للصــــندوق االســــتمرار بأعماله املنصــــوم عليها في النظام 

 األساس ي.

 صندوق أسواق النقد:

ذونـات  األ أدوات اســـــــــــــتثمـار قصـــــــــــــيرة األجـل ـكالوداسع أم مـا يقـابلهـا في املصــــــــــــــارف اإلســـــــــــــالميـة، و 

ن البنوك أو الشـــــــركات والســـــــندات والصـــــــكوك الحكومية والســـــــندات والصـــــــكوك الصـــــــادرة ع

ســـــــــــــواء ـكانـت بـالـدينــار الكويتي أو عملــة أجنبيــة أخرة وشـــــــــــــهــادات اإليـداع البنكيــة واتفــاقيـات  

 إعادة الشراء أو أي أدوات نقد أخرة توافق عليها الهيئة.

 أدوات النقد:

 :شخص الشخص الطبيعي أو االعتباري.

ملمارسـة نشـاط أو أك ر من أنشـطة شـخص طبيعي أو اعتباري حاصـل على ترخيص من الهيئة  

 األوراق املالية املذكورة بالالئحة.

 :شخص مرخص له

موظفي    الهيئــة التي تتولى إدارة الصـــــــــــــنــدوق والتي يتم تشـــــــــــــكيلهــا من موظفًي ا نين أو أك ر من

جماعي على أن    مدير الصـــــندوق ممن تتوافر فيهم شـــــروط ممثلي نشـــــاط مدير نظام اســـــتثمار

 التنفيذيين أو الرئيس التنفيذي لدة مدير الصندوق. يكون أحدهم من كبار

 :هيئة إدارية

الشـــــــــــــخص الـذي يعينـه مجلس إدارة الشـــــــــــــركـة من بين أعضــــــــــــــاء املجلس أو من غيرهم وتكون  

تبعيتـه ملجلس اإلدارة مبـاشـــــــــــــرة، ينـاط بـه إدارة ـكافـة األعمـال التنفيـذيـة املتعلقـة بـاألنشـــــــــــــطـة 

 
ً
للمســؤوليات والصــالحيات املمنوحة له. ويشــمل كذل  املدير األســاســية للشــركة، وذل  وفقا

 العام للشركة ذات املسؤولية املحدودة.

 :رئيس تنفيذي

  األشخام الذين يشغلون وظائف تنفيذية ويقومون باألعمال املهمة واألساس ي

 املرتبطة بأنشطة األوراق املالية التي يمارسها الشخص املرخص له.

 :التنفيذيينكبار 

ــابات الذي يبدي الرأي الفني   ـــ ـــــجل مراقبي الحسـ ـــــجل لدة الهيئة في سـ ـــــخص الطبيعي املسـ الشـ

ـــــتثمــار  املحــايــد واملســـــــــــــتقــل حول مــدة عــدالــة ووضـــــــــــــوح القوائم املــاليــة   ـــ للعمالء ألنظمــة االســـــ

 ملعايير املحاسبة الدولية املعتمدة لدة الهيئة.
ً
 الجماعي املعدة وفقا

اقب   الخارجي: الحساباتمر
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وحدات االســــــتثمار التي يتكون منها الصــــــندوق وهي ورقة مالية غير قابلة للتجزئة تمثل حصــــــة 

 في أصول الصندوق وتخول حاملها مباشرة كامل الحقوق الناشئة عنها.

 يمثلهم  
ً
 واحـدا

ً
وإذا تعـدد مـالكو الوحـدة الواحـدة تعين عليهم أن يختـاروا من بينهم شـــــــــــــخصــــــــــــــا

 ق.تجاه الصندو 

 وحدات االستثمار: 

ـــ     كان شــــكله القانوني   -أي صـ
ً
بترخيص من    يثبت حصــــة في عملية تمويلية قابلة للتداول   -أيا

 :الهيئة مثل

 .أ. األسهم الصادرة أو املقترح إصدارها في رأس مال شركة

 .ب. أي أداة تنش ئ أو تقر مديونية تم أو سيتم إصدارها بواسطة شركة

رأســــــــــمال   والســــــــــندات والصــــــــــكوك واألدوات األخرة القابلة للتحويل إلى أســــــــــهم فيج. القروض 

 .شركة

 د. جميع أدوات الدين العام القابلة للتداول والصادرة عن الهيئات الحكومية املختلفة

 .أو الهيئات واملؤسسات العامة

 .ه. أي حق أو خيار أو مشتقات تتعلق بأي من األوراق املالية

 .ام استثمار جماعيو. الوحدات في نظ

 قيمة األسهم
ً
 ز. األدوات املالية التي تشتق قيمتها من أصول أو مراجع سعرية تحديدا

بطريقة مما لة   والســندات والســلع والعمالت وأســعار الفائدة، ويمكن شــراهها وبيعها وتداولها

 .لألسهم أو أية أصول مالية أخرة 

 مـاليـة األوراق التجـاريـة مثـل ا
ً
ـــــنـدات ألمر، وكـذلـ   وال تعـد أوراقـا ـــ ـــــيكـات والكمبيـاالت والســـــ ـــ لشـــــ

 فيمـا بينهـا 
ً
االعتمـادات املســـــــــــــتنـديـة والحواالت النقـديـة واألدوات التي تتـداولهـا البنوك حصـــــــــــــرا

 .وبوالص التأمين والحقوق املترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين

 :ورقة مالية

 م
ً
نها التزامات الصـــــــــــندوق هي عبارة عن اجمالي أصـــــــــــول الصـــــــــــندوق في يوم التقويم مخصـــــــــــوما

 املستحقة في يوم التقويم، مقسمة على عدد الوحدات القائمة في يوم التقويم.

 صافي قيمة الوحدة:

 ألحكام نظام الصــــــــــــندوق   اســــــــــــتثماراتهي قيمة  
ً
الصــــــــــــندوق في نهاية الفترة املالية مقومة طبقا

 منها  
ً
 إليها بنود املوجودات األخرة من نقدية وأرصــــــدة مدينة أخرة مطروحا

ً
األســــــاســــــ ي مضــــــافا

التوزيعـــات النقـــديـــة   االعتبـــارالتزامـــات الصـــــــــــــنـــدوق قبـــل الغير في ذات التـــاريخ )دون األخـــذ في  

 وق إن وجدت(. املقترحة على مساهمي الصند

الصــــــــــــــــــا ـيــــــة  ألصــــــــــــو    الـقـيـمــــــة 

 لصندوق:ا

، وفي (NAVاحتســـــــاب صـــــــافي قيمة أصـــــــول نظام االســـــــتثمار الجماعي )هو اليوم الذي يتم فيه 

 وقع يوم التقويم خالل عطلة رسمية، اعتبر يوم العمل السابق هو يوم التقويم. إذاحال 

 يــوم التقويم:
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يكون للصـــــــــــــنــدوق أيــام تعــامــل محــددة والتي يمكن فيهــا االشـــــــــــــتراك في وحــدات الصـــــــــــــنــدوق أو 

 استردادها

 يوم التعام :

ـــــنة  7القانون رقم ) ـــــاط األ   2010( لسـ ـــــواق املال وتنظيم نشـ ـــــاء هيئة أسـ ـــــأن إنشـ وراق املالية  بشـ

 وتعديالته.

 القانـــــــون: 

ــــنة 7الالئحة التنفيذية للقانون رقم ) ـــ ــــواق املال وتنظيم  2010( لســـــ ـــ ــــاء هيئة أســـــ ـــ ــــأن إنشـــــ ـــ بشـــــ

 نشاط األوراق املالية وتعديالته والتعديالت الالحقة عليها. 

 :الالئحــة التنفيذية او الالئحة

 يـــوم عمــ : .يوم عمل رسمي للهيئة

 البورصة: ألوراق املالية. الكويت بورصة

 :عناية الشخص الحريص عناية يبذلها الشخص الذي يتمتع بالخبرة الكافية وااللتزام بالواجب في أداء عمله.

شـــــــــــــخص اعتبـاري مرخص له من الهيئـة بمزاولة نشـــــــــــــاط امين حفا أو وكالة املقـاصـــــــــــــة يقوم 

 االستثمار الجماعي.باملهام املرتبطة بسجل حملة وحدات نظام 

 حا ظ السج :

 الجهة التي تقوم بالتقام وتسوية تداوالت األوراق املالية وعملية اإليداع املركزي 

 لألوراق املالية، والخدمات األخرة املتعلقة بذل .

 :وكالة املقاصة

 :الصندوق أصو   جميع األموال النقدية أو غير النقدية وغيرها من األموال اململوكة للصندوق.

ينخفض   هو صــندوق ذو رأســمال متغير يزيد رأس ماله بإصــدار وحدات اســتثمارية جديدة أو

 .باسترداد بعض وحداته خالل الفترة املحددة في نظامه األساس ي

 صندوق مفتوح:

ـــــخص    املوظف الذي يعمل لدة الجهاز القائم على إدارة أنظمة االســـــــــتثمار الجماعي لدة ـــ الشـ

وتســـــــجيل وتســـــــوية   ويتلقى األوامر وينفذها في حدود العمليات املســـــــاندة، كتنفيذاملرخص له 

ــــيق مع  ــــبي لقيد تل  التعامالت، كما يقوم بالتنســـــ ــــراء والبيع وفق النظام املحاســـــ عمليات الشـــــ

الالزمـــــة عن النظـــــام التي تمكنـــــه من تقويم  مراقـــــب االســـــــــــــتثمـــــار وتزويـــــده بجميع املعلومـــــات 

ـــــص أو الوحدات وأداء مه ـــ امه بكفاءة وفاعلية، دون أن يكون له أي صـــــــــــــالحية تقديرية الحصـــــ

 باتخاذ القرارات االستثمارية بشأن إدارة أنظمة االستثمار الجماعي.

نـــظــــــام  مــــــديـــر  اشــــــــــــــــــا    مـــمـــثــــــ  

جـمــــــا ـي  ــتـثـمــــــار  )ضــــــــــــــــــابـ     اســــــــــ

 :عمليات( 

صــــدر أو امللتزم  
ا
-حســــب األحوال   -أي معلومة لدة الشــــركة املدرجة أو الصــــندوق املدرج أو امل

تكون معرفتهـا متـاحـة للجمهور   والبنشــــــــــــــاطـه أو بشـــــــــــــخصــــــــــــــه أو بمركزه املـالي أو إداراتـه    تتعلق

ــار العام ألعماله    ولهاواملتعاملين   ـــ ـــــعه املالي أو على املســـــ ـــــومه أو وضـــــ ـــــوله أو خصـــــ تأ ير على أصـــــ

ويمكن أن تؤدي إلى تغير في ســـــــــــعر أو لجم تداول الورقة املالية املدرجة أو في جذب أو عزوف 

صدر على الوفاء بالتزاماته.املتعاملين 
ا
 بالنسبة للورقة املالية أو يمكن أن تؤ ر في قدرة امل

 معلومة جوهرية:

 :رْهر القيد في السجل التجاري أو سجل أنظمة االستثمار الجماعي مع النشر في الجريدة الرسمية.
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 املادة الثالثة 

 اسم الصندوق 

 .  "األمريكي بالدوالر  النقدي للسوق  الوطنـي"صنـدوق  اسميطلق على هذا الصندوق  
 

 املادة الرابعة 

 نوع الصندوق 

 .صندوق أسواق النقد
 

 املادة الخامسة 

 وبيان يفيد بأن مدير الصندوق شخص مرخص له من الهيئة وعنوانه ونبذه عنه اسم مدير الصندوق 

بدولة الكويت    2005يونيو    13 تأسيسها بتاريخ    تمكويتية  شركة  مدير الصندوق هو شركة الوطني لالستثمار ش.م.ك )مقفلة(، وهي  

مليون د.ك )خمسة عشر مليون وستمائة وعشرون ألف دينار   15,620,000طبقا ألحكام قانون الشركات التجارية ويبلغ رأس مالها 

وتقوم الشركة بمباشرة    AP/2014/0010رقم ترخيص الهيئة     108251 ري بدولة الكويت برقمكويتي(، وتمل  الشركة سجل تجا

الدور    -برج بن  الكويت الوطني، شارع جابر املبارك وشارع الشهداء،  7قطعة  –نشاطها في دولة الكويت على العنوان التالي: شرق  

 الكويت.  13050الصفاة  4950م.ب.  -مدينة الكويت  -الخامس والثال ين 

 
 

 املادة السادسة 

 رك  الصندوق  

   .هذا الصندوق مفتوح

 

 املادة السابعة

   تصنيف الصندوق 

هذا الصندوق عام ويخضع لضوابط االستثمار واالقتراض املنصوم عليها في الالئحة ويتم االكتتاب/االشتراك فيه من قبل العمالء 

 عن طريق االكتتاب العام.

 

 الثامنة املادة 

 الفئة املستهد ة من الطرح 

هي املواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والعرب  في هذا الصندوق    االشتراك/الفئة املستهدفة من هذا االكتتاب

 الكويت. واألجانب وغير املقيمين والشركات واملؤسسات الكويتيـــة والخليجية واألجنبية داخل وخارج دولة 
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 املادة التاسعة 

 طبيعة الصندوق 

 . تقليدي الصندوق   هذا

 

 املادة العاررة 

 مدة الصندوق 

 من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدة الهيئة وهي قابلة للتجديد ملدد أخرة مما لة 
ً
مدة الصندوق خمسة عشر سنة تبدأ اعتبارا

من   أك ر  يمثلون  الذين  الوحدات  الهيئة وحملة  الحصول على موافقة  وبعد  الصندوق  مدير  مال    %  50بناء على طلب  رأس  من 

في حال املوافقة على التمديد أن يخطر حملة الوحدات بذل  خالل مدة أقصاها عشرة    وعلى مدير الصندوق    الصندوق املصدر.

 أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة.

 

 املادة الحادية عشر

 عملة الصندوق 

 .األمريكي الدوالر  هيعملة الصندوق 

 

 املادة الثانية عشر 

 رأس ما  الصندوق وآلية د عه 

)  دوالر 7,000,000رأس مال الصندوق متغير وتتراوح حدوده بين مبلغ   أدنى ومبلغ سبعة  فقط  أمريكي  مليون دوالر أمريكي( كحد 

أمريكي    900,000,00و مليون دوالر  )فقط  دوالر  إلى وحدات متساوية    أمريكي( كحد تسعمائة  الصندوق  أقص ى. ويقسم رأس مال 

 عند  
َ
القيمة وتقتصر مسؤولية حملة الوحدات في الصندوق على قيمة مشاركتهم في رأس املال، ويتم تسديد قيمة الوحدات نقدا

بالدوالر  د.ك )مليونين دينار كويتي( أو ما يعادلها    2,000,000  عن  يجب أن ال يقل رأس مال الصندوق و االكتتاب أو االشتراك فيها  

أن يخطر    -   املنصوم عليه في هذه املادة  في حالة انخفاض رأس مال الصندوق عن الحد األدنى  - . وعلى مدير الصندوق  األمريكي

  
ً
بما يحقق مصلحة حملة   - في كل حالة    -الهيئة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ انخفاض رأس املال، وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسبا

 الوحدات. 

 

 املادة الثالثة عشر

 عدد وحدات االستثمار والقيمة االسمية لك  منها  

وحدة )فقط تسعين    90,000,000وحدة( كحد أدنى إلى  ائة ألف  بعم سوحدة )فقط    700,000يتراوح عدد وحدات الصندوق من  

   دوالر أمريكي )فقط عشرة دوالر أمريكي( فقط عند التأسيس.  10مليون وحدة( كحد أقص ى، وتبلغ القيمة اإلسمية للوحدة 
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 املادة الرابعة عشر 

 أهدا  الصندوق االستثمارية

يهدف الصــــــــندوق إلى توفير عوائد تزيد عن معدل العوائد على الوداسع الثابتة بالدوالر األمريكي. ويســــــــعى الصــــــــندوق إلى زيادة القيمة  

ــتثمار من خاللالصــــافية لألصــــول مع توفير مســــتوة عال  من الســــيولة   والتي   في أدوات نقدية وســــندات عالية الجودة ومتنوعة  االســ

ــبيل  تشـــمل:   ــندات:  املثال وليس الحصـــرعلى سـ ــتثماري أو ما يعادله  سـ ــنيف االسـ ــندات،  حكومية ذات التصـ  املالءة ذات  الشـــركات  سـ

ــــهادات،  البنوك لدة  الثابتة الوداسع،  الجيدة ــــتثمار،  اإليداع املصـــــدرة من قبل البنوك  شـ ـــكوك في  االسـ   حكومات قبل  من  مصـــــدرة  صــ

 .اإلسالمية الشريعة مع تتوافق نقدية وأدوات وشركات

 

 املادة الخامسة عشر 

 ضواب  االستثمار 

 يلتزم الصندوق بضوابط االستثمار التالية: 

أو   -1 العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  حكومات  عن  صادرة  سندات  و/أو  صكوك  أي  في  االستثمار  للصندوق  يجوز 

ما يعادلها من قبل   أو  (BBB)يقل التصنيف االئتماني للسندات والصكوك عن    بضماناتها، وأي سندات وصكوك مصنفة ال

املحلية التصنيف  وكاالت  أو  بها  املعترف  العاملية  التصنيف  وكاالت  الهيئة إحدة  قبل  من  لها  انخفاض  املرخص  حال  وفي   ،

 التصنيف االئتماني دون ذل  يجب الحصول على موافقة الهيئة. 

 ق أصوله في أدوات نقد، وبما يضمن سيولة عالية للصندوق مع مراعاة ما يلي:يجب أن يستثمر الصندو  -2

 للمعادلة التالية =   . أ 
ً
∑)أن يتم حساب املتوسط املرج  لالستحقاق وفقا xiai 

n
i=1 ) 

 :إنحيث 

x .نسبة االستثمار = 

a  .)مدة االستحقاق )باأليام = 

n إجمالي عدد استثمارات الصندوق في أدوات النقد =. 

القابلة  .ب االستثمارات  باستثناء   ،
ً
يوما وتسعون  وسبعة  على  ال مائة  بالصندوق  استثمار  أي  ملدة  األقص ى  الحد  يزيد  أال 

 للتسييل خالل خمسة أيام عمل. 

.   مانون على مائة و األقص ى للمتوسط املرج  الستحقاقات إجمالي استثمارات الصندوق  الحد يزيد  أال .ج
ً
 يوما

% من أدوات النقد الصادرة عن مصدر واحد، باستثناء أدوات نقد صادرة عن حكومات 10عدم تمل  الصندوق نسبة تزيد عن  -3

 دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو املضمونة منها. 
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% من صافي قيمة أصول الصندوق في وقت  15نسبة  عدم تجاوز استثمارات الصندوق في أدوات نقد صادرة عن مصدر واحد    -4

، والوداسع وما يقابلها  االستثمار، باستثناء أدوات نقد صادرة عن حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو املضمونة منها

 في املصارف اإلسالمية. 

% من صافي   25لدة جهة واحدة ما نسبته  اإلسالمية  املصارفعدم تجاوز استثمارات أصول الصندوق في وداسع أو ما يقابلها في    -5

 وفقا لكل حالة على حدة بناًء على طلب يقدمه مدير الصندوق يتضمن  
ً
قيمة أصوله، ويجوز للهيئة االستثناء حسب ما تراه مناسبا

دة البنوك الكويتية واستثناًء وبالنسبة للوداسع ل .أسباب ومبررات تجاوز هذه النسبة بما يحقق مصلحة الصندوق وحملة الوحدات

مدير الصندوق يقوم في سبيل ذل  ببذل عناية الشخص   مما تقدم، يجوز ملدير الصندوق تجاوز النسبة املشار إليها أعاله طاملا أن

 الوداسع لدة هذه البنوك مضمونة من حكومة دولة الكويت. وفي حال تم رفع   الحريص في الحصول على أفضل العوائد وطاملا أن

الضمانة عن الوداسع لدة البنوك الكويتية، على مدير الصندوق مراجعة هيئة أسواق املال للحصول على استثناء عند وجود ظروف 

 في أسواق املال تستدعي ذل .

 مثل أسهم الشركات املدرجة وغير املدرجة والعقارات.  : يحظر على الصندوق االستثمار في األصول بخالف أدوات النقد -6

 ( أعاله، األصول التي قد يتملكها الصندوق نتيجة لآلتي:6يستثنى مما جاء في البند ) -7

صّدر أدوات النقد املتخلف عن السداد.   أ. تسوية بين جماعة الدائنين وما

 ب. ممارسة حقه الضمني في أدوات النقد القابلة للتحويل. 

 على أن يقوم مدير الصندوق بإخطار الهيئة خالل عشرة أيام عمل وأخذ موافقتها على آلية التعامل مع تل  األصول.   

يجوز ملدير الصندوق إيقاف عملية استرداد وحدات الصندوق وتصفيته إذا انخفضت قيمة صافي الوحدة عن القيمة اإلسمية،   -8

 وذل  بعد أخذ موافقة الهيئة. 

ألحوال، يجب على مدير الصندوق أن يتبع نظام إدارة مخاطر وسياسة استثمارية حصيفة تهدف إلى تحقيق عائد  وفي جميع ا  -9

الوحدات  حملة  لحقوق   
ً
ومراعاة للمخاطر   

ً
تحسبا متوازن  بشكل  االستثمار  نسب  توزيع  فيها  يراعى  وأن  االستثمار،  على  مناسب 

 وحمايتها. 

 نقدية أو ما يعادلها إال إذا كان ذل  لضرورة تستدعيها أحد األمور التالية: يجب أال يحتفا مدير الصندوق بأموال  -10

 . تلبية طلبات استرداد الوحدات.1

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

وحملة الوحدات. وال يسري حكم هذه املادة خالل  ويلتزم في ذل  ببذل عناية الشخص الحريص بما يحقق مصلحة الصندوق  

 السنة األولى من صدور الترخيص النهاسي للصندوق. 

للصندوق استخدام عقود حق شراء الخيار والتي تشمل على مشتقات صرف العمالت األجنبية أو أسعار الفائدة أو أنواع    يجوز   -11

العمالت األجنبية ومخاطر االئتمان وتقلبات أسعار الفائدة على القيمة الصافية    مخاطر مشابهة لهذه األدوات وذل  لتقليل أ ر  

 توافق عليها الهيئة. ومن استثمارات الصندوق على سبيل املثال وليس الحصر:   للسهم في الصندوق وأي أدوات نقد أخرة 
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 حكومية ذات التصنيف االستثماري أو ما يعادله  سندات ▪

 الجيدة  املالءة ذات  الشركات  سندات ▪

 البنوك  لدة  الثابتة الوداسع ▪

 اإليداع املصدرة من قبل البنوك    شهادات ▪

 . اإلسالمية الشريعة مع  تتوافق نقدية وأدوات  وشركات حكومات قبل من   مصدرة  صكوك في االستثمار  ▪

 

 املادة السادسة عشر 

 والنطاق الجيوغرافي للصندوق الصندوق أو القطاع أو املؤرر املتبع  استثمار مجا  

 مجال أو قطاع أو مؤشر متبع للصندوق   دال يوج-

   .  العامليةو  العربيةو   الخليجيةو  األسواق املحلية النطاق الجيوغرافي للصندوق هو-

 

 املادة السابعة عشر 

 صالحيات وحدود االقتراض 

االقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات، ويستثنى من ذل  االقتراض لتغطية طلبات االسترداد وبحد أقص ى  ال يجوز  

 . من صافي قيمة أصوله %10

 

 املادة الثامنة عشر 

 االستثمار مخاطر 

 يخضع االستثمار في هذا الصندوق إلى املخاطر التالية:

تتمثل مخاطر االســـــــتثمار في الصـــــــندوق في أن األوراق املالية املعنية مرتبطة باألوضـــــــاع االقتصـــــــادية والســـــــوقية، ولذل  فإن  (1)

 بالتغيرات  
ً
 أو ســــلبا

ً
االقتصــــادية والســــوقية، إال أن ذل  االســــتثمار ســــوف قيمة الوحدات والعائد الناتج عنها قد تتأ ر إيجابا

 يكون ضمن درجة مقبولة من املخاطر االستثمارية.

نظر إلى االســـتثمار في الصـــندوق على أنه ال يوجد ما يضـــمن تحقيق أهداف الصـــندوق، إذ تكون   (2) وفي جميع األحوال يجب أن يا

تي تنطوي عليها كل االســـــتثمارات، وال يوجد ما يضـــــمن اســـــتثمارات الصـــــندوق عرضـــــة للتقلبات العادية للســـــوق وللمخاطر ال

 ارتفاع قيمة االستثمار. ويتبع الصندوق سياسة االحتفاظ بمحفظة متنوعة االستثمارات من أجل تقليل املخاطر.

رغم ان الصــــــندوق يســــــعى الى تقليل أ ر تذبذب أســــــعار الفائدة على القيمة الصــــــافية للوحدة عن طريق اســــــتثمار بعض من  (3)

في األدوات االســــتثمارية ذات الفائدة املتغيرة فان زيادة ســــعر الفائدة يمكن ان يســــبب انخفاض ســــعر االوراق املالية   أصــــوله

 وبالتالي انخفاض القيمة الصافية للوحدة.
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رغم أن الصندوق يسعى للمحافظة على قيمة الوحدات في الصندوق، فإن صافي قيمة أصول الصندوق بالنسبة لكل وحدة  (4)

وقد يرتفع. وال يوجد ضــــمان بأن الصــــندوق ســــيحقق أهدافه االســــتثمارية أو أن املســــتثمر ســــيســــترد كامل املبلغ   قد ينخفض

 املستثمر في الصندوق.

إن االستثمار في صندوق االستثمار ليس بمثابة إيداع أموال لدة بن  يقوم بالضمان أو البيع أو مرتبط بصندوق االستثمار     (5)

 بشكل آخر. 

الصـندوق يعتزم االسـتثمار في اسـتثمارات عالية الجودة فان تل  االسـتثمارات تخضـع ملخاطر مثل عدم دفع الفوائد رغم ان   (6)

أو رأس املال من قبل املقترض األصلي وبالتالي انخفاض قيمة االستثمار مما يؤ ر على القيمة الصافية للوحدة. باإلضافة الى 

ـــــــــ ـــــتثمر فيهـا ذلـ  فـان التغييرات في الحـالـة املـاليـة ملصـــــ ـــ ـــــعـار بعض األدوات املـاليـة الـذي يســـــ ـــ در األداة املـاليـة قـد تؤ ر على أســـــ

 الصندوق.

 على االستثمار بالطاقة الكاملة لكل املبالغ التي يستلمها من املستثمرين من وقت  (7)
ً
ال يوجد ضمان أن الصندوق سيكون قادرا

. وإذا وجز الصـــندوق عن اســـتثمار  
ً
آلخر بالفعالية املطلوبة حســـب املرغوب فيه. وقد يتأ ر العائد املتوقع للمســـتثمرين ســـلبا

 امل أو بالفعالية املطلوبة، ستتأ ر العوائد املتوقعة للمستثمرين. كل املبالغ التي يحصل عليها بالك

بما أن الصـــــــــــندوق مقوم بالدوالر األمريكي، فمن املحتمل أن تتعرض أصـــــــــــول الصـــــــــــندوق املقومة بعمالت أخرة للتقلبات في  (8)

 قيمة تل  الوحدات مقابل الدوالر األمريكي. 

 

 املادة التاسعة عشر 

 املالية للصندوق ونهايتها بداية السنة  

 للصندوق، تبدأ السنة املالية للصندوق في األول من يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل سنة. ويستثنى من ذل  السنة املالية األولى  

 حيث تبدأ من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدة الهيئة وتنتهي في التاريخ املحدد لنهاية السنة املالية التالية. 

 

 املادة العشرون 

 طريقة االكتتاب واالرتراك واالسترداد في وحدات الصندوق ونق  ملكيتها 

بشأن انشاء هيئة أسواق   2010لسنة   7تخضع عمليات االكتتاب واالشتراك واالسترداد في وحدات الصندوق ألحكام القانون رقم 

التنفيذية وتعديالتهما ونشرة االكتتاب وهذا النظام األساس ي، وعلى األخص األحكام  املال وتنظيم نشاط األوراق املالية والئحته 

 :التالية

: طريقة االكتتاب
ً
  :أوال

 كان نوعها -1
ً
  .ال يجوز االكتتاب في الصندوق بحصص عينية أيا

 يجب على مدير الصندوق ووكيل االكتتاب )البيع( عدم قبول أي اكتتاب نقدي في الصندوق.  -2
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مدير الصندوق الستكمال الحد األدنى لرأس مال الصندوق وإصدار وحدات امللكية خالل  ال ة أشهر من  يجب على  -3

تاريخ إصدار الترخيص، وإذا انتهت هذه الفترة دون تغطية الحد األدنى جاز ملدير الصندوق أن يطلب من الهيئة مهلة  

 .مما لة، وللهيئة أن تدرس الطلب وتبت فيه خالل عشرة أيام عمل

املكتتب وجنسيتــه وعنوانه   اسممن وكيل االكتتاب )البيع( أو مدير الصندوق إشعار تأكيد يتضمن   املكتتبينيستلم  -4

وتاريخ االكتتاب وعدد الوحدات املكتتب بها وقيمتها ومجموع مبلغ االكتتاب والرصيد اإلجمالي بعد االكتتاب. ترسل  

و البريد االلكتروني أو أية وسيلة من وسائل االتصال الحديثة على  إشعارات التأكيد إلى املكتتبين بواسطة البريد أ

عناوينهم املحددة في طلب االكتتاب أو بواسطة تحميل تل  التقارير إلى التطبيقات االلكترونية املتوفرة لدة مدير  

بيع( أو مدير الصندوق  الصندوق أو وكيل االكتتاب )البيع( أو أية وسائل الكترونية أخرة متاحة لدة وكيل االكتتاب )ال 

  .أو إلى مسؤول حساب حامل الوحدات لدة البن  بناء على طلب حامل الوحدات

إن املستندات املطلوبة من املكتتبين هي البطاقة املدنية و/أو و يقة السفر فقط لألشخام الطبيعيين، والترخيص   -5

والبطاقة املدنية لصاحب املؤسسة، والترخيص الصادر من  الصادر من وزارة التجارة والصناعة للمؤسسات الفردية 

وزارة التجارة والصناعة بالنسبة لكافة الشركات، وكذل  األوراق الثبوتية املعتمدة من الجهات املختصة بالدولة بالنسبة  

الكويت بشأن  للمؤسسات والشركات غير املقيمة، وذل  بما يتفق مع تعليمات الجهات الرقابية الصادرة وقوانين دولة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب وقرارات الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن، وأية قرارات وتعليمات الحقة تصدر  

 .بشأن غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 بحسب ما يطلبه مدير الصندوق من   -6
َ
يجوز ملدير الصندوق رفض أّي طلب اكتتاب إذا لم يستوف الشروط كاملة

معلومات يراها مدير الصندوق ضرورية إلتمام االكتتاب في الصندوق. كما يجوز ملدير الصندوق رفض  مستندات أو 

ما ارتأة مدير الصندوق أن مثل هذا االكتتاب من شأنه    إذاطلب اكتتاب ألّي سبب آخر، على سبيل املثال ال الحصر،  

ر على السيولة الالزمة للوفاء بالتزامات  تقويض قدرة مدير الصندوق على تحقيق أهدافه االستثمارية أو التأ ي

    .الصندوق 

في حال عدم استيفاء مستندات وشروط االكتتاب أو عدم قبول طلب االكتتاب من قبل مدير الصندوق، سوف ترد   -7

  .للراغبين في االكتتاب املبالغ التي دفعوها من دون أية فوائد وبعد خصم أية عموالت مصرفية، إن وجدت

 .بعد تقديمه إلى وكيل االكتتاب )البيع( أو مدير الصندوق  االكتتابلب  ال يجوز سحب ط -8

 تستبعد قبل التخصيص حصة مدير الصندوق من رأس املال املكتتب به. -9

 تستبعد الطلبات املتكررة لنفس املكتتب، وال يعتمد إال الطلب الذي يتضمن أكبر عدد من وحدات االستثمار. -10

ـــــتثمــار على ا -11 ـــ ـــــيص وحــدات االســـــ ـــ ـــــتركين خالل  يتم تخصـــــ ـــ ـــــــــة ملشـــــ على أن يتّم   االكتتــاب  فترة  إنهــاءمن تــاريخ  أيــام عمــل خمســـــ

 .التخصيص على أساس أربع نقاط عشرية

به بعد توزيع   اكتتبفي حالة تجاوز لجم االكتتاب عن رأس مال الصــــــــندوق، يتم توزيع الوحدات على املكتتبين بنســــــــبة ما  -12

 الحد األدنى لالكتتاب على جميع املكتتبين.
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ت  إجراءا   إنهاءمن تاريخ  خمسـة أيام عمل  من الوحدات خالل   له رد إلى املكتتب املبالغ الزائدة عن قيمة ما يتم تخصـيصـهت -13

 التخصيص وال يستحق عنها أية فوائد.

: طريقة االرتراك
ً
  :ثانيا

 لهذه املادة بكافة الضوابط والشروط واألحكام التي يتقيد بها املكتتب في حالة االكتتاب -1
ً
 .يتقيد املشترك بالصندوق وفقا

 كان نوعها -2
ً
  .ال يجوز االشتراك في الصندوق بحصص عينية أيا

 الصندوق ووكيل االكتتاب )البيع( عدم قبول أي اشتراك نقدي في الصندوق.يجب على مدير  -3

إلى    املشتركاالشتراك عن طريق وكالء االكتتاب )البيع( الذين يحددهم مدير الصندوق لهذا الغرض بحيث يسلم   يتم -4

 به املستندات املطلوبة وقيمة الوحد  االشتراكوكيل االكتتاب )البيع( طلب 
ً
ات. كما يجوز أن يتم  املعد لذل  مرفقا

االشتراك عن طريق الخدمات االلكترونية املقدمة من مدير الصندوق أو وكيل االكتتاب )البيع( دون حاجة الى تعبئة  

وفي حالة االشتراك في   .ذل  على بناء الطلبات بقبول )البيع(  االكتتاب وكيل  أونموذج اشتراك ويقوم مدير الصندوق 

اللكترونية املقدمة من مدير الصندوق، يقوم مدير الصندوق بتجميع أموال االشتراك في الصندوق من خالل الخدمات ا 

حساب خام مستقل باسم الصندوق على أال يتحمل حملة الوحدات أية رسوم إضافية نتيجة لفتح ذل  الحساب.  

 وتسلم هذه األموال إلى أمين الحفا بعد استكمال إجراءات إنشاء الصندوق.

املشترك وجنسيتــه وعنوانه   اسممن وكيل االكتتاب )البيع( أو مدير الصندوق إشعار تأكيد يتضمن   املشتركون  يستلم -5

وتاريخ االشتراك وعدد الوحدات املشترك بها وقيمتها ومجموع مبلغ االشتراك والرصيد اإلجمالي بعد االشتراك. ترسل  

يد االلكتروني أو أية وسيلة من وسائل االتصال الحديثة على  إشعارات التأكيد إلى املشتركين بواسطة البريد أو البر 

أو بواسطة تحميل تل  التقارير إلى التطبيقات االلكترونية املتوفرة لدة مدير   كاالشترا عناوينهم املحددة في طلب 

و مدير الصندوق  الصندوق أو وكيل االكتتاب )البيع( أو أية وسائل الكترونية أخرة متاحة لدة وكيل االكتتاب )البيع( أ

  .أو إلى مسؤول حساب حامل الوحدات لدة البن  بناء على طلب حامل الوحدات

إن املستندات املطلوبة من املشتركين هي البطاقة املدنية و/أو و يقة السفر فقط لألشخام الطبيعيين، والترخيص   -6

احب املؤسسة، والترخيص الصادر من  الصادر من وزارة التجارة والصناعة للمؤسسات الفردية والبطاقة املدنية لص 

وزارة التجارة والصناعة بالنسبة لكافة الشركات، وكذل  األوراق الثبوتية املعتمدة من الجهات املختصة بالدولة بالنسبة  

للمؤسسات والشركات غير املقيمة، وذل  بما يتفق مع تعليمات الجهات الرقابية الصادرة وقوانين دولة الكويت بشأن  

موال وتمويل اإلرهاب وقرارات الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن، وأية قرارات وتعليمات الحقة تصدر  غسل األ 

 .بشأن غسل األموال وتمويل اإلرهاب

يجوز بتفويض خطي ملدير الصندوق أو وكيل االكتتاب )البيع( قبول تعليمات االشتراك عن طريق الهاتف )األرض ي( أو   -7

 .ريد االلكترونيعن طريق الفاكس أو الب

 بحسب ما يطلبه مدير الصندوق من   -8
َ
يجوز ملدير الصندوق رفض أّي طلب اشتراك إذا لم يستوف الشروط كاملة

مستندات أو معلومات يراها مدير الصندوق ضرورية إلتمام االشتراك في الصندوق. كما يجوز ملدير الصندوق رفض  
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لحصر، إذا ما ارتأة مدير الصندوق أن مثل هذا االشتراك من شأنه  طلب اشتراك ألّي سبب آخر، على سبيل املثال ال ا

تقويض قدرة مدير الصندوق على تحقيق أهدافه االستثمارية أو التأ ير على السيولة الالزمة للوفاء بالتزامات  

    .الصندوق 

دوق، سوف ترد  في حال عدم استيفاء مستندات وشروط االشتراك أو عدم قبول طلب االشتراك من قبل مدير الصن -9

  .للراغبين في االشتراك املبالغ التي دفعوها من دون أية فوائد وبعد خصم أية عموالت مصرفية، إن وجدت

 .ال يجوز سحب طلب االشتراك بعد تقديمه إلى وكيل االكتتاب )البيع( أو مدير الصندوق  -10

على أن يتم التحويل بعملة الصندوق بالنسبة   سيتم تحويل املبالغ الزائدة من أموال االشتراك إلى حساب املشترك البنكي -11

للمشتركين الذين لديهم حسابات لدة بن  الكويت الوطني وبالدينار الكويتي بالنسبة للمشتركين الذين لديهم حسابات  

لدة بنوك غير بن  الكويت الوطني بناًء على سعر الصرف لدة بن  الكويت الوطني كما في يوم التحويل ويتحمل املشترك  

 .إن وجدت –ية نفقات أو مصاريف مصرفية تتعلق بتل  التحويالت أ

: طريقة االسترداد
ً
 :ثالثا

 بذل  إلى وكيل االكتتاب )البيع( وذل  كما   -1
ً
 صحيحا

ً
يحق لحملة الوحدات استرداد وحداتهم من خالل تقديمهم طلبا

االلكترونية املقدمة من مدير الصندوق أو وكيل  يجوز تقديم استرداد قيمة الوحدات املستثمرة عن طريق الخدمات 

   .االكتتاب )البيع( دون حاجة إلى تعبئة نموذج استرداد

يجوز بتفويض خطي ملدير الصندوق أو وكيل االكتتاب )البيع( قبول تعليمات االسترداد عن طريق الهاتف )األرض ي( أو   -2

 .عن طريق الفاكس أو البريد االلكتروني

ن يدفع لحامل الوحدات قيمة االسترداد املناسبة على أن يتحمل حملة الوحدات الذين لديهم  على مدير الصندوق أ  -3

تتعلق بتحويل قيمة   –إن وجدت   –حسابات لدة بنوك غير بن  الكويت الوطني أية نفقات أو مصاريف مصرفية 

 .االسترداد إلى حساباتهم تل 

 ملا ينص   استرداديجوز ملدير الصندوق تأجيل تلبية اي طلب   -4
ً
حتى يوم التعامل التالي أو حتى موعد االسترداد التالي وفقا

 :عليه النظام االساس ي للصندوق، وذل  في أي من الحالتين اآلتيتين

% أو أك ر  10أ. إذا بلغ اجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد لحملة الوحدات واملطلوب تلبيتها في أي يوم تعامل أو موعد االسترداد 

% من صافي  10ي قيمة أصول الصندوق، وذل  بشرط أن يلتزم املدير في هذه الحالة بتلبية طلبات االسترداد التي تقل عن من صاف

قيمة أصول الصندوق، وعلى أن تؤخذ جميع طلبات االسترداد باالعتبار على أساس النسبة والتناسب، ويتم تأجيل النسبة من  

 .من صافي قيمة أصول الصندوق حتى يوم التعامل التالي أو موعد االسترداد القادم% 10طلبات االسترداد التي زادت عن نسبة 

لكها  ب. إذا تم وقف التداول في البورصة أو األسواق املالية املنظمة التي يتم فيها التعامل في األوراق املالية أو األصول األخرة التي يم

 .ي أصولهالصندوق، أو وقف تداول أوراق مالية تمثل قيمة مؤ رة ف
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: طريقة نق  امللكية
ً
 :رابعا

 ملا تقرره قواعد البورصة  
ً
يتم نقل ملكية حامل وحدة الصندوق عبر طلب يقدم من حامل الوحدة أو ذوي الشأن لحافا السجل وفقا

 أو أحكام قواعد تداول األوراق املالية غير املدرجة في البورصة وهذا النظام األساس ي للصندوق. 

 

 الحادية والعشرون املادة 

 الحد األداى والحد األقص ى لالرتراك واالسترداد من قب  مدير الصندوق وحملة الوحدات في الصندوق 

د.ك )مئة ألف دينار كويتي( أو ما    100,000( يجب أال تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عند التأسيس عن مبلغ  1

أدنى، ويجوز له أن يتصرف أو يسترد بعض الوحدات اململوكة له في حال تجاوز صافي قيمتها للحد  يعادلها بالعمالت األخرة كحد  

  %75  يجوز أن يتعدة عدد الوحدات املكتتب/املشترك بها من قبل مدير الصندوق ما نسبته وال .ا البنداألدنى املنصوم عليه في هذ

 ( من رأس مال الصندوق املصدر. خمسة وسبعون في املائة)

ـــــــمائة دوالر  3,500من بأقل  ( ال يجوز ألي من حملة الوحدات االكتتاب/االشـــــــــــتراك في الصـــــــــــندوق 2 ـــ دوالر أمريكي ) ال ة آالف وخمسـ

ــــاعفات  ـــ دوالر أمريكي )عشــــــــرة دوالر أمريكي(. كما أنه ال يجوز أن يتعدة عدد الوحدات املكتتب/املشــــــــترك بها من  10أمريكي(، وبمضـ

 ين في املئة( من رأس مال الصندوق املصدر.% )خمس50قبل مستثمر واحد عن 

ولن يسمح باالسترداد الجزسي إذا ما   (.دوالر امريكي 10) واحدة (  يجب أن ال يقل عدد الوحدات املطلوب استردادها عن وحدة 3

 .امريكيدوالر 3,500انخفضت قيمة الوحـدات املتبقيـة لحـامل الوحـدات عقب االستـرداد إلى ما دون 

 

 املادة الثانية والعشرون 

 الفترات الزمنية لالرتراك واالسترداد 

 املحدد لتقديم الطلبات من كل أسبوع.تكون الفترات الزمنية لالشتراك واالسترداد في نهاية املوعد 

 

 املادة الثالثة والعشرون 

 ظرو  االسترداد املبكر وآلية احتساب رسومه  

 . االسترداد املبكر لوحدات الصندوق  يجوز  ال

 

 املادة الرابعة والعشرون 

 املوعد املحدد لتقديم طلبات ارتراك واسترداد وحدات الصندوق 

الصندوق   مدير  وتقفل  يتلقى  الرسمية  العمل  ساعات  خــالل  وقـــت  أي  فــي  واالسترداد  االشتراك  طلبات  )البيع(  االكتتاب  ووكيل 

نهاية دوام العمل الرسمي بالنسبة للطلبات التي تقدم من خالل نسخ مادية مطبوعة،    الطلبات يوم اال نين الذي يسبق يوم التقويم في
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بوفي   الظهر  بعد  من  الثانية  الساعة  االلكترونية  تمام  الخدمات  تقديمها من خالل  يتم  التي  االشتراك واالسترداد  لطلبات  النسبة 

 املقدمة من مدير الصندوق أو من وكيل االكتتاب )البيع(.

 

 املادة الخامسة والعشرون 

 أيام التعام  التي يمكن  يها تقديم طلبات االرتراك في وحدات الصندوق أو استردادها

وهي في أّي يوم عمل تعامل حتى يوم اإل نين الذي يسبق يوم  التعامل هي األيام املسموح بها تلقي طلبات االشتراك واالستردادأيام  

ومن دون االخالل بحقوق املستثمر بما في ذل  اطالعه على   ويجوز تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد عبر الوسائل التالية التقويم،

 :النظام األساس ي للصندوق 

 نسخ مادية مطبوعة -1 

 الخدمات االلكترونية -2 

 يجب على مدير الصندوق تنفيذ طلبات االشتراك و/أو االسترداد بسعر التقويم التالي لطلب االشتراك و/أو االسترداد.و 

 

 والعشرون املادة السادسة  

 معايير وآلية تقويم أصو  الصندوق و ق ضواب  ومعايير املحاسبة الدولية املعتمدة من الهيئة

 يكون للصندوق أيام تعامل محددة والتي يمكن فيها االشتراك في وحدات الصندوق أو استردادها.

 آلخر يوم من أيام التعامل وبما ال يتجاوز مدة   (1)
ً
يوم عمل بعد املوعد النهاسي لتقديم الطلبات يجب تقويم أصول الصندوق وفقا

 الخاصة بعمليات االشتراك و/أو االسترداد.

يجوز تقويم أصول الصندوق خالل مدة ال تتجاوز  ال ة أيام عمل من يوم التقويم في حالة عدم إمكانية   (2)

أصول الصندوق على أن يتم االلتزام بتقويم واحتساب صافي قيمة أصول الصندوق    تقويم جزء كبير من

 كما في يوم التقويم املحدد في هذا النظام.  

يجوز ملدير الصـندوق إيقاف قبول طلبات االشـتراك في الصـندوق للفترة التي يراها مناسـبة إذا كان ذل  في مصـلحة الصـندوق  (3)

 وحملة الوحدات.

ن أصــول الصــندوق بشــكل غير صــحيح أو الخطأ في حســاب ســعر الوحدة، يجب على من تســبب في ذل  في حال تقويم أصــل م (4)

بخطئه أن يعّوض املتضـــــــــرر من هذا الخطأ. ويجب على مدير الصـــــــــندوق أن يرفق مع البيانات املالية املرحلية املراجعة أو 

 يبين كل أخطاء التقويم والت
ً
 سعير التي تمت خالل تل  الفترة.البيانات املالية السنوية املدققة تقريرا

يجب أن تنعكس عملية اشــــــتراك و/أو اســــــترداد الوحدات عند إجراء أول حســــــاب لصــــــافي قيمة أصــــــول الصــــــندوق بعد عملية   (5)

 االشتراك و/أو االسترداد.
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لتقويم  على مـدير الصـــــــــــــنـدوق أن يـدفع لحـامـل الوحـدات قيمـة االســـــــــــــترداد خالل مـدة ال تتجـاوز ســـــــــــــتـة أيـام عمـل التـاليـة ليوم ا (6)

 املحدد في هذا النظام.

 ملا ينص عليه  (7)
ً
يجوز ملدير الصــندوق تأجيل تلبية أي طلب اســترداد حتى يوم التعامل التالي أو حتى موعد االســترداد التالي وفقا

 هذا النظام، وذل  في أي من الحالتين اآلتيتين:

%  10واملطلوب تلبيتها في أي يوم تعامل أو موعد االســترداد إذا بلغ إجمالي نســبة جميع طلبات االســترداد لحملة الوحدات   .1

أو أك ر من صـــــافي قيمة أصـــــول الصـــــندوق، وذل  بشـــــرط أن يلتزم املدير في هذه الحالة بتلبية طلبات االســـــترداد التي تقل 

ة  % من صـــــــــــافي قيمة أصـــــــــــول الصـــــــــــندوق، وعلى أن تؤخذ جميع طلبات االســـــــــــترداد باالعتبار على أســـــــــــاس النســـــــــــب   10عن  

% من صــــافي قيمة أصــــول الصــــندوق حتى   10والتناســــب، ويتم تأجيل النســــبة من طلبات االســــترداد التي زادت عن نســــبة 

 يوم التعامل التالي أو موعد االسترداد القادم.

ألخرة التي إذا تم وقف التداول في البورصـــة أو األســـواق املالية املنظمة التي يتم فيها التعامل في األوراق املالية أو األصـــول ا .2

 يملكها الصندوق، أو وقف تداول أوراق مالية تمثل قيمة مؤ رة في أصوله.

 للهيئة، إذا تبين لها عدم التزام مدير أو أي من مقدمي خدمات الصندوق بأحكام القانون أو الالئحة أن تتخذ أي مما يلي: (8)

ــــتر  .1 ـــ ــــدر تعليماتها ملدير النظام بالتوقف لفترة مؤقتة عن عملية االسـ ـــ ــــتراك  أن تصـ ـــ في  –أو كالهما   –داد أو االشـ

 وحدات الصندوق في التاريخ املحدد بتل  التعليمات.

أن تقوم بإيقاف الجهة غير امللتزمة وتكليف أحد األشـخام املرخص لهم أو األشـخام املسـجلين بمهام الجهة املوقوفة أو أن   .2

 على أصول الصندوق لحين اتخاذ القرار 
ً
 وأمينا

ً
 النهاسي من قبل الهيئة بهذا الشأن.يكون حارسا

 للضـــوابط أو للمعايير املحاســـبية   (9)
ً
ويحتســـب مراقب االســـتثمار لوحدات االســـتثمار القيمة الصـــافية لألصـــول لكل وحدة، وفقا

 مجموع الخصـومات، ويقسـم الناتج  الدولية املعتمدة من الهيئة، وذل  على النحو التالي:
ً
مجموع أصـول الصـندوق ناقصـا

 عدد الوحدات املتبقية في الصندوق في يوم التقويم. على كامل

لتحديد قيمة أصــــــــــــول الصــــــــــــندوق، يتم تقويم أدوات النقد بالتكلفة املطفأة واملتمثلة في ســــــــــــعر الورقة املالية في يوم الشــــــــــــراء    (10)

باإلضــــــــافة إلى الفائدة املســــــــتحقة بعد تعديلها بإضــــــــافة عالوة أو خصــــــــم اإلصــــــــدار ناقص املســــــــدد من رأس املال والفائدة 

عنـــد تحويلهـــا إلى األمريكي    الـــدوالر  غيرالســـــــــــــتثمـــارات املقومـــة بعملـــة أخرة  في القيمـــة.. ويتم تقويم ا  انخفـــاضونـــاقص أّي  

 في يوم التقويم املعني. األمريكي   الــدوالر
ً
بنــاَء على ســـــــــــــعر الصـــــــــــــرف املحــدد من قبــل بنــ  الكويــت املركزي الــذي يكون معلنــا

 وفيما يخص األنواع األخرة من األصول، 

افق عليها مراقب االســـــــــــتثمار. ويتم تحويل قيمة كافة األصـــــــــــول والخصـــــــــــوم  يحدد مدير الصـــــــــــندوق طريقة التقويم، على أن يو  (11)

، وذل  حســــب ســــعر الصــــرف املحدد من قبل بن  الكويت املركزي الدوالر األمريكيإلى الدوالر األمريكي  املقّومة بعملة غير  

 .في يوم التقويم   املعلن

 أصول الصندوق، بما فيها:وسيتم اقتطاع كل الديون والخصوم املستحقة من مجموع قيمة 

سّدد بعد؛ ❖
ا
 مصاريف اإلدارة وغيرها من الرسوم واملصروفات التي استحقت ملدير الصندوق ولم ت

خصص لرسوم الصندوق املقدرة لتدقيق البيانات املالية والخدمات القانونية؛ ❖  أي ما
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 مصاريف وأجور أمين الحفا ورسوم الوساطة؛ ❖

 ضائية تخص الصندوق.كافة التكاليف املتعلقة بأي دعوة ق ❖

 أتعاب مراقب االستثمار. ❖

 املادة السابعة والعشرون 

 ( NAVأيام التقويم التي يتم  يها احتساب صافي قيمة أصو  الصندوق ) 

( الصندوق  قيمة أصول  احتساب صافي  فيها  يتم  تقويم  أيام  النظام، حيث  NAVللصندوق  هذا  في  املبينة  لألحكام   
ً
وفقا يوم   إن( 

التقويم هو اليوم الذي يتم فيه تقويم األصول، وهو يوم الثال اء من كل أسبوع ميالدي، وفي حال إذا وقع يوم التقويم خالل عطلة  

 رسمية، اعتبر يوم العمل السابق هو يوم التقويم. 

 

 املادة الثامنة والعشرون 

 احتساب صافي قيمة الوحدةآلية 

 ألحكام    NAVيتم احتساب صافي قيمة الوحدة الواحدة   (1)
ً
 ملعايير املحاسبة الدولية املعتمدة من الهيئة ووفقا

ً
في يوم التقويم وفقا

 هذا النظام وحسبما يحدده مراقب االستثمار. 

 يتم اإلعالن عن صافي قيمة الوحدة عن طريق الوسائل التالية:  (2)

 املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق ووكيل االكتتاب )البيع(.  .1

 

  رون املادة التاسعة والعش

 طريقة وأسس توزيع األرباح

يجوز ملدير الصندوق وفق ما يراه مناسبا لصال  الصندوق واملشتركين فيه تحديد الجزء الذي يجري توزيعه على حملة الوحدات، 

التوزيع وموعده وقيمته من خالل ملوقع   املالية بشكل نصف سنوي وسنوي، ويعلن عن  الفترة  انتهاء  بعد  اإللكتروني ملدير وذل  

  الصندوق ووكيل االكتتاب )البيع(، ويجوز للمدير التوزيع بشكل نقدي، أو عيني، أو عن طريق توزيع وحدات مجانية في الصندوق 

،    بواقع القيمة االسمية للوحدات
ً
  على أن يكون التوزيع خالل مدة أقصاها  الث شهور من تاريخ اإلعالن وذل  بعد أو بالطريقتين معا

مع العلم بأنه يحق ملدير الصندوق عدم توزيع أية عوائد بالكامل أو أي جزء منها، بل إعادة استثمار هذه اخطار جهة اإلشراف.  

   العوائد في فرم استثمارية تتوافق مع سياسة الصندوق.
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 املادة الثالثون 

 حقوق حملة الوحدات 

الصندوق كل   (1) في  الوحدات حقوقا متساوية  في رأس مال الصندوق، ويحق لكل حامل  لحملة  يملكه من وحدات  بنسبة ما 

وحدات أن يحصل على حصة في املبالغ القابلة للتوزيع وااللتزام بتحمل الخسائر كل في حدود ما يملكه من وحدات، كما يكون  

 ت. لكل منهم الحق في الحصول على نسبة من صافي أصول الصندوق عند تصفيته بقدر ما يملكه من وحدا

املالية وذل  من خالل املوقع االلكتروني ملدير   (2) يحق لكل حامل وحدة الحصول على نسخة من التقارير الدورية والبيانات 

 الصندوق.

 ال يحق لحامل الوحدة أو لخلفه العام أو الخام التدخل في شئون إدارة الصندوق. (3)

أضرار تلحق بهم إال إذا كان ذل  نتيجة للتعدي أو اإلهمال في  ال يكون مدير الصندوق مسئوال تجاه حملة الوحدات عن أية  (4)

 إدارة أموال الصندوق ومخالفة أحكام القانون أو الالئحة التنفيذية أو هذا النظام. 

طبق على جميع حملة الوحدات من الفئة نفسها في الصندوق الشروط واألحكام ذاتها.  (5)
ا
 يجب أن ت

من تاريخ حدوث التغيير  عمل  خالل مدة  ال ة أيام  تحديث بياناته لدة مدير الصندوق    -أو من ينوب عنه  - يلتزم حامل الوحدة (6)

 وذل  عبر الوسائل التالية:بقرب انتهاء صالحيتها  هأو من تاريخ ابالغ

   investmentfunds@nbkcapital.comالبريد االلكتروني  -

 الى مكاتب مدير الصندوق على العنوان املبين في هذا النظام   -
ً
 من خالل الحضور شخصيا

 )إن وجد( -
ً
 من خالل مسؤول الحساب لدة وكيل االكتتاب أو الكترونيا

في حال عدم    يحق ملدير الصندوق أو حافا السجل تجميد حساب املشترك وعدم تنفيذ أي تعليمات أو طلبات للمشترك  (7)

التزامه بذل  وال يتحمل مدير الصندوق أو حافا السجل أي مسؤولية قانونية أو غير قانونية أو مالية أو أي خسائر قد  

 يتعرض لها املشترك نتيجة عدم التزامه بذل  وتجميد الحساب. 

قيم عند مغادرته دولة الكويت نهائًيا إخطار ''املدير'' )كتابًيا (8)
ا
الكترونيا( بعنوانه خارج دولة الكويت وذل    أو  احضوريأو    على امل

 بحد أقص ى من مغادرته. شهر  خالل

في حالة وفاة مال  الوحدات تؤول تل  الوحدات للور ة، ويتعين أن ال يقل نصيب كل وارث عن الحد األدنى املنصوم عليه   (9)

 من تاريخ    –يما بينهم  في هذا النظام، فإن قل نصيب الوارث عن الحد األدنى ولم يتفق الور ة ف
ً
في موعد أقصاه  ال ين يوما

على نقل ملكية الوحدات بحيث تكون ضمن الحد األدنى للملكية جاز للمدير شراهها    - تقديم حصر اإلرث أو القّسام الشرعي  

 . بآخر سعر تقويم معلن عنه
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 املادة الحادية والثالثون 

 الوحدات  ترات تقديم التقارير الدورية لحملة 

 لكل حامل وحدات بشكل ربع سنوي خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من  
ً
 دوريا

ً
يجب على مدير الصندوق تقديم تقريرا

 نهاية الفترة، ويتضمن هذا التقرير على األخص املعلومات التالية: 

 صافي قيمة وحدة الصندوق.  .1

 ا. عدد وحدات الصندوق التي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمته .2

 بحركة حساب كل حامل وحدات على حدة، بما في ذل  أي توزيعات مدفوعة بعد آخر تقرير تم تقديمه لحامل   .3
ً
سجال

 الوحدات. 

 يوض  كافة الرسوم واملصاريف واالتعاب املستحقة على أصول الصندوق، على أن تبين بعملة الصندوق.  .4
ً
 بيانا

لكتروني أو أي وسيلة من وسائل االتصال الحديثة على  ريد االترسل التقارير لحملة الوحدات بواسطة البريد أو الب .5

لكترونية املتوفرة لدة  عناوينهم املحددة في طلب االكتتاب/االشتراك أو بواسطة تحميل تل  التقارير إلى التطبيقات اال

االكتتاب )البيع( أو مدير  مدير الصندوق و/أو وكيل االكتتاب )البيع( أو أية وسائل الكترونية أخرة متاحة لدة وكيل  

الصندوق أو إلى مسؤول حساب حامل الوحدات لدة البن  بناء على طلب حامل الوحدات ويشترط لصحة ذل  أن  

 يكون املشترك قد وافق على أن يتم إعالنه بأحد هذه الطرق. 

 

 املادة الثانية والثالثون 

 أساليب ومواعيد اش صاح عن املعلومات
 

يجــب على مــدير الصـــــــــــــنــدوق إعــداد البيــانــات املــاليــة املرحليــة ليتم مراجعتهــا من قبــل مراقــب الحســـــــــــــــابــات الخــار ي وأن يقــدم   (1)

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

ن قبـل مراقـب الحســــــــــــــابـات الخـار ي، وأن يقـدم يجـب على مـدير الصـــــــــــــنـدوق إعـداد البيـانـات املـاليـة الســـــــــــــنويـة ليتم تـدقيقهـا م  (2)

 من نهاية السنة املالية للصندوق.
ً
 النسخة املدققة للبورصة والهيئة خالل مدة أقصاها خمسة وأربعين يوما

يجب على مدير الصندوق نشر معلومات شهرية عن الصندوق للجمهور من خالل البورصة، وذل  خالل سبعة   (3)

 
ً
( من الكتاب الثالث عشر )أنظمة االستثمار  5 للنموذج الوارد في امللحق رقم )أيام عمل من نهاية كل شهر وفقا

 الجماعي( من الالئحة. 
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 الثالثة والثالثون 

 ملخص بمسئوليات مقدمي الخدمات، باشضا ة إلى األحكام املتعلقة بإنهاء خدماتهم أو استبدالهم 

: التزامات عامة 
ً
 أوال

 خدمات الصندوق سواء كانوا أشخام طبيعيين أو اعتباريين االلتزام بما يلي:يجب على كافة مقدمي 

 أن تتوفر لديهم القدرات واإلمكانيات البشرية والتقنية واملالية بالقدر الذي يكفي لتنفيذ التزاماتهم.  .1

سس احتسابها  إبرام عقد مع مقدم الخدمة يتضمن بيان حقوق والتزامات أطرافه وعلى األخص أتعاب مقدم الخدمة وأ .2

ومواعيد سدادها، واإلجراءات الواجب اتباعها عند إنهاء أو فسخ العقد، والتدابير واإلجراءات املترتبة على إنهاء العالقة  

مع مقدم الخدمة، باستثناء مدير الصندوق حيث يحل النظام األساس ي للصندوق محل العقد والذي يتضمن متطلبات  

 هذا البند. 

يص في القيام باملهام املنوطة بمقدم الخدمة والتعاون مع باقي مقدمي الخدمات للصندوق،  بذل عناية الشخص الحر  .3

وتحمل املسئولية عن أي تقصير أو إهمال منهي أو غش يقع منه أ ناء تأديته لعمله، وتعويض كل شخص لحقه ضرر  

من تحقق أي من الحاالت  على أن يتم إخطار الهيئة خالل خمسة أيام عمل   نتيجة أي خطأ يرتكبه مقدم الخدمة

 . املنصوم عليها في هذا البند

 أال يتعامل مقدم الخدمة سواء لصالحه أو نيابة عن غيره على وحدات الصندوق، فيما عدا الحاالت التالية:  .4

 مدير الصندوق.  . أ 

 وكيل االكتتاب )البيع( ومستشار االستثمار بما ال يتعارض مع ضوابط االستثمار للصندوق.  .ب

 االلتزام بالقانون والالئحة والتعاميم والقرارات والتعليمات الصادرة من الهيئة والنظام األساس ي ونشرة االكتتاب.  .5

 لتصحيح أي تقاعس في التزاماته املنصوم عليها في النظام األساس ي والالئحة   .6
ً
أن يتخذ جميع الخطوات الضرورية فورا

 وأي تعليمات تصدرها الهيئة. 

قت على السجالت والدفاتر والو ائق واألوراق املتعلقة بالصندوق التي بحيازة مقدمي الخدمات اآلخرين في االطالع في أي و  .7

 الحدود التي تقع ضمن اختصاصهم وتمكنهم من أداء مهامهم على النحو املطلوب.

 عدم استغالل أصول الصندوق ملصلحة خاصة.  .8

ساس ي للصندوق ونشرة االكتتاب مع بيان الجهة التي تتحمل  تحدد تفاصيل أتعاب مقدمي الخدمات في ملحق النظام األ  .9

تل  األتعاب. ويتحمل الصندوق مصاريف التأسيس ورسوم ترخيص الهيئة أو أي رسوم أخرة تفرضها الهيئة. وال يجوز  

أو  دفع أي مبلغ من أصول الصندوق في حال تعيين مقدم الخدمة لتأدية أي من املهام املرتبطة بمهام مدير الصندوق 

مصاريف نسخ  -مقابل أتعاب مستشار االستثمار أو الترويج للوحدات أو بيعها، ويشمل ذل  على سبيل املثال ال الحصر

 إذ على مدير الصندوق أن يتحمل هذه املصاريف.  -وتوزيع النظام األساس ي للصندوق 
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: مدير الصندوق  
ً
 ثانيا

خالل جهاز له القدرة والكفاءة للقيام بهذا الدور ويتمتع هذا الجهاز  يتولى مدير الصندوق إدارة واستثمار أموال الصندوق من 

بأكبر قدر من االستقاللية في إدارة استثمارات الصندوق، وال يجوز ملدير الصندوق أو العاملين فيه إجراء معامالت مع الصندوق  

ل الصندوق وفي هذه الحالة يكون من أجرة  سواء لحسابهم أو لحساب أقاربهم حتى الدرجة الرابعة وأصهارهم تنطوي على استغال

 عن تعويض الصندوق عما أصابه من ضرر. 
ً
 املعاملة مسؤوال

يتولى إدارة الصندوق هيئة إدارية تتشكل من موظفين ا نين أو أك ر من موظفي مدير الصندوق ممن   ➢

كبار التنفيذيين  تتوافر فيهم شروط ممثلي نشاط مدير نظام استثمار جماعي، على أن يكون أحدهم من  

األشخام   من  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  يكون  أن  ويجب  الصندوق.  مدير  لدة  التنفيذي  الرئيس  أو 

املسجلين لدة الهيئة، ويمثلون مدير الصندوق في املسؤوليات والصالحيات املنصوم عليها في الالئحة،  

يع مدير الصندوق، ويكون هؤالء  ويعتبر توقيع أعضاء الهيئة اإلدارية أو من يفوضونه منهم بمثابة توق

 األعضاء مسؤولين بالتضامن مع املدير عن أي أخطاء أو إهمال أو غش في إدارة الصندوق. 

 يلتزم مدير الصندوق على األخص بما يلي:  ➢

 وممارسة الحقوق وااللتزامات املرتبطة بالصندوق لصال  حملة الوحدات ونيابة عنهم ويكون   .1
ً
تمثيل الصندوق قانونا

 حق التوقيع عنه. -و ملن يفوضهأ-له 

 إدارة أصول الصندوق بما يحقق أهدافه االستثمارية املحددة في نظامه األساس ي.  .2

 االلتزام بجميع أحكام النظام األساس ي للصندوق. .3

اتخاذ جميع القرارات االستثمارية وغيرها من القرارات بما يحقق مصلحة الصندوق وحملة الوحدات ويضمن   .4

 حدات معاملة متساوية. معاملة حملة الو 

 ألهداف الصندوق وسياسته االستثمارية والنظام   .5
ً
عدم تعريض الصندوق ألية مخاطر استثمارية غير ضرورية وفقا

 األساس ي. 

 اتخاذ التدابير املناسبة لحماية أصول الصندوق.  .6

تؤ ر على استقرار  تطبيق سياسات وإجراءات مناسبة ملنع أو الحد من املمارسات الخاطئة التي من املتوقع أن  .7

 السوق ونزاهته. 

 التأكد من استخدام نماذج تسعير وأنظمة تقييم عادلة وصحيحة وشفافة ألصول الصندوق.  .8

 لتسلسلها الزمني وتوقيتها. .9
ً
 تسجيل عمليات الشراء والبيع التي تتم لصال  الصندوق بشكل دقيق ووفقا

 ق. تطبيق نظام محاسبي مناسب لقيد التعامالت املالية للصندو  .10

التأكد من وجود نظام مالئم لتطابق التعامالت التي تم إدخالها بالنظام املحاسبي مع الحسابات النقدية واألوراق   .11

 املالية املفتوحة باسم الصندوق لدة أمين الحفا. 
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 إعداد البيانات املالية املرحلية والسنوية للصندوق. .12

 ة بهم. تعيين مقدمي الخدمات والتأكد من قيامهم باملهام املنوط .13

 توفير جميع املعلومات الالزمة عن الصندوق إلى مقدمي الخدمات لتمكينهم من القيام بمهامهم بشكل فعال. .14

 توفير السيولة الكافية للصندوق للوفاء بأية التزامات قد تترتب عليه. .15

ات  إخطار الهيئة وحملة الوحدات فور وقوع أحداث أو معلومات جوهرية تؤدي لتعرض مصال  حملة الوحد .16

 للخطر.

 في حال إدارة املدير ألك ر من صندوق، يجب عليه أن يفصل بين العمليات املرتبطة بهذه الصناديق. .17

 بالتزاماته الواردة بالالئحة.  .18
َ
 جوهريا

َ
 يجوز للهيئة استبدال مدير الصندوق إذا رأت أنه قد أخل إخالال

مسميات مختلفة من خالل إبرام عقود ينطوي  ال يجوز ملدير الصندوق منح االئتمان وتمويل أطراف أخرة تحت  .19

 عليها تقديم أموال للغير. 

( من الكتاب الثالث عشر )أنظمة االستثمار الجماعي( من الالئحة، ال يجوز ملدير  7 -1مع عدم اإلخالل باملادة ) .20

 للضوابط التالية: 
ً
 الصندوق شراء أي ورقة مالية صادرة عنه أو عن شركاته التابعة إال وفقا

 ول على موافقة مراقب االستثمار قبل الشراء.الحص  . أ 

أال يتجاوز إجمالي األوراق املالية التي يستثمرها لصندوق وجميع الصناديق األخرة التي يديرها مدير   .ج

% من إجمالي قيمة األوراق املالية املصدرة من الشركة مديرة الصندوق أو أي من   10الصندوق ما نسبته 

 شركاتها التابعة. 

( من الكتاب الثالث عشر )أنظمة االستثمار الجماعي( من الالئحة، وفي حالة قيام 7 -1خالل باملادة )مع عدم اإل  .21

مدير الصندوق بمهمة وكيل االكتتاب )البيع( أو إدارة االكتتاب ملصدر ما، ال يجوز له شراء الورقة املالية محل  

د مدير الصندوق أو أي من شركاته التابعة بتغطية  االكتتاب لهذا املصدر أ ناء قيامه بهذه املهام. وفي حالة تعه

االكتتاب العام أو الخام لورقة مالية، فال يجوز شراء هذه الورقة لصال  الصندوق أ ناء فترة التعهد. ويستثنى من  

 لنظامها األساس ي. وال تعتبر اإليداعات لدة البنوك و 
ً
 وفقا

ً
 محددا

ً
  أحكام هذه البند الصناديق التي تتبع مؤشرا

ً
فقا

لنظم الوداسع لديها أو أدوات الدين أو أي أدوات مالية مطروحة للبيع في السوق األولية أو السوق الثانوية من أوجه  

 االئتمان املحظور القيام به من قبل الصندوق. 

 قيود املناصب وتعارض املصال   -ج

صال ( من الكتاب الثامن )أخالقيات  مع عدم اإلخالل بالتزامات مدير الصندوق بأحكام الفصل الثالث )تعارض امل  .1

العمل( من الالئحة، يجوز ملوظفي مدير الصندوق من غير األشخام املسجلين كممثلي مدير نظام استثمار جماعي  

 من أصول صندوق يديره مدير الصندوق. وال يجوز  
ً
شغل عضوية مجلس إدارة في شركة تشكل أوراقها املالية جزءا

شخام املسجلين كممثلي مدير نظام استثمار جماعي شغل عضوية مجلس إدارة  ملوظفي مدير الصندوق من األ 
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الشركات املشار إليها في الفقرة السابقة إال إذا كانت ضوابط االستثمار الخاصة ببعض أنواع الصناديق املبينة بالالئحة  

جماعي ممن ينطبق عليهم الحظر  في حال توظيف مدير الصندوق لشخص كممثل ملدير نظام استثمار وتسمح بذل . 

الوارد في هذا البند، فيجب على هذا الشخص أن يستقيل من عضوية مجلس إدارة الشركة التي تشكل أوراقها املالية  

 من أصول صندوق يديره مدير الصندوق. 
ً
 جزءا

قيات العمل من  يجب على مدير الصندوق مراعاة أحكام الفصل الثالث )تعارض املصال ( من الكتاب الثامن )أخال .2

الالئحة، وااللتزام باتخاذ التدابير الالزمة لتجنب تعارض املصال  في تعامله نيابة عن وملصلحة الصندوق وحملة  

 الوحدات. 

عن حاالت تعارض املصال  املحتملة للصندوق أو ملوظفي مدير الصندوق   - بشكل مسبق  - مالم يفص  مدير الصندوق  .3

 عن  من األشخام املسجلين كممثلي مد
ً
ير نظام استثمار جماعي أو ألحد حملة الوحدات، فيجب عليه اإلفصاح فورا

علمه بأي من تل  الحاالت أو التعامالت ملراقب االستثمار والحصول على اقراره بذل . وفي جميع األحوال، يجب على  

 لهذه  مدير الصندوق اخطار حملة الوحدات والهيئة بأي حالة تعارض مصال  تم إقرارها من قبل م
ً
راقب االستثمار وفقا

 البند خالل خمسة أيام عمل من تاريخ االقرار. 

ال يجوز ملدير الصندوق أو حملة الوحدات االشتراك في التصويت على االمور املتعلقة بمنفعة خاصة لهم أو في حالة   .4

 تعارض مصالحهم مع مصال  الصندوق.

اقب االستثمار : مر
ً
 ثالثا

يكون لكل صندوق مراقب استثمار من األشخام املرخص لهم يعين من قبل مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئة،  

 على أن يلتزم على األخص بما يلي: 

التأكد من التزام مدير الصندوق بالقانون والالئحة وقرارات وتعليمات الهيئة والنظام األساس ي ونشرة االكتتاب وأية   .1

خ
ا
دير الصندوق.و ائق أ صدرها ما  رة يا

أن يقوم بتقويم وحدات االستثمار واحتساب صافي قيمتها بطريقة مستقلة ونزيهة بما يتفق مع األساليب والفترات   .2

 والسياسات املنصوم عليها في النظام األساس ي للصندوق. 

فترة وذل  خالل خمسة أيام عمل  إخطار مدير الصندوق والهيئة بكل أخطاء تقويم أو تسعير الوحدة التي تمت خالل أي  .3

 من اكتشاف الخطأ. 

 للنظام األساس ي للصندوق وأحكام   .4
ً
التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة حملة الوحدات وفقا

 الالئحة، وأن أمواله تستثمر في حدود األساليب والسياسات املحددة في هذا النظام. 

 اصة بنطاق عمل مراقب االستثمار. تنفيذ تعليمات مدير الصندوق الخ .5

 إقرار أية تعامالت تنطوي على تعارض مصال .  .6
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 على األقل مع الهيئة اإلدارية للصندوق ملراجعة التزام الصندوق بالقانون والالئحة وقرارات   .7
ً
االجتماع مرتين سنويا

 لصندوق.وتعليمات الهيئة والنظام األساس ي ونشرة االكتتاب وأية و ائق أخرة يصدرها مدير ا

إخطار الهيئة في حال عدم التزام مدير الصندوق بالقانون أو الالئحة أو النظام األساس ي للصندوق خالل خمسة أيام   .8

 عمل من العلم بذل .

 لآللية املحددة في النظام األساس ي عن أعمال الصندوق يتضمن سجل   .9
ً
إعداد تقرير سنوي يقدم لحملة الوحدات وفقا

وحاالت عدم التقيد ومخالفة ضوابط االستثمار واالقتراض املشار إليها في الالئحة، واإلجراءات املتخذة واملدة  باملخالفات 

 الزمنية لتصويب تل  املخالفات. 

 حضور جمعية حملة وحدات الصندوق. . 10

: أمين
ً
 الحفظ  رابعا

قبل مدير الصــــندوق بعد الحصــــول  يجب حفا أصــــول الصــــندوق لدة أمين حفا من األشــــخام املرخص لهم يعين من   -أ 

 لدة جهة رقابية أخرة، وذل  لحفا 
ً
 له أو مســـــــــجال

ً
على موافقة الهيئة، ويجوز له تعيين أمين حفا فرعي يكون مرخصـــــــــا

 األصول خارج دولة الكويت. وال يؤدي التعاقد مع أمين حفا فرعي إلى إعفاء أمين الحفا األصيل من مسؤولياته.

الســــــــــــــابع )أموال العمالء وأصـــــــــــــولهم( من الالئحــة، يلتزم أمين الحفا بــاتخــاذ الخطوات الالزمــة  مع مراعــاة أحكــام الكتــاب   -ب

 لضمان اآلتي:

فتح وإدارة ما يلزم من الحســابات املصــرفية، والحســابات لدة وكالة املقاصــة، والحســابات لدة الوســطاء، أو أي حســابات  .1

 أخرة باسم الصندوق.

 فصلة عن الحسابات الخاصة به أو حسابات الغير.االحتفاظ بأصول الصندوق في حسابات من .2

 لألهداف املحددة بالنظام األســـــــاســـــــ ي، وعدم اســـــــتغاللها  .3
ً
عدم اســـــــتخدام أصـــــــول الصـــــــندوق وأي حقوق تتعلق بها إال وفقا

 ملصلحته أو ملصلحة عمالء آخرين أو ملصلحة أي أنظمة استثمار جماعي أخرة.

 ة بأصول الصندوق.وضع األنظمة املناسبة لحفا السجالت املتعلق .4

ســــــــجلة باســــــــم الصــــــــندوق أو لصــــــــالحه، والتأكد من   -فيما عدا حقوق االنتفاع  -التأكد من أن جميع أصــــــــول الصــــــــندوق   .5 ما

اســــــتيفاء جميع الترتيبات القانونية الالزمة لحفا حقوق تمل  أصــــــول الصــــــندوق وحملة الوحدات بطريقة قابلة للتنفيذ 

 حيثما ينطبق ذل .
ً
 قانونيا

 نقل عقد حق االنتفاع باسم الصندوق بما ال يتعارض مع ضوابط االستثمار بالصناديق.التأكد من  .6

اســــــتالم وحفا األرباح والتوزيعات وغيرها من املســــــتحقات النقدية الناشــــــئة عن نشــــــاط الصــــــندوق وإيداعها في الحســــــاب   .7

 البنكي الخام باسم الصندوق.

 أمين الحفا.تنفيذ تعليمات مدير الصندوق الخاصة بنطاق عمل  .8
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إخطار مدير الصــندوق بأية التزامات مترتبة على أصــول الصــندوق وإرســال أي إخطارات يتســلمها الى املدير في املدة املقررة   .9

 لذل .

 إعداد وحفا سجل حملة الوحدات ما لم يحفا لدة حافا سجل آخر. .10

ـــــيـل وأمين الحفا  يجـب الحصـــــــــــــول على موافقـة كتـابيـة من مـدير الصـــــــــــــنـدوق على جميع العقود امل  -ج     ـــ برمـة بين أمين الحفا األصـــــ

 الفرعي. ويجب أن تتضمن جميع العقود املبرمة سواء مع أمين الحفا األصيل أو أمين الحفا الفرعي تنظيم املسائل التالية:

 املتطلبات التي تمكن الصندوق من ممارسة الحقوق املتعلقة باألصول التي يحتفا بها مع أمين الحفا. .1

 املتطلبات الخاصة بمكان حفا أصول الصندوق. .2

 الطريقة املستخدمة في حفا وحماية أصول الصندوق. .3

 ما يفيد التزام أطرافه ببذل عناية الشخص الحريص الواجبة واملسؤولية عن التلف والهالك. .4

 األتعاب وطريقة حسابها. .5

: حا ظ سج  حملة الوحدات 
ً
 خامسا

حفا سجل حملة وحدات الصندوق ل  -أ دة وكالة مقاصة. وفي حالة تصفية الصندوق يجوز أن يحفا سجل حملة الوحدات لدة  يا

دفع أتعاب الجهة التي تحتفا 
ا
مصفي الصندوق إذا ما تم االستغناء عن خدمات الجهة التي تحفا السجل. وفي جميع األحوال ت

 بالسجل من أموال الصندوق. 

 ب_ يجب على حافا السجل االلتزام بما يلي:

ظ بسجل يوض  أسماء حملة الوحدات وجنسياتهم وموطنهم وعدد الوحدات اململوكة لكل منهم ونوعها والقيمة  االحتفا .1

املدفوعة عنها، وأي تحديث يتم على رصيد الوحدات املتبقية والوحدات التي تم إصدارها، أو استردادها، أو استحداثها،  

 ان. أو إلغاهها، وتزويد مراقب االستثمار بنسخة من هذا البي

يقوم حافا السجل باملهام املوكلة لوكالة املقاصة وفق    . كمانقل امللكية في األحوال املنصوم عليها في قواعد البورصة  .2

 أحكام قواعد تداول األوراق املالية غير املدرجة في البورصة.  

 لحضور. حضور جمعيات حملة الوحدات وإعالن النصاب القانوني بعد التحقق من صحة هويات وتوكيالت ا .3
 

اقب الحسابات الخارجي للصندوق:  : مر
ً
 سادسا

راقب حســـــابات خار ي من األشـــــخام املســـــجلين لدة الهيئة، على أن   -أ يجب على مدير الصـــــندوق تعيين ما

 يلتزم على األخص بما يلي:

 ملعايير املحاسبة الدولية املعتمدة من الهيئة.  .1
ً
 مراجعة وتدقيق حسابات الصندوق وفقا

 إعداد تقرير عن البيانات املالية املرحلية للصندوق والسنوية املدققة للصندوق. .2

إخطار الهيئة في حال تبين عند مراجعة وتدقيق حســـــــــــابات الصـــــــــــندوق عدم التزام مدير الصـــــــــــندوق   .3

 ة أو النظام األساس ي للصندوق خالل خمسة أيام عمل من علمه بذل .بالقانون أو الالئح
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حضـــــــــــــور جمعيـة حملـة الوحـدات املقرر فيهـا عرض البيـانـات املـاليـة املـدققـة من مراقـب الحســــــــــــــابـات   .4

 وعرض تل  البيانات ومناقشتها واالجابة عن االستفسارات املرتبطة بها.

، وملدة ال تتجاوز أربع  يعين مراقب الحسـابات الخار ي للصـندوق لسـنة   -ب
ً
مالية واحدة قابلة للتجديد سـنويا

ســـــــــــنوات مالية متتالية، ما لم يكن الصـــــــــــندوق في دور التصـــــــــــفية. ويجوز إعادة تعيين مراقب الحســـــــــــابات  

الخار ي ذاته بعد فترة انقطاع ال تقل عن ســـــــــنتين متتاليتين وال يجوز ملدير الصـــــــــندوق اســـــــــتبدال مراقب  

فترة عمله املتعاقد عليها إال بعد إبداء األســــــــباب واملبررات للهيئة وأخذ موافقة    الحســــــــابات الخار ي خالل

 الهيئة على ذل 

 ال يجوز أن يكون مراقب الحسابات الخار ي هو نفسه مراقب الحسابات ملدير الصندوق. - ج

: يحب على مستشار االستثمار االلتزام بما يلي:
ً
 سابعا

 له من قبل الهيئة للعم (1)
ً
 ل كمستشار استثمار أو مندوب عنه. أن يكون مرخصا

 للوائح واإلجراءات املنظمة ألنظمة االستثمار الجماعي وبما يهدف الى تحقيق مصال  حملة الوحدات.  (2)
ً
 أن يعمل طبقا

 أن يبذل عناية الشخص الحريص على أمواله الخاصة عند تقديم االستشارات االستثمارية. (3)

 للنظ (4)
ً
م املحاسبية، وذل  فيما يتعلق بأنظمة االستثمار الجماعي، وأن يقدم  أن يحتفا بدفاتر وسجالت منتظمة وفقا

 للوائح الصادرة عنها.
ً
 للهيئة تقارير دورية، وذل  بحسب ما تطلبه منه، وذل  طبقا

: رغور منصب أحد أعضاء الهيئة اشدارية للصندوق أو أي من مقدمي الخدمات
ً
 :ثامنا

الهيئة اإلدارية للصندوق، يتعين على مدير الصندوق إخطار الهيئة بذل  خالل مدة  في حالة شغور منصب أحد أعضاء   (1

أقصاها خمسة أيام عمل، كما يتعين عليه تقديم طلب لشغل املناصب الشاغرة خالل مدة أقصاها عشرين يوم عمل من  

مدة أقصاها عشرة أيام   لالتاريخ شغور املنصب. وفي جميع األحوال يجب على مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات خ

 عمل من شغور املنصب، كما يتم إخطارهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين. 

2) ( املادة  بأحكام  اإلخالل  مدير  1- 8دون  على  الالئحة،  من  الجماعي(  االستثمار  )أنظمة  عشر  الثالث  بالكتاب  الواردة   )

ل من تاريخ موافقة الهيئة على استبدال مدير أو أمين  الصندوق إخطار حملة الوحدات خالل مدة أقصاها خمسة أيام عم

 حفا أو مراقب استثمار الصندوق.

في حالة شغور منصب مراقب الحسابات الخار ي، يتعين على مدير الصندوق إخطار الهيئة وحملة الوحدات بذل  خالل   (3

املنصب الشاغر خالل مدة أقصاها  مدة أقصاها خمسة أيام عمل، كما يتعين على مدير الصندوق تعيين من يحل محل  

 شهر من تاريخ الشغور، وإخطار الهيئة وحملة الوحدات خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين. 

( الواردة بالكتاب الثالث عشر )أنظمة االستثمار الجماعي( من الالئحة، في حال موافقة  2-19-2دون اإلخالل بأحكام املادة ) (4

خالل فترة عملهم املتعاقد عليها، يجب على مدير الصندوق تعيين  الخار ي ات استبدال مراقب الحسابات  الهيئة على مبرر 
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من يحل محل تل  املناصب الشاغرة وإخطار الهيئة وحملة الوحدات بذل  خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ  

 التعيين. 

أنظمة االستثمار الجماعي( من الالئحة، في حال انتهاء  )عشر  الثالث  ( الواردة بالكتاب  2-19-2دون اإلخالل بأحكام املادة ) (5

فترة التعاقد مع مراقب الحسابات الخار ي، يجب على مدير الصندوق تعيين من يحل محل تل  املناصب الشاغرة وإخطار  

 الهيئة وحملة الوحدات بذل  خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين. 

( من الكتاب  1-11-2أي من مقدمي الخدمات غير املشار إليهم في املادة )أو  حافا السجل   نصب أو تعيين في حالة شغور م (6

الثالث عشر )أنظمة االستثمار الجماعي( من الالئحة، يتعين على مدير الصندوق إخطار الهيئة وحملة الوحدات بذل   

 خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل من تاريخ الشغور أو التعيين.

على  ت (7 الحديثة  االتصال  من وسائل  أي وسيلة  أو  االلكتروني  البريد  أو  البريد  بواسطة  الوحدات  لحملة  االخطارات  رسل 

التطبيقات االلكترونية املتوفرة لدة   إلى  التقارير  عناوينهم املحددة في طلب االكتتاب/االشتراك أو بواسطة تحميل تل  

)البيع( أو أو مدير    مدير الصندوق و/أو وكيل االكتتاب  )البيع(  الكترونية أخرة متاحة لدة وكيل االكتتاب  أية وسائل 

الصندوق أو إلى مسؤول حساب حامل الوحدات لدة البن  بناء على طلب حامل الوحدات ويشترط لصحة ذل  أن يكون  

 املشترك قد وافق على أن يتم إعالنه بأحد هذه الطرق. 

 

 املادة الرابعة والثالثون 

 جمعية حملة الوحدات أحكام 

يكون لكل صندوق جمعية من حملة الوحدات تعقد مرة واحدة خالل السنة املالية للصندوق على األقل، ويحق لكل مشترك   (1)

وحدة   كل  مقابل  واحد  صوت  الوحدات  حملة  من  لكل  ويكون  قراراتها  على  والتصويت  الجمعية  هذه  اجتماعات  حضور 

انعق يمتلكها ويجوز  واحدة  في استثمارية  للجمعية  املنظمة  األحكام  مع  يتعارض  ال  بما   
ً
الكترونيا الوحدات  اد جمعية حملة 

الالئحة بمشاركة األطراف املعنية بالحضور، وتمكين حملة الوحدات من إبداء الرأي والتصويت باملوضوعات املعروضة في  

 االجتماع.  

 لية:تختص جمعية حملة الوحدات بالنظر أو اتخاذ قرار في املسائل التا

 أ. تقرير مدير الصندوق أو املصفي عن نشاط الصندوق ومركزه املالي عن السنة املالية للصندوق.

 ب. تقرير مراقب الحسابات الخار ي عن البيانات املالية السنوية املدققة للصندوق. 

 ج. البيانات املالية السنوية املدققة للصندوق.

 .املالية للصندوق عن السنة   د. تقرير مراقب االستثمار

 ه. تعديالت النظام األساس ي التي تمس الحقوق املكتسبة لحملة الوحدات.

 و. تعيين مدير بديل. 

 ز. املوافقة على اختيار مصفي الصندوق ومراقبة أعماله.
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 تعيين مصفي بديل -ح

التي تدخل في اختصاصاتها،  تنعقد جمعية حملة الوحدات بناء على دعوة من مدير الصندوق أو املصفي للنظر في املسائل    (2)

%   10ويجب عليه أن يوجه الدعوة لالجتماع بناء على طلب مسبب مقدم من حملة الوحدات الذين يمثلون نسبة ال تقل عن 

  
ً
من رأس مال الصندوق املصدر، أو بناء على طلب من مراقب االستثمار أو مراقب الحسابات. وذل  خالل واحد وعشرين يوما

.  الحقالطلب ما لم يتم االتفاق بين الجهة املسؤولة عن الدعوة للجمعية ومقدمي الطلب على تاريخ انعقاد  من تاريخ استالم  

 وتعد جدول األعمال الجهة التي تدعو إلى االجتماع. 

إذا تعذر دعوتها من مدير   أو  التي يتوجب فيها ذل   األحوال  في  الوحدات  الصندوق بدعوة جمعية حملة  لم يقم مدير  إذا 

 بدعوة هذه  الصن
ً
دوق ألي سبب من األسباب، يجوز للهيئة أن تكلف مراقب االستثمار أو مراقب الحسابات أو من تراه مناسبا

 الجمعية لالنعقاد.

توجه الدعوة إلى حضور اجتماع جمعية حملة الوحدات متضمنة جدول األعمال وزمان ومكان انعقاد االجتماع بأحد الطرق    (3)

 التالية: 

لتقوم بنشر اإلعالن عن    انعقاد االجتماع بعشرة أيام عمل على األقل في صحيفتين يوميتين محليتين والبورصةأ. اإلعالن قبل  

 . جدول األعمال وميعاد ومكان اجتماع الجمعية

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

 سائل االتصال االلكترونية أو الحديثة قبل انعقاد االجتماع بسبعة أيام عمل على األقل.ج. اإلعالن عبر و 

 قبل موعد االجتماع بثال ة أيام عمل على األقل، ويؤشر على  
ً
د. تسليم الدعوة باليد إلى حملة الوحدات أو من ينوب عنهم قانونا

 صورة الدعوة بما يفيد االستالم. 

من هذا البند أن يكون املشترك قد زود مدير الصندوق    و)د(  و)ج(  (ائل املشار إليها في البنود )أ( و )بيشترط لصحة اإلعالن بالوس

أو املصفي أو الجهة التي تحتفا بسجل حملة الوحدات ببيانات عن موطنه أو عنوان بريده اإللكتروني أو رقم الفاكس الخام به، 

   .ويوافق املستثمر على إعالنه من خالل هذه الوسائل

البيانات املشار إليها في الفقرة السابقة ما لم يكن قد أخطر مدير الصندوق أو املصفي وال يعتد بأي تغيير من قبل املشترك ألي من 

 أو الجهة التي تحتفا بسجل حملة الوحدات بهذا التغيير قبل إعالنه بخمسة أيام عمل على األقل.

ومكان اجتماع جمعية  يجب على الجهة التي قامت بالدعوة لجمعية حملة الوحدات توجيه إخطارات بجدول األعمال وميعاد   (4)

ما لم يتم االستغناء عن أي منهم    –حملة الوحدات قبل سبعة أيام عمل على األقل من انعقاد االجتماع إلى الجهات التالية  

 : -خالل مرحلة التصفية 

 أ. مراقب االستثمار. 

 ب. حافا السجل.  

 الية على جمعية حملة الوحدات. إذا كان من املقرر عرض البيانات امل -حسب األحوال   -ج. مراقب الحسابات  
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كما يجب على الجهة التي قامت بالدعوة لجمعية حملة الوحدات توجيه إخطار إلى الهيئة قبل سبعة أيام عمل على األقل من انعقاد 

 االجتماع على أن يتضمن اإلخطار ما يلي:

 نسخة من دعوة االجتماع.  . أ 

 ب. نسخة من جدول أعمال الجمعية.

( من الكتاب  5-35-2نات عن طريق الصحف والبورصة أو وسائل اإلعالن األخرة املحددة في املادة رقم )ج. نسخة من اإلعال 

 أنظمة االستثمار الجماعي( من الالئحة. )عشر الثالث 

 د. نسخة من إخطارات مقدمي الخدمات بدعوة الجمعية. 

ة حملة الوحدات. ويبطل هذا االجتماع في حالة  بطالن اجتماع جمعي  - بعد إخطارها    - ال يترتب على عدم حضور ممثل الهيئة  

عدم حضور أّي  من الجهات املشار إليها في البنود )أ( و )ب( و )ج( من هذا البند السابق مالم يتم االستغناء عن خدمات أي منهم  

 خالل مرحلة التصفية.  

 لالجتماع موجهة من جهة أخرة بخالف املدير.كما يبطل االجتماع في حالة عدم حضور مدير الصندوق ما لم تكن الدعوة 

 يترأس اجتماع جمعية حملة الوحدات الجهة التي قامت بالدعوة إلى هذا االجتماع.  (5)

 إال إذا حضره حملة الوحدات الذين يمثلون أك ر من   (6)
ً
% من رأس  50ال يكون انعقاد اجتماع جمعية حملة الوحدات صحيحا

هذا النصاب؛ وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع  ان لذات جدول األعمال يعقد خالل  مال الصندوق املصدر. فإذا لم يتوافر  

 أيا كان  قل  مدة ال ت
ً
 من تاريخ االجتماع األول، ويكون االجتماع الثاني صحيحا

ً
عن خمسة أيام عمل وال تزيد عن  ال ون يوما

الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى االجتماع  نسبة الحضور من رأس املال. ويجوز أال توجه دعوة جديدة لالجتماع  

 األول. 

وتصدر القرارات باألغلبية املطلقة للوحدات املمثلة في االجتماع باستثناء القرارات املتعلقة بتعديل النظام األساس ي للصندوق  

ة حملة الوحدات الذين يملكون  والتي تمس الحقوق املكتسبة لحملة الوحدات أو في حالة التصفية، فيجب أن تصدر بموافق

 % من رأس مال الصندوق املصدر. 50أك ر من 

ال يجوز لجمعية حملة الوحدات مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول األعمال إال إذا كانت من األمور العاجلة التي طرأت   (7)

ابات أو حملة الوحدات الذين يملكون  بعد إعداد الجدول أو تكشفت أ ناء االجتماع، أو إذا طلبت ذل  الهيئة أو مراقب الحس

% من رأس مال الصندوق املصدر بشرط أن تكون األمور املرتبطة بمحاور االجتماع، وإذا تبين أ ناء املناقشة عدم كفاية  5

إذا طلب ذل  حملة   أيام عمل  املتعلقة ببعض املسائل املعروضة، تعين تأجيل االجتماع ملدة ال تزيد على عشرة  املعلومات 

% من رأس مال الصندوق املصدر، وينعقد االجتماع املؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة    25وحدات الذين يملكون  ال

 للدعوة. 

يحق لكل من حملة الوحدات املقيدين بالسجل الخام بالصندوق حق حضور اجتماع جمعية حملة الوحدات باألصالة أو    (8)

وكيل خام أو تفويض معد لذل ، ويجوز أن يكون التوكيل أو التفويض  الوكالة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون بموجب ت

لحضور اجتماع واحد أو أك ر من اجتماعات جمعية حملة الوحدات ويكون التوكيل أو التفويض الصادر لحضور اجتماع  

 لحضور االجتماع الذي يؤجل إليه لعدم اكتمال النصاب.
ً
 معين صالحا
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 البيانات التالية:  ا البند تفويض املشار إليه في هذ ويجب أن يتوافر في التوكيل أو ال 

 ملا هو مدون بالسجل التجاري. 1
ً
 ملستند رسمي، أو اسم الشركة أو املؤسسة وفقا

ً
 .اسم حامل الوحدة وفقا

 .عدد الوحدات. 2

 .رقم البطاقة املدنية أو املستند الرسمي/السجل التجاري للشركات.3

 ملستند رسمي.4
ً
 .اسم الوكيل وفقا

. -.اسم وصفة موقع التوكيل أو التفويض5
ً
 على أن ترفق صورة من عقد الوكالة أو التفويض في حال كون موقع التوكيل وكيال

 . تاريخ تحرير التوكيل أو التفويض.6

في   إليه  أو املفوض  الوكيل   على حق 
ً
النص صراحة  يتضمن 

ً
أو خاصا  

ً
إما أن يكون عاما التفويض  أو  التوكيل  لقبول  ويتعين 

 الجتماع محدد على أن يتم تقديم أصل التوكيل أو  حضو 
ً
ر الجمعيات والتصويت على بنود جدول أعمالها وأن يكون صادرا

 التفويض.  

 كل  (9)
ً
ال يجوز ألي من حملة الوحدات التصويت عن نفسه أو عمن يمثله في املسائل التي تتعلق بمنفعة خاصة له، ويقع باطال

 شرط أو قرار يخالف ذل . 

لجهة التي قامت بالدعوة للجمعية تحييد األطراف التي تكون لهم منفعة خاصة أو حالة تعارض مصال  بأي قرار  ويجب على ا

 يتم مناقشته في جمعية حملة الوحدات. 

 على أن تقوم الجهة املسؤولة عن حفا السجل باحتساب النسب الواجب تحييدها. 

االجتماع  (10) عقد  إلى  دعت  التي  الجهة  أو  الصندوق  مدير  األحوال    -  على  اجتماع    -حسب  من محضر  بنسخة  الهيئة  موافاة 

الجمعية بعد توقيعه ممن ترأس االجتماع، ومقدمي الخدمات الحاضرين االجتماع، وذل  خالل أسبوعين من تاريخ انعقادها،  

 باملحضر ما يلي:
ً
 على أن يكون مرفقا

 .نسخة من سجل حملة الوحدات.1

 املدنية أو جوازات السفر للحضور من حملة الوحدات ومقدمي الخدمات. .نسخة من البطاقات 2

 .نسخة من توكيالت أو تفويضات حضور حملة الوحدات ومقدمي الخدمات. 3

 .نسخة من البطاقات املدنية أو جوازات السفر لوكالء أو مفوض ي حملة الوحدات ومقدمي الخدمات. 4

 سمي( لحامل الوحدة الذي قام بتوقيع تفويض الحضور..نسخة من اعتماد توقيع )بنكي أو أي مستند ر 5

ال تنفذ قرارات جمعية حملة الوحدات إال بموافقة الهيئة، ويجوز للهيئة االعتراض أو التحفا على أي قرار وارد في محضر  

ألساس ي للصندوق أو  االجتماع إذا كان يتعارض مع القانون أو الالئحة أو التعاميم والقرارات الصادرة من الهيئة أو النظام ا

 خارج صالحيات الجهة املعنية بتنفيذ ذل  القرار. 

 وتخطر به الجهة التي دعت لالجتماع خالل عشرة أيام من تاريخ موافاة الهيئة  
ً
ويجب أن يكون االعتراض أو التحفا مسببا

، وللهيئة طلب عرض املوضوع على
ً
جمعية حملة وحدات جديدة في    بمحضر االجتماع، وفي هذه الحالة ال يعتبر القرار نافذا

 حال تطلب األمر ذل .  
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يحق لكل من حملة الوحدات املقيدين بالسجل الخام بالصندوق االطالع على محاضر اجتماع جمعيات حملة الوحدات أو    (11)

 الحصول على نسخة منها من الجهة التي دعت لالجتماع حسب األحوال. 

 

 املادة الخامسة والثالثون 

 وتصفية الصندوق حاالت ح  

 ينقض ي الصندوق في األحوال التالية:

 للقواعد الواردة بالنظام. 1
ً
 . انقضاء املدة املحددة في النظام األساس ي ما لم تجدد طبقا

 . انتهاء الغرض الذي أنش ئ من أجله الصندوق أو في حالة استحالة تحقيقه الهدف.2

. . تلف أو هالك جميع أصول الصندوق أو معظمها بحيث 3
ً
 مجديا

ً
 يتعذر استثمار الباقي استثمارا

% من رأس   50. بناًء على طلب مدير الصندوق بشرط صدور قرار باملوافقة من جمعية حملة الوحدات ممن يملكون أك ر من 4

 مال الصندوق بحله قبل انتهاء مدته.

 . صدور قرار من الهيئة بإلغاء ترخيص الصندوق. 5

 وتصفيته. . صدور حكم قضاسي بحل الصندوق 6

. تعرض مدير الصـــــندوق ألمر يعوق من قدرته على االســـــتمرار في إدارة الصـــــندوق كالتصـــــفية أو اإلفالس أو إلغاء ترخيصـــــه ما لم 7

 يتم تعيين مدير بديل للصندوق.

 

 املادة السادسة والثالثون 

 إجراءات تصفية الصندوق 

في دور التصفية،   -املادة السابقة من هذا النظام وموافقة الهيئة يدخل الصندوق عند تحقق إحدة الحاالت املنصوم عليها في 

ويحتفا خالل مدة التصفية بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم إلتمام التصفية، ويجب أن يضاف إلى اسم الصندوق عبارة  

ويجب أن يتم شهر تصفية  )تحت التصفية( مكتوبة بطريقة واضحة في املكاتبات الصادرة عن الجهة القائمة على التصفية،  

 الصندوق.

 ويتبع في تصفية الصندوق األحكام املنصوم عليها في البنود التالية:

تسقط آجال جميع الديون التي على الصندوق من تاريخ شهر حل الصندوق وإخطار الدائنين بافتتاح التصفية، وعلى   .1

 بافتتاح التصفية مع دعوته
ً
م لتقديم طلباتهم باقتضاء ديونهم خالل خمس  املصفي أن يخطر جميع الدائنين رسميا

وأربعين يوم من تاريخ شهر حل الصندوق، ويجوز إخطار الدائنين بطريق اإلعالن، وفي جميع األحوال يجب أن يتضمن  

 اإلخطار أو اإلعالن مهلة للدائنين ال تقل عن خمسة عشر يوم عمل لتقديم طلباتهم. 
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 على إدارة الصندوق إلى حين تعيين  تنتهي عند انقضاء الصندوق سلطة  .2
ً
مدير الصندوق، ومع ذل  يظل املدير قائما

  وممارسته لسلطاته، على أال يقوم بقبول أي طلبات اشتراك جديدة أو الدخول في استثمارات جديدة في  
ّ
مصف

 الصندوق.

عدم   -بعد موافقة الهيئة  - يستمر مقدمو خدمات الصندوق خالل مدة التصفية في تقديم خدماتهم ما لم يقرر املصفي  .3

الحاجة الستمرارهم في تقديم هذه الخدمات أو استبدالهم بغيرهم أو دمج بعض املهام لدة مقدم خدمة واحد وفي جميع  

 األحوال ال يجوز االستغناء عن مراقب الحسابات الخار ي طوال مدة التصفية. 

 له، كما  .4
ً
يجوز تعيين املصفي من بين األشخام املرخص لهم   يجوز تعيين مدير أو مقدمي الخدمات للصندوق مصفيا

بمزاولة نشاط مدير نظام استثمار جماعي، أو نشاط مدير محفظة استثمار، أو مراقب استثمار، أو أمين الحفا، أو  

  مراقبي الحسابات املسجلين لدة الهيئة. وفي جميع األحوال ال يتم تعيين املصفى إال بعد موافقة الهيئة مع مراعاة عدم

 الجمع بين مهمتي املصفي ومراقب الحسابات الخار ي. وال يبدأ املصفى في مباشرة أعماله إال بعد شهر قرار تعيينه. 

يتم تعيين املصفى بقرار يصدر من جمعية حملة الوحدات إال في األحوال التي تقرر فيها الهيئة تعيين املصفي وفق أحكام   .5

في من قبل حملة الوحدات، يتوجب الحصول على املوافقة املسبقة من الهيئة  الالئحة التنفيذية. وفي حالة اختيار املص 

على تعيين املصفي. وفي جميع األحوال، تحدد الجهة التي اختارت املصفي أتعابه ومدة التصفية، على أن يتحمل  

 الصندوق أتعاب املصفي.

األحوال يجوز للهيئة بناء على طلب مصفي الصندوق أو  يستبدل املصفي بقرار من الجهة التي قامت بتعيينه، وفي جميع  .6

 لذل 
ً
 مقبوال

ً
 باستبدال املصفى إذا رأت مبررا

ً
  ، أحد حملة الوحدات أو دائني الصندوق أو من تلقاء نفسها أن تصدر قرارا

إال بعد    وكل قرار باستبدال املصفي يجب أن يشمل تعيين من يحل محله، وال يبدأ املصفي الجديد في مباشرة أعماله

. كما يجب على املصفي السابق التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة  
ً
شهر القرار املتضمن االستبدال وتعيينه مصفيا

 من تعيين املصفي البديل، كما يجب  
ً
على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى املصفي البديل وذل  خالل ستين يوما

 لبديل جميع العقود املرتبطة بالصندوق حيثما ينطبق ذل . على املصفي السابق أن يقدم إلى املصفي ا

 يقوم املصفي بجميع األعمال التي تقتضيها تصفية الصندوق، على أن يلتزم بما يلي:  .7

 أ. االلتزام بالقانون والالئحة والتعاميم والقرارات والتعليمات الصادرة من الهيئة. 

 لتصحيح أ
ً
ي تقاعس في التزاماته املنصوم عليها في الالئحة وأي تعليمات  ب. أن يتخذ جميع الخطوات الضرورية فورا

 تصدرها الهيئة. 

 ب. تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير. 

 ج. القيام ببذل عناية الشخص الحريص للمحافظة على أصول الصندوق وحقوقه. 

 د. سداد ديون الصندوق. 

 هـ. تخصيص مبالغ للديون املتنازع عليها والتزامات الصندوق. 
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 باملزاد العلني، أو باملمارسة
ً
، أو منقوال

ً
أو بأي طريقة أخرة تكفل الحصول على أعلى   ،و. بيع أصول الصندوق عقارا

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

 ز. قسمة وتوزيع ناتج التصفية بين حملة الوحدات. 

 ق إلى مقدمي الخدمات لتمكينهم من القيام بمهامهم بشكل فعال. ح. توفير جميع املعلومات الالزمة عن الصندو 

ط. توفير نسخة من تقرير مصفي الصندوق عن أعمال التصفية الربع سنوي الذي يقدم للهيئة )أو محاضر اجتماع  

 جمعيات حملة الوحدات( أو البيانات املالية إلى حملة الوحدات في حال طلبهم. 

ملتعلقة بتصفية الصندوق ملدة خمس سنوات من تاريخ إلغاء قيد الصندوق من سجل  ي.  حفا الدفاتر واملستندات ا 

 الهيئة. 

 جديدة إال إذا كانت الزمة إلتمام أعمال سابقة، كما ال يجوز له بيع أصول الصندوق جملة  8
ً
. ال يجوز للمصفي أن يبدأ أعماال

تعلقة بأعمال التصفية أو إجراء تعامالت مع أطراف ذات الصلة  واحدة أو أن يتصال  على حقوقه أو يقبل التحكيم في املنازعات امل

 أو أن يجري توزيعات عينية، إال بموافقة حملة الوحدات. 

. على مدير الصندوق تقديم حسابات الصندوق وتسليم دفاتره ومستنداته وأصوله إلى املصفي خالل  ال ين يوم من تاريخ شهر  9

مقدمو الخدمات بتزويد املصفى بأي بيانات أو معلومات تخص الصندوق، ويقوم املصفي بجرد  قرار تعيين املصفي، كما يلتزم 

أصول الصندوق وتحديد مركزه املالي بما يتضمن حقوقه والتزاماته، وله أن يستعين في ذل  بمقدمي الخدمات، ويمس  املصفي  

بما   –من تاريخ شهر تصفية الصندوق ومباشرة املصفي لعمله خالل  ال ة أشهر  - الدفاتر الالزمة لقيد التصفية، مع تزويد الهيئة 

 يلي:

 أ. تقرير املركز املالي للصندوق على أن يكون مراجع من مراقب حسابات الصندوق. 

 ب. سجل حملة الوحدات كما في تاريخ شهر التصفية. 

مصفي الصندوق السابق واملصفي البديل  وفي حال استبدال مصفي الصندوق تسري االلتزامات الواردة في هذه املادة على كل من  

 ومقدمي الخدمات كل على حسب اختصاصه. 

.على املصفي االنتهاء من أعمال التصـــفية في املدة املحددة في قرار تعيينه، فإذا لم تحدد املدة تولت الهيئة تحديدها بناء على  10

املصفي بعد االطالع على تقريره الذي يتضمن األسباب التي  طلب ذوي الشأن. ويجوز مد املدة بقرار يصدر من الجهة التي اختارت  

حالت دون إتمام التصفية في املدة املحددة. كما يجوز مد املدة بقرار يصدر من الهيئة بناء على طلب املصفي في حال تعذر تمديد  

 بيان األسباب. املدة من الجهة التي اختارت املصفي، ولكل ذي شأن أن يطلب من الهيئة تقصير هذه املدة مع 

. يكون لكل صندوق تحت التصفية جمعية من حملة الوحدات وعلى مصفي الصندوق أن يقوم بدعوة جمعية حملة الوحدات 11

لالجتماع خالل السنة املالية للصندوق، وذل  ملناقشة البيانات املالية عن السنة املنتهية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير  

 ة واملصادقة، وله دعوة الجمعية لالجتماع في أي وقت إذا اقتضــت ذل  أعمال التصفية. السنوي عن أعمال التصفي
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. يقوم املصفي بقسمة ما تبقى من أصول الصندوق وتوزيع ناتج التصفية، على كل مشترك بما يتناسب مع عدد وحداته في رأس 12

التصفية التي تم تخصيصها لهذا الغرض. وفي جميع األحوال  مال الصندوق وذل  بعد سداد ديونه والتزاماته املرتبطة بأعمال 

 يجب مراعاة أال يتم تحميل مصاريف إضافية على الصندوق مما يترتب عليه تأ ر نصيب بعض حملة الوحدات دون البقية. 

 وشـــــهادة ب13
ً
 مدققا

ً
 ختاميا

ً
ــــايا .عند االنتهاء من تصـــــفية الصـــــندوق وقســـــمة أصـــــوله يقدم املصـــــفي إلى الهيئة حســـــابا عدم وجود قضـ

مرفوعة من أو ضــد الصــندوق صــادرة من الجهة املختصــة باإلضــافة الى تقديم نســخة من كشــف الحســابات البنكية الصــفرية. كما  

ــــفي عرض الحســـــاب الختامي املدقق على جمعية حملة الوحدات وتنتهي أعمال التصـــــفية بالتصـــــديق على الحســـــاب   يجب على املصـ

 الختامي من حملة الوحدات.

 ى املصفي أن يطلب من الهيئة شهر انتهاء التصفية وإلغاء قيد الصندوق من سجل الصناديق لدة الهيئة بعد انتهاء التصفية.وعل

 للنموذج الوارد في امللحق رقم )14
ً
( من الكتاب الثالث 10. يلتزم املصــــــفي بتقديم تقرير ربع ســــــنوي للهيئة عن أعمال التصــــــفية وفقا

 عن تقديم البيانات املالية املرحلية املراجعة والسـنوية املدققة وتقرير مراقب  عشـر )أنظمة االسـتثمار الج
ً
ماعي( من الالئحة، فضـال

 من نهاية الفترة املعد عنها التقرير عن أعمال التصـــــــــــــفية 
ً
الحســـــــــــــابات للصـــــــــــــندوق تحت التصـــــــــــــفية خالل مدة أقصـــــــــــــاها  ال ون يوما

 صفي تزويدها بأي معلومات أو تقارير كلما رأت ضرورة لذل .والبيانات املالية، كما يجوز للهيئة أن تطلب من امل

. يســـــــأل املصـــــــفي عن تعويض األضـــــــرار التي تلحق الصـــــــندوق أو حملة الوحدات أو الغير بســـــــبب تجاوزه حدود ســـــــلطته أو نتيجة  15

ن. وال يحتج على الغير بانتهاء األخطاء التي يرتكبها في أداء عمله، وفي حالة تعدد املصـــــــفين فإنهم يكونون مســـــــئولين على وجه التضـــــــام

 التصفية إال من تاريخ الشهر.

 

 املادة السابعة والثالثون 

 كيفية تعدي  النظام األساس ي للصندوق وامللحق 

ال يجوز ملدير الصندوق أن يجري أي تعديالت على النظام األساس ي أو على امللحق إال بعد موافقة الهيئة على هذه   (1)

أن تطلب من مدير   -إذا وجدت في التعديالت املقترحة ما يمس الحقوق املكتسبة لحملة الوحدات  - وللهيئة التعديالت. 

 % من رأس املال على هذه التعديالت. 50الصندوق أخذ موافقة أك ر من  

 يجوز للمدير أخذ املوافقات الخطية أو االلكترونية من حملة الوحدات بالنسبة لتعديالت امللحق فقط. (2)

 ينفذ أي تعديل على النظام األساس ي للصندوق أو امللحق اال بعد موافقة الهيئة بأ ر فوري أو في املوعد الذي تحدده. ال  (3)

ويجب على مدير الصندوق اخطار حملة الوحدات باي تعديل يتم على أي منهما، وذل  خالل فترة ال تتجاوز عشرة أيام   (4)

 وسيتم إخطار حملة الوحدات بالتعديالت عن طريق الوسائل التالية: عمل من تاريخ موافقة الهيئة على هذا التعديل. 

 البريد . أ 

 البريد االلكتروني  .ب

 أي وسيلة من وسائل االتصال الحديثة على عناوينهم املحددة في طلب االكتتاب/االشتراك  .ت
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 كتتاب )البيع( االلكترونية املتوفرة لدة مدير الصندوق و/أو وكيل اال بواسطة تحميل تل  التقارير الى التطبيقات .ث

أية وسائل الكترونية أخرة متاحة لدة وكيل االكتتاب )البيع( أو مدير الصندوق أو الى مسؤول حساب حامل   .ج

ويشترط لصحة ذل  أن يكون املشترك قد وافق على أن يتم  الوحدات لدة البن  بناء على طلب حامل الوحدات 

 .إعالنه بأحد هذه الطرق 

 

 املادة الثامنة والثالثون 

 املراسالت مع حملة الوحدات طريقة 

 يتم توجيه كافة املراسالت من قبل أي مشترك إلي مدير الصندوق وذل  على آخر عنوان مقيد في سجالت الصندوق، وهو كالتالي:

 شركة الوطني لالستثمار ش.م.ك.م.

 مبنى برج بن  الكويت الوطني –شارع الشهداء وجابر املبارك  – 7قطعة  –العنوان: شرق 

 الصفاة   4950م.ب: 

 دولة الكويت 13050الرمز البريدي: 

  www.nbkcapital.comاملوقع االلكتروني ملدير الصندوق: 

 investmentfunds@nbkcapital.comالبريد اإللكتروني: 

  22006417هاتف: 

 6983 2224فاكس: 

 

 املادة التاسعة والثالثون 

 إجراءات الشكاوى 

 حامل الوحدة بتقديم الشكوة بإحدة الطرق اآلتية: في حالة وجود أي شكوة، يقوم  

 لوحدة شكاوة العمالء بشركة مدير الصندوق. شركة الوطني لالستثمار .1
ً
شارع جابر   – 7قطعة  –شرق  –شخصيا

 35الدور  –برج بن  الكويت الوطني الجديد  –املبارك وشارع الشهداء 

شارع جابر   – 7قطعة  –شرق  –ي: شركة الوطني لالستثمارعبر البريد باسم رئيس وحدة الشكاوة على العنوان التال .1

 الصفاة، 4950.ب. م رقم  بريد صندوق  - 35الدور  –برج بن  الكويت الوطني الجديد  –املبارك وشارع الشهداء 

 .الكويت دولة 13050

 complaint-unit@nbkcapital.comعبر البريد االلكتروني باسم رئيس وحدة شكاوة العمالء على:  .2

أو من مكاتبه على العنوان   www.nbkcapital.comويمكن الحصول على نموذج الشكوة من املوقع االلكتروني ملدير الصندوق على  

 املبين أعاله.

mailto:complaint-unit@nbkcapital.com
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 املادة األربعون 

 القضاء أو التحكيم 

يخضـــــــــــــع هـذا النظـام ألحكـام القـانون الكويتي من حيـث تفســـــــــــــيره وتطبيقـه واملنـازعـات النـاتجـة عنهـا. ويختص القضـــــــــــــاء الكويتي وحـده 

 بكافة املنازعات الناشئة عنه أو املتعلقة به. 

 

 املادة الحادية واألربعون 

 غس  األموا  وتموي  اشرهاب 

مكافحة غسل األموال  )عشر  يجب على مدير الصندوق االلتزام بقرارات وتعليمات هيئة أسواق املال وعلى األخص الكتاب السادس  

وتمويل اإلرهاب( من الالئحة التنفيذية، كما يجب أن يلتزم املدير بقوانين دولة الكويت بشأن غسل األموال وتمويل اإلرهاب وقرارات 

 الدولية الصادرة في هذا الشأن، وأية قرارات وتعليمات الحقة تصدر بشأن غسل األموال وتمويل اإلرهاب. الشرعية  

 



صنـدوق الوطنـي للسوق النقدي  

 بالدوالر األمريكي 
 ملحق النظام األساس ي 

 شركة الوطني لالستثمار ش.م.ك.م  مدير الصندوق  
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تحدد تفاصيل أتعاب مقدمي الخدمات في ملحق النظام األساس ي للصندوق ونشرة االكتتاب مع بيان الجهة التي تتحمل تلك 

األتعاب. ويتحمل الصندوق مصاريف التأسيس ورسوم ترخيص الهيئة أو أي رسوم أخرى تفرضها الهيئة. وال يجوز دفع أي مبلغ 

من أصول الصندوق في حال تعيين مقدم الخدمة لتأدية أي من املهام املرتبطة بمهام مدير الصندوق أو مقابل أتعاب مستشار 

بيع أو  للوحدات  الترويج  أو  الحصراالستثمار  ال  املثال  على سبيل  ذلك  ويشمل  األساس ي    - ها،  النظام  وتوزيع  نسخ  مصاريف 

 إذ على مدير الصندوق أن يتحمل هذه املصاريف.  - للصندوق 

افقة بعد إال   هذا امللحق على  تعديل  أي  ينفذ ال   .تحدده الذي املوعد  في  أو  فوري  بأثر  الهيئة  مو

  عمل   أيام  عشرة  تتجاوز   ال  فترة  خالل  وذلك   ، هذا امللحق  على  يتم  تعديل   بأي   الوحدات  حملة  إخطار   الصندوق  مدير   على   ويجب

افقة   تاريخ   من   عن  الوحدات  حملة  إلخطار   آلية  للصندوق   األساس ي   النظام  يتضمن  أن  ويجوز   التعديل،  هذا  على   الهيئة   مو

 . الحديثة أو  اإللكترونية االتصال  وسائل طريق

        

 الجهة التي تتحمل األتعاب  طريقة احتساب األتعاب  االتعاب قيمة  األتعاب

 أمين الحفظ 

 سنوية  
ً
أتعابا

تحدد بنسبة من  

القيمة الصافية  

ألصول الصندوق  

باستثناء الودائع  

  
ً
البنكية وفقا

 للشرائح التالية: 

من   0.05نسبة % 

قيمة أصول   صافى 

  9الصندوق حتى 

مليون دوالر  

 أمريكي.

  0.035نسبة % 

من صافى قيمة  

أصول الصندوق  

  9فيما يزيد عن 

مليون دوالر  

  15أمريكي حتى 

مليون دوالر  

 وتسدد  
ً
تحتسب أسبوعيا

على أساس  شهري  بشكل  

القيمة الصافية ألصول  

 الصندوق. 

 الصندوق 
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 أمريكي.

من   0.02نسبة % 

صافى قيمة أصول  

الصندوق فيما  

  15يزيد عن 

مليون دوالر  

 أمريكي.

على أال تقل هذه  

األتعاب السنوية  

من السنة   بداية

الثانية عن مبلغ  

  20,000 /-قدره 

 دوالر أمريكي. 

اقب االستثمار   مر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنوية  
ً
أتعابا

تحدد بنسبة من  

القيمة الصافية  

ألصول الصندوق  

باستثناء الودائع  

  
ً
البنكية وفقا

 للشرائح التالية: 

من   0.05نسبة % 

صافى قيمة أصول  

  9الصندوق حتى 

مليون دوالر  

 أمريكي.

  0.035نسبة % 

من صافى قيمة  

أصول الصندوق  

  9فيما يزيد عن 

مليون دوالر  

  15أمريكي حتى 

مليون دوالر  

 وتسدد  
ً
تحتسب أسبوعيا

على أساس    شهري بشكل  

القيمة الصافية ألصول  

 الصندوق. 

 الصندوق 
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 أمريكي.

من   0.02نسبة % 

صافى قيمة أصول  

الصندوق فيما  

  15يزيد عن 

مليون دوالر  

 أمريكي.

لى أال تقل هذه  ع

األتعاب السنوية  

بداية من السنة  

الثانية عن مبلغ  

  20,000 /-قدره 

 دوالر أمريكي. 

اقب الحسابات الخارجي   مر
دينار كويتي  3,000

 
ً
 سنويا

دبنار كويتي كل ربع سنة و   500

دينار كويتي في نهاية  1,500

 الصندوق  العام 

 مستشار االستثمار  

0.10 
ً
 % سنويا

على أساس  

القيمة الصافية  

 ألصول الصندوق 

 سنوية بنسبة % 
ً
 0.10أتعابا

تحتسب على أساس القيمة  

الصافية ألصول الصندوق في  

  –، وتستحق كل يوم تقويم

 مدير الصندوق    شهر.في آخر كل   –مجمعة 

 حافظ السجل  

دينار كويتي  1,200

 باإلضافة 
ً
سنويا

الى نسبة قدرها  

% من هذه  20

االتعاب في حال  

قيامه بتوزيع 

أرباح نقدية على  

 حملة الوحدات. 

 دفعة سنوية 

 الصندوق 
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 مدير الصندوق 

  1ال تتعدى % 

 
ً
على أساس   سنويا

القيمة الصافية  

 ألصول الصندوق 

تحتسب على أساس القيمة  

الصافية ألصول الصندوق في  

  –، وتستحق كل يوم تقويم

 الصندوق  في آخر كل شهر. –مجمعة 

 ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد   عمولة االشتراك 

 ال يوجد   ال يوجد  ال يوجد عمولة االكتتاب 

 ال يوجد   يوجدال   ال يوجد عمولة االسترداد  

 عمولة االسترداد املبكر  
 ال يوجد   ال يوجد  ال يوجد

 أي رسوم أخرى 

 

 

 

 

 

 

يتحمل الصندوق  

كافة التكاليف  

الناشئة عن  

ممارسته لنشاطه  

بما في ذلك  

الوساطة،  

والعمليات  

املصرفية،  

وعموالت البيع  

والشراء، ورسوم  

الصرف، ورسوم  

تقويم االوراق  

املالية الغير  

مدرجة داخل  

وخارج الكويت،  

إضافة إلى نفقات  

مدير الصندوق  

وأمين الحفظ  

اقب   ومر

االستثمار  

اقب   ومر

حسابات، إلى  ال

  الصندوق   جانب التكاليف  
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والرسوم  

الحكومية كرسم  

  تجديد الترخيص. 
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