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في شأن تنظيم تداول  1990لسنة  31بموجب أحكام المرسوم بالقانون رقم 

 113قم األوراق المالية وإنشاء صناديق االستثمار وقرار وزير التجارة والصناعة ر

 وبعد موافقة أعاله،ليه إبإصدار الالئحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المشار  1992لسنة 

 يتيالكو ندوق األهليالصنك الكويت المركزي فقد تم إنشاء التجارة والصناعة وبوزارة 

 شخصية يكون للصندوقو النظام.من مالكي وحدات االستثمار المبين أحكامها وفق هذا 

 .هاعتبارية وذمة مالية مستقلة عن حملة الوحدات أو الجهة القائمة على إدارت

 2010 لسنة (7) نون رقمللصندوق طبقا للمرسوم بقا األساسيتم التعديل على النظام 

 راراتلية والقالما األوراقالمال وتنظيم نشاط  أسواقهيئة  إنشاءبشأن والئحته التنفيذية 

 .والصادرة من هيئة أسواق المالذات العالقة والتعليمات الالحقة 

 
 لمـــادة األولــــىا

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

 

 المـــادة الثانــية 

  تـــعـريفـــات:

 
  - منها:يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل 

 
 .الصندوق األهلي الكويتي

 

  .مالية أوراقصندوق استثمار في 

 

صننندوق اسننتثماري مفتننور، ذو رأسننمال مت يننر يزينند 

رأس ماله بإصدار وحدات استثمارية جديدة أو ينخفض 

حداته خالل الفترة المحددة فني نظامنه باسترداد بعض و

  األساسي.

  

  :ـــــدوقـالصنـــــــ

 

 :دوقـــــــنوع الصن

 

 :دوقــــــشكل الصن

 

 

 

 

 النظـام األسـاسي للصنـدوق األهلـي الكويتي   
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 .الدينار الكويتي

 
 : دوقــــعملة الصن

نوووووع ووووور  و وووودات  .تطرر وحدات الصندوق لالكتتاب العام

 الصندوق:

  الً.مستقبهذا النظام أو أية تعديالت قد تطرأ عليه 

 
 النظـــــــــــــــــام : 

 

 .المال أسواقيئة ه 

 

جهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووـة 

 :  الهيئة/اإلشـــراف

  الصندوق.الجهة التي تقوم بدور مدير  هو

 .القيام بذلك وتتولى شركة أهلي كابيتال لالستثمار

 

 المديــــــــــــــــر : 

  

شخص اعتباري مرخـــص له من الهيئنة لمزاولنة حفن  

الء وأصنننولهم بمنننا فننني ذلنننك تلنننك المكوننننة أمنننوال العمننن

ألنظمننننة االسننننتثمار الجمنننناعي وفقننننا ألحكننننام القننننانون 

 .والالئحة التنفيذية

 

 

شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط المراقبة 

 .واإلشراف على أنظمة االستثمار الجماعي

 

 :حفظالأمين 

 

 

 

 

 

 : مراقب االستثمار  

ين الكنويتيين هو مالك الوحدات منن الشنركات والمنواطن

دول مجلننننت التعنننناون الخليجنننني والعننننرب  يومننننواطن

وغيننر المقيمننين فنني دولننة الكويننت المقيمننين واألجانننب 

شنترا  فني الصنندوق وفقناً ألحكنام م االـالذين يجنوز لهن

 النظام.هذا 

   

 المالــــــــــــــــك : 

الشننخص الطبيعنني أو االعتبنناري الننذي يعننر  أو يبينن  

صدرها أو حليفه، أو يحصل علنى أوراقا مالية لصالح م

أوراق مالية من المصدر أو حليفه ب ر  إعادة تسويق 

  أو إدارة عملية اصدار األوراق المالية.

 

االكتتووووووووا  وكيــووووووووـل 

 :  (البيـــــــع)
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الشخص الطبيعي المسجل لدى الهيئة في سجل مراقبني 

الحسننابات الننذي يبنندي الننرأي الفننني المحاينند والمسننتقل 

الة ووضور القوائم المالية للشركة المعندة حول مدى عد

  وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة لدى الهيئة.

مراقوووووووب الح وووووووا ات 

 : الخارجي

ل وحدة االستثمار هي ورقة مالية غير قابلة للتجزئة تمث

حصننة فنني أصننول الصننندوق وتخننول حاملهننا مباشننرة 

دة كامننل الحقننوق الناشننئة عنهننا. وإذا تعنندد مننالكو الوحنن

الواحدة تعني عليهم أن يختاروا من بينهم شخصا واحدا 

 يمثلهم تجاه الصندوق. ويجوز ل ير الكنويتيين االكتتناب

  في وحدات االستثمار أو تملكها.

  :ار ـو دات االستثم

موجنودات  تقنويمهو السعر النذي ينتم تحدينده بنناء علنى 

المعتمندة منن الدولينة وفقا لمعنايير المحاسنبة  الصندوق،

  االستثمار.مقسوما على عدد وحدات  لهيئةا

 

 :سعر و دة االستثمار 

القيمة الصافية ألصول الصندوق فني خخنر  تقويميجرى 

  .نهاية كل شهر منيوم 

 

 :التقويم يوم

  

لقبول طلبنات االشنترا  واالسنترداد يوم  أخرتاريخ هو 

عمنل الينوم منن  ظهنراً الثانينة وذلك بحند أقصنى السناعة 

  .م التقويميوالسابق ل

 

  :لـــــــــــيوم التعام

م جمي  أيام األسبوع باستثناء عطلة نهاينة األسنبوع وأينا

 .العطالت الرسيمة بدولة الكويت ولمدير الصندوق
 أيام العمل

 

 ق المالية.سوق الكويت لألورا

 

 /ال ــــــــــــــــوق

 :  البورصة

الخنا  والئحته التنفيذينة و 2010لسنة  (7)قانون رقم 

وراق ألا نشنناطسننواق المننال وتنظننيم أهيئننة  إنشنناءبشننأن 

 .وتعديالته المالية
 

  :القانـــــــــــــــون 

لسنننة  (7)ئحننة التنفيذيننة للمرسننوم بقننانون رقننم الالهنني 

 نشننناطهيئنننة سنننوق المنننال وتنظنننيم  إنشننناءبشنننأن  2010

  .والتعديالت الالحقة عليهاالمالية  األوراق

  : الالئحــة التنفيذية
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 :تاريخ  دء الصندوق . 2003فبراير  2

 

 المـــــــادة الثالثــــة

 الصندوق:إسم 
 

 .الكويتيندوق األهلي الص اسم:هذا الصندوق  علىيطلق 

 
 المـــــــادة الرا عــــــة 

  الصندوق:مدير 
  

 األساسيالنظام بإدارة الصندوق طبقاً ألحكام  تقوم شركة أهلي كابيتال لالستثمار 

 الصندوق.هذا ل

 

 :الصندوقمدير  عنوان

شووارع ا موود  الفوورع الرئي ووي-الكووويتي  األهلووي نايووة البنووك  الصننندوق:مقننر منندير 

  الصفاة –الجا ر 

 الكويت   13014الصفاة  1387  ب    : العنوان البريدي  

  965- 1899899      965-  22400900   :   ونــــفتلي

  965-  22424557     :    س ــــــفاك

 www.ahli-capital.com    :   الموقع االلكتروني      

 acic_assetmgt@abkuwait.com  :       البريد االلكتروني

 

 
 الخام ةالمــــــــادة 

  الصندوق:مدة 
 تاريخ قرار الموافقة على تأسيسه سنة تبدأ اعتباراً من خم ة عشرمدة هذا الصندوق 

 وذلك بعد الحصول على موافقة جهة اإلشراف.وتجدد لمدة أو لمدد مماثلة 

 

  دسةالمـــــــادة ال ا

 

 الصندوق:الهدف من إنشاء 
 

تنمية رأس المال من خنـالل االسنتثمار فني األوراق المالينة للشنركات المدرجنة فني سنوق 

م الـننـشركات الكننـويتية ال يننر مدرجننة فنني الكننـويت لننألوراق المننـالية، واالكتتنناب فنني أسننه



 ألساسياالنظام   -الصندوق األهلي الكويتي 

CMA Data Classification: Public 

Page 5 of 31 

CMA: 2/05/2018 

سوق الكويت لألوراق المالية في حنـال طرحهنا لالكتتناب العنام أو الناتجنة عنن توزيعنات 

 من قبل شركات يسـاهم بها الصندوق.

وسننوف يسننتثمر الصننندوق فنني األسننواق بهنندف تحقيننق عوائنند وأربننار أعلننى مننن عائنندات 

 الستثمار.السوق، ولكن ضمن درجة مقبولة من مخاطر ا

وسننيقوم الصننندوق أيبنناً بتوظينن  الفننائض المننالي المتننار فنني الودائنن  وشننهادات اإليننداع 

 قصيرة ومتوسطة األجل.

كما سيقوم الصندوق أيبناً بتوظين  الفنائض المنالي المتنار أي أداة مالينة ينتم تنداولها فني 

 سوق الكويت لألوراق المالية وذلك بعد أخذ موافقة الهيئة.

 

  ال ا عةالمـــــــادة 

 :وآلية دفعه الصندوقرأس مال 
  

 كننويتي ومائننة مليننونل الصننندوق مت يننر وتبلننه حنندوده بننين خمسننة مليننون دينننار رأس مننا

مسننئولية  القيمننة وتقتصننروحنندات متسنناوية  إلننىصننندوق المننال  يقسننم رأس كننويتي.دينننار 

ويننتم تسننديد قيمننة  ،المننالمشنناركتهم فنني رأس الصننندوق علننى قيمننة  حملننة الوحنندات فنني

منال الصنندوق عنن  رأسيقل  أن. وال يجوز الوحدات نقداً عند االكتتاب أو االشترا  فيها

وفنني حالننة انخفننا  رأس مننال  .األخننرىخمسننة ماليننين دينننار أو مننا يعادلهننا بننالعمالت 

الهيئة خالل خمسة أينام عمنل منن  بإخطارالصندوق عن الحد األدنى يقوم مدير الصندوق 

مننا يحقننق ب-فنني كننل حالننة -تنناريخ انخفننا  رأس المننال، وللهيئننة ً اتخنناذ مننا تننراه مناسننبا 

 .مصلحة حملة الوحدات

 

 

 

 الثامنةالمـــــــادة 

 الصنـدوق:ة ـعمل
  الدينار الكويتي              

 
  التاسعةالمـــــــادة 

 :والقيمة االسمية لكل منها االستثمارو دات عدد 
وحنندة االسننتثمار هنني ورقننة ماليننة غيننر قابلننة للتجزئننة تمثننل حصننة فنني أصننول الصننندوق 

ي احندة تعننباشرة كامل الحقوق الناشئة عنها. وإذا تعندد منالكو الوحندة الووتخول حاملها م

ويتيين عليهم أن يختاروا من بينهم شخصا واحدا يمثلهم تجناه الصنندوق. ويجنوز ل ينر الكن

ة كنل االسنتثمار للصنندوق اسنمية قيمن ووحندات االكتتاب في وحدات االسنتثمار أو تملكهنا

مليننون وحنندة  مائننةإلننى وحنندة اسننتثمار  ماليننين خمسننة وعننددها مننن ،منهننا دينننار كننويتي

 .استثمار
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بنين قيمتهنا فني و تقنويموهو الفرق بين قيمتهنا فني خخنر  االستثمار( صندوق )وحداتعائد 

 السابق له. التقويم

 العاشرةالمـــــادة 

 

واالسووترداد موون قبوول موودير الصووندوق األعلووى لالشووترا  الحوود الحوود األدنووى و

 :و ملة الو دات
  

وحدة اسنتثمار كمنا أننه ال يجنوز أن يتعندى  ألفوز االشترا  في الصندوق بأقل من ال يج

مننن الوحنندات المطروحننة  المائووة(فووي  )سووبعون% 70عنندد الوحنندات المشننتر  بهننا عننن 

 كتتاب.لال

 

ديننار  250,000يجب أال تقل مشاركة مندير الصنندوق فني وحندات الصنندوق عنن مبلنه 

وال  العنام.من الوحدات المطروحة لالكتتاب  مائة(بال %)خمسون50ن ـع تزيدوال كويتي 

تلنننك الوحننندات أو يسنننتردها طنننوال مننندة إدارتنننه الحننند األدننننى ليجنننوز أن يتصنننرف فننني 

صنندرها وبننالقرارات التنني توذلننك لبننمان التزامننه بالقننانون والئحتننه التنفيذيننة  للصننندوق،

 .رافجهة اإلش

 

 

 

 

 عشر الحاديةالمـــــــادة 

 

 :ونقل ملكيتهاالصندوق اد و دات واستردشترا  اوريقة 
 

 ندوق بحصص عينية أيا كان نوعها.ال يجوز االشترا  في الص

 

يقتصننر االشننترا  فنني الصننندوق علننى المننواطنين الكننويتيين ومننواطني دول مجلننت التعنناون 

والشننركات والمسسسننات الكويتيــننـة وغيننر المقيمننين المقيمننين الخليجنني والعننرب واألجانننب 

 .بيةواألجنوالخليجية 
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فنني  اإلعننالنطريننق يقننوم منندير الصننندوق بتوجيننه النندعوة لالشننترا  فنني الصننندوق عننن 

 وزارة التجنارة والصننناعةوذلنك بعند موافقــــننـة فنني الجريندة الرسننمية  ينوميتين أوفتين حيصن

 .علـى البيانـات التــي تتبمنها نشرة االكتتاب

  

بحيث يسلم المشنتر  إلنى وكينل  قط،ف شركة أهلي كابيتال لالستثماريتم االشترا  عن طريق 

نموذج االشترا  المعد لذلك مرفقناً بنه المسنتندات المطلوبنة وقيمنة الوحندات  (البي االكتتاب )

عشنرين منن قيمنة االشنترا  وبحند أدننى ( اثننان بالمائنة %2)تمثنل باإلضافة إلى عمولة بي  

وتسنلم  الصنندوق،باسنم  كويتي، وتودع األموال التي يتم تلقيهنا فني حسناب خنا  يفنتحدينار 

 .قإنشاء الصندو إجراءاتاستكمال  الحف  بعدهذه األموال إلى أمين 

 

إيصناالً موقعناً يتبنمن اسنم المشنتر  وجنسيتـنـه  (البي االكتتاب )يستلم المشتركين من وكيل 

 عدد الوحدات المشتر  بها وقيمتها.وعنوانه وتاريخ االشترا  و

المدة المحددة بالدعوة وال يجوز قفل باب االشترا  إال بعند يظل باب االشترا  مفتوحاً طوال 

انتهاء هذه المدة وإذا قاربت فترة االكتتاب على االنتهاء دون ت طينة جمين  الوحندات ، يجنوز 

منا لنم يقنم هنو بت طينة  ، ن يطلب مدها لفترة مماثلنة للمندة المحنددة بالندعوة ألمدير الصندوق 

را  بهننا وإذا انتهننت هننذه الفتننرة دون أن يننتم ت طيننة جمينن  قيمننة الوحنندات التنني لننم يننتم االشننت

إلنى الحند النذي ينتم ت طيتنه  الصنندوق الوحدات  يجوز لمدير الصنندوق أن يننقص رأس منال

 وذلنك بعند موافقنة  ،% من إجمالي قيمنة الوحندات المطروحنة لالكتتناب 50بحيث ال يقل عن 

نشناء الصنندوق وفني هنذه الحالنة ينرد ، كما يجوز له العندول عنن إوزارة التجارة والصناعة 

عشورة إلى المشتركين المباله التي دفعوها وما حققه منن عوائند وذلنك خنالل فتنرة ال تتجناوز 

 .تاريخ استالمه طلباً بذلكمن  أيام

 

أن يشنتر  لحسنابه الخارجي مراقب االستثمار أو مراقب الحسابات  أو ألمين الحف ال يجوز 

 الخـــا  بوحدات الصنــدوق.

 

فننني  اشنننترا  نقنننديعننندم قبنننول أي  (البيننن االكتتننناب )يجنننب علنننى مننندير الصنننندوق ووكينننل 

 الصندوق.

 

ي يجب توفير نسخة مطبوعة من النظام األساسي لكل مشتر  أو أي شخص لديه رغبة ف

ندوق على النظام األساسي للص بعد االطالع -االشترا  في الصندوق، ويعد توقي  المشتر  

 بمثابة موافقة على هذا النظام.على طلب االشترا   -

 



 ألساسيا النظام  -الصندوق األهلي الكويتي 

 

Page 8 of 31 

CMA: 2/05/2018 
 

CMA Data Classification: Public 

 

 عشر نية الثاالمـادة 

 التـخصيص:
  

يقوم مدير الصندوق بفرز طلبات االشترا  وإجراء عملية التخصيص خالل خمسنة عشنر 

  االكتتاب.يوماً على األكثر من تاريخ انتهاء فترة 

 

ثالثوين خنالل ترد إلى المشتر  المباله الزائدة عن قيمة ما يتم تخصيصه له من الوحندات  

 فوائد.من تاريخ انتهاء إجراءات التخصيص وال يستحق عنها أية  يوما  

 

 

   الثالثة عشرالمــادة 

 :الو دات ملة جل ـــــس
 

 يحف  سجل حملة وحدات الصندوق لدى وكالة مقاصة، ويجوز حف  هذا السجل لدى

راب  ب الي الكتاأمين حف  إذا كان الصندوق غير مدرج، وذلك وفقا لألحكام الواردة ف

 ب الجهةأتعا )بورصات األوراق المالية ووكاالت المقاصة( من الالئحة التنفيذية، وتدف 

 التي تحتف  بالسجل من أموال الصندوق.

 تبقيةعلى وكالة المقاصة أو أمين الحف  االحتفاظ ببيان يوضح رصيد الوحدات الم

قب د مراا أو إل اؤها، وتزويوالوحدات التي تم إصدارها أو استردادها أو استحداثه

 االستثمار بنسخة من البيان.

 

 

 

 

 المادة الرا عة عشر

 

 عامة: التزامات
 يجب على كافة مقدمي خدمات الصندوق االلتزام بما يلي:

قديم م الخدمة من األشخا  المرخص لهم أو المسجلين لدى الهيئة في تأن يكون مقد -1

لذي االقدر الية بواإلمكانيات البشرية والتقنية والمهذه الخدمة، وأن تتوفر لديه القدرات 

 يكفي لتنفيذ التزاماته.

  مقدم الخدمة يتبمن بيان حقوق والتزامات أطرافه وعلى األخص إبرام عقد م -2

عند  باعهاأتعاب مقدم الخدمة وأست احتسابها ومواعيد سدادها، واإلجراءات الواجب ات

 مة.م الخد  مقدمجراءات المترتبة على إنهاء العالقة إنهاء أو فسخ العقد، والتدابير واإل
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ن م  لشخص الحريص في القيام بالمهام المنوطة بمقدم الخدمة والتعاوبذل عناية ا -3

باقي مقدمي الخدمات للصندوق، وتعويض كل شخص لحقه ضرر نتيجة أي خطأ 

 يرتكبه مقدم الخدمة.

 بة عن غيره على وحدات الصندوق،ال يتعامل مقدم الخدمة سواء لصالحه أو نياأ -4

 فيما عدا مدير الصندوق.
 

 عشر  الخام ة المـــــــادة  

 األر ا :توزيع وريقة وأسس 
  

لمدققنة لسنوية ااق بعد انتهاء السنة المالية، وبعد إصدار البيانات المالية يقوم مدير الصندو

ة التني ووفقا لسلطته التقديرية لبمان أفبل المصالح للصندوق ومستثمريه بتحديند النسنب

ة، وعلنى سيتم توزيعها كعوائد استثمار على مستثمري الصندوق عن السنة المالية المنتهين

كتروننني لتوزينن  وعائنند االسننتثمار )األربننار( فنني الموقنن  اإللأن يننتم اإلعننالن عننن ميعنناد ا

يخ يومنا منن تنار 60لمدير الصندوق. وبشرط توزي  العوائد على منالكي الوحندات خنالل 

كل شناإلعالن.  ويجوز للمدير أن يوزع جزء من عوائد االستثمار فني شنكل نقندي أو فني 

 جهة اإلشراف بذلك.وحدات )منحة( مجانية في الصندوق أو بكليهما م  اخطار 

 

 عشر  ال ادسةالمـــــــادة 

 

 :الوحدةآلية احتساب صافي قيمة 
 

وز منندة يننوم بعنند يجننب تقننويم أصننول الصننندوق فنني كننل يننوم تعامننل وبمننا ال يتجننا -1

 الموعد النهائي لتقديم الطلبات الخاصة بعمليات االشترا  واالسترداد.

 .شهركل نهاية  منيوم في خخر القيمة الصافية ألصول الصندوق  تقويميجرى  -2

 .كل شهرنهاية  منفي خخر يوم هو سعر الوحدة التي يتم تحديدها  التقويمسعر  -3

ة ي قيمنة اسنتثمارات الصنندوق فني نهاينالقيمة الصافية ألصول الصندوق تتمثل فن -4

لمحاسنبة اوفقا لمعايير  األساسي،الفترة المالية مقومة طبقا ألحكام نظام الصندوق 

ة بنننود الموجننودات األخننرى مننن نقدينن إليهننامبننافا المعتمنندة مننن الهيئننة  الدوليننة

وأرصنندة مدينننة وأخننرى مطروحننا منهننا التزامننات الصننندوق قبننل ال يننر فنني ذات 

ن األخننذ فنني االعتبننار التوزيعننات النقديننة المقترحننة علننى مسنناهمي ون)دالتنناريخ 

  (.الصندوق إن وجدت

تم يننالقيمننة العادلننة والتنني  أسنناسالماليننة ال يننر مدرجننة علننى  األوراقيننتم تقننويم  -5

 ألقل.امرة في السنة على  تقويمهايتم  أنعلى  مناسبة، تقويمبطرق  إليهاالتوصل 

 لمندة ال تتجناوز ينومي عمنل منن ينوم التعامنليجوز تأخير تقويم أصول الصندوق  -6

في حالة عدم إمكانية تقنويم جنزء كبينر منن أصنول الصنندوق علنى أن يقندم مندير 

 الصندوق للهيئة أسباب ومبررات هذا التأخير.
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في حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل غير صحيح أو الخطأ في حسناب  -7

يعّو  المبنرور منن هنذا  سعر الوحدة، يجب على من تسبب في ذلك بخطئه أن

 الخطأ.

و يجننب علننى منندير الصننندوق أن يرفننق منن  البيانننات الماليننة المرحليننة المراجعننة أ -8

ي تمنت عير التالبيانات المالية السنوية المدققة تقريراً يبين كل أخطاء التقويم والتس

 خالل تلك الفترة.

 

 عشر ال ا عة المـــــــادة 

 رداد:ـــــاالستالفترات الزمنية لالشترا  و
 

يكننون بنناب االشننترا  مفتوحننا شننهريا علننى أن يننتم إخطننار منندير الصننندوق بطلننب  -1

 مننن يننوم العمننل السننابق ليننوموذلننك بحنند أقصننى السنناعة الثانيننة ظهننراً االشننترا  

  التقويم.

 ويبندأ العمنل فني قبنول شنهرال خناللاسنترداد وحنداتهم طلنب يحق لحملة الوحدات  -2

وذلنك عنن طرينق نشناطه من بدء الصندوق  شهور 6طلبات االسترداد بعد مبي 

 لنىبتاريخنه، عالمعلنن  التقنويمتقديمهم طلب بذلك إلى مدير الصنندوق وفقنا لسنعر 

ة وذلنك بحند أقصنى السناعة الثانينأن يتم إخطار مدير الصنندوق بطلنب االسنترداد 

  .من يوم العمل السابق ليوم التقويمظهراً 

 

م خننالل أربعنة أينناقيمننة االسنترداد ت أن يندف  لحامننل الوحنداصننندوق المندير  علنى -3

 .الوحدةتحديد سعر  التي تم فيها التقويم ليومالتالية عمل 

 

رداد لالسننتلالشننترا  ووحنندات االسننتثمار بعنند انتهنناء الفتننرة المحننددة  تقننويميننتم  - -4

مندير الصنندوق أو أية جهة متخصصة أخرى يختارهنا  االستثمارمراقب بواسطة 

هنا ف ، وذلك فني المواعيند وبالطريقنة التني يننص علي، وتوافق عليها جهة اإلشرا

يجننوز أن يقننوم منندير الصننندوق بننإجراء هننذا  وال)، لصننندوق ل األساسننيالنظننام 

 .(تقويمال

 

وفقنا  يوم التعامنل التناليتأجيل تلبية أي طلب استرداد حتى يجوز لمدير الصندوق  -5

 -اآلتيتين:  وذلك في أي من الحالتين للصندوق، األساسيعليه النظام  لما نص

 

إذا بله إجمالي نسبة جمي  طلبات االسترداد لحملة الوحدات والمطلوب  .1

% أو أكثر من صافي قيمة أصول  10تلبيتها في أي يوم تعامل 

الصندوق، وذلك بشرط أن يلتزم المدير في هذه الحالة بتلبية طلبات 

% من صافي قيمة أصول الصندوق،  10االسترداد التي تقل عن 
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تسخذ جمي  طلبات االسترداد باالعتبار على أساس النسبة  وعلى أن

والتناسب، ويتم تأجيل النسبة من طلبات االسترداد التي زادت عن 

  % من صافي قيمة أصول الصندوق حتى يوم التعامل التالي 10نسبة 

 

تم ة التي يإذا تم وق  التداول في البورصة أو األسواق المالية المنظم -ب

 في األوراق المالية أو األصول األخرى التي يملكهافيها التعامل 

  الصندوق، أو وق  تداول أوراق مالية تمثل قيمة مسثرة في أصوله.

 

للهيئة، إذا تبنين لهنا عندم التنزام مندير أو مراقنب االسنتثمار أو أمنين الحفن  لنظنام   -6

لمنندير  اسننتثمار جمنناعي بأحكننام القننانون أو الالئحننة التنفيذيننة، أن تصنندر تعليماتهننا

فني  –أو كالهمنا  –النظام بالتوق  لفترة مسقتة عن عملية االسترداد أو االشنترا  

 وحدات نظام االستثمار الجماعي في التاريخ المحدد بتلك التعليمات.

يجننب علننى منندير الصننندوق تنفيننذ طلبننات االشننترا  أو االسننترداد بسننعر التقننويم   -7

تشنننمل أسنننعار االشنننترا  أو  التنننالي لطلنننب االشنننترا  أو االسنننترداد. ويجنننوز أن

االسنننترداد أينننة عمنننوالت أخنننرى بشنننرط أن يكنننون منصوصننناً عليهنننا فننني النظنننام 

 األساسي للصندوق.

 

 عشر الثامنة المـــــــادة 

 

 الصندوق:أتعا  مدير 
  

ة بواقن  يتقاضى مدير الصندوق نظير قيامه بإدارة واستثمار أموال الصندوق أتعابنا سننوي

ئننة( مننن القيمننة الصننافية ألصننول الصننندوق تحتسننب شننهريا نصنن  بالماو% )واحنند 1.5

ن ه ال يجنوز أــــــنـبشكل تجميعي وتسدد بشكل ربن  سننوي طنوال مندة الصنندوق علنى ان

ة % سنننويا مننن القيمنن5عننن يزينند الحنند األقصننى لألتعنناب التنني يتقاضنناها منندير الصننندوق 

 الصافية ألصول الصندوق.

 

 عشر التاسعة المـــــــادة 
 

 :االستثمارم تشار 
  

بننرة االسننتعانة بواحند أو أكثننر منن األشننخا  أو الهيئنات ذات الخ الصنندوق يجنوز لمنندير

ن مرخصنة من للصندوق وتكنون كمستشار االستثماروالممارسة في مجال األوراق المالية 

مننة المنظ واإلجننراءاتاالسننتثمار وفقننا للننوائح  مستشننار المننال، ويعمننلقبننل هيئننة أسننواق 

 .ةالهيئالصادرة من 
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 -اآلتية:  باألمورلصندوق االلتزام لعلى كل شخص يعمل مستشارا 

 .أو مندوب له يكون مرخصا له من قبل الهيئة للعمل كمستشار استثمار أن -1

هدف يوبما  ألنظمة االستثمار الجماعيالمنظمة  واإلجراءاتيعمل طبقا للوائح  أن -2

  .مصالح حملة الوحدات حقيقإلى ت

عننند تقننديم االستشننارات علننى أموالننه الخاصننة حننريص الشننخص ال يبننذل عنايننة أن -3

 .االستثمارية

 أنظمنةبوذلك فيما يتعلق  المحاسبية،بدفاتر وسجالت منتظمة وفقا للنظم  أن يحتف  -4

، ننهموذلنك بحسنب منا تطلبنه  دورينة،ن يقدم للهيئة تقنارير أو الجماعي،االستثمار 

 .وذلك للوائح الصادرة عنها

 

 العشرونالمـــــــادة 

 مار:ـب االستثـاقمر

 
 :أوال: التعري  بمراقب االستثمار

 

قنا يعمل المراقب االستثمار على التأكند منن أن مندير الصنندوق يندير الصنندوق وف

 ألحكام القانون والالئحة التنفيذية وهذا النظام وتعليمات جهة اإلشراف.

 

 :ثانيا: صالحيات والتزامات مراقب االستثمار

 

ثمار يعين من قبل مدير الصنندوق بعند الحصنول علنى يكون للصندوق مراقب است

 موافقة الهيئة على أن يلتزم مراقب االستثمار على األخص بما يلي:

 

ت تزام مدير الصندوق بالقانون والالئحة التنفيذية وقنرارات وتعليمناالتأكد من ال-1

الهيئنننة والنظنننام األساسننني ونشنننرة االكتتننناب وأينننة وثنننائق أخنننرى يصننندرها مننندير 

 وق.الصند

يم حصص أو وحندات االسنتثمار بالطريقنة وفني المواعيند المحنددة أن يقوم بتقو-2

 لذلك في النظام األساسي. 

ام مندير الصنندوق بمسنسولياته بمنا يحقنق مصنلحة حملنة الوحندات التأكد منن قين-3

ب األسنالي وفقا لهذا النظام وأحكام الالئحة التنفيذية، وأن أموالنه تسنتثمر فني حندود

 المحددة في هذا النظام. والسياسات 

 قرار أية تعامالت تنطوي على تعار  مصالح.إ-4

ين سنويا على األقل م  الهيئة اإلدارية للصنندوق لمراجعنة التنزام االجتماع مرت-5

ألساسني االصندوق بالقانون والالئحة التنفيذية وقرارات وتعليمات الهيئنة والنظنام 

 مدير الصندوق.ونشرة االكتتاب وأية وثائق أخرى يصدرها 
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 خطار الهيئة بأية مخالفات تق  من مدير الصندوق.إ-6

 
 

 العشرون الحادية والمـــــــادة 

  قوق  ملة الو دات:
  

لمشننتركين حقوقنناً متسنناوية تجنناه الصننندوق لتخنول حصننص أو وحنندات االسننتثمار  -

 سنارةالخ ويكون لحاملها الحق في اقتسام األربار القابلة للتوزين  وااللتنزام بتحمنل

كل في حدود ما يملكه من وحدات ويكون لكل منهم الحق في الحصول علنى نسنبة 

بقنندر مننا يملكننه مننن حصننص أو  تهمننن صننافي موجننودات الصننندوق عننند تصننفي

 وحدات.

 

 للصنندوق األساسنيوحدات الصندوق الحصول على نسخة من النظام  يحق لحملة -

ة صننندوق مكتوبننا بالل ننلل األساسننييكننون النظننام  أنويجننب  .مقابننل طلبننه دونعننند 

 العربية.

 

 

عند إجراء أي إتصال أو إفصار لترويج وحدات صندوق االستثمار يجنب مراعناة  -

كشنن  كننل الحقننائق والمعلومننات ذات العالقننة دون مبال ننة، وفنني جمينن  األحننوال 

 يجنوز تخب  اإلعالنات الترويجية أو التسويقية للبوابط التي تقررها الهيئة. وال

أصننول الصننندوق مقابننل أتعنناب مستشننار االسننتثمار أو التننرويج دفنن  أي مبلننه مننن 

للوحنندات أو بيعهننا، ويشننمل ذلننك علننى سننبيل المثننال ال الحصننر، مصنناري  نسننخ 

وتوزيننن  النظنننام األساسننني للصنننندوق، علنننى أن يتحمنننل مننندير الصنننندوق هنننذه 

 المصاري ، ويتحمل الصندوق مصاري  التأسيت.

 

منن الفئنة نفسنها فني الصنندوق الشنروط يجب أن تُطبق على جمي  حملة الوحندات  -

 واألحكام ذاتها.

 

  الثانية والعشرونالمـادة 

 

 المعلومات:أساليب ومواعيد اإلفصا  عن 
  

يقوم مدير الصندوق باإلفصار لمالكي الحصنص أو الوحندات عنن أينة معلومنات 

هنة من شأنها أن تسثر علنى قيمنة هنذه الوحندات وبناإلجراءات التني اتخنذها لمواج

  ذلك.
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شنكل البياننات المالينة المرحلينة المراجعنة للصنندوق ب إعدادصندوق العلى مدير 

 الهيئنة، رب  سنوي على األقل وذلك وفقا للمعايير المحاسبية الدولية المعتمندة منن

 وأن يقدم نسخة منها للبورصة والهيئة خالل مدة أقصناها خمسنة عشنر ينوم عمنل

مدققنة، وأن البيانات المالية السنوية ال إعدادصندوق العلى مدير من نهاية الفترة. 

ن يقدم نسخة منهنا للبورصنة والهيئنة خنالل مندة أقصناها خمسنة وأربعنين يومناً من

 نهاية السنة المالية للصندوق. 

 
 والعشرون الثالثة المـادة 

  
 -يأتي:  ما صندوق المدير يلتزم 

 
 نظامه في المحددة االستثمارية أهدافه يحقق بما الصندوق أصول إدارة-1

  .األساسي

 ةمصلح يحقق بما القرارات من وغيرها االستثمارية القرارات جمي  اتخاذ-2

 .بإنصاف الوحدات حملة معاملة ويبمن الوحدات وحملة الصندوق

 لتيا الخاطئة الممارسات من الحد أو لمن  مناسبة وإجراءات سياسات تطبيق-3

  .ونزاهته السوق استقرار على تسثر أن المتوق  من

 كلل وشفافة وصحيحة عادلة تقييم وأنظمة تسعير نماذج استخدام من تأكدال-4

 .يديره صندوق

 .الصندوق أصول وحف  لحماية المناسبة التدابير اتخاذ-5

 اووفق دقيق بشكل الصندوق لصالح تتم التي والبي  الشراء عمليات تسجيل-6

  .وتوقيتها الزمني لتسلسلها

  .نهع التوقي  حق له ويكون القباء موأما بال ير عالقته في الصندوق تمثيل-7

  .للصندوق المالية التعامالت لقيد محاسبي نظام توفير-8

 المحاسبي امبالنظ إدخالها تم التي التعامالت لتسوية مالئم نظام وجود من التأكد-9

 مينأ لدى الصندوق باسم المفتوحة المالية واألوراق النقدية الحسابات م 

 .الحف 

  .ليهع تترتب قد التزامات بأية للوفاء للصندوق يةالكاف السيولة توفير -10

 وفق ضرورية غير استثمارية مخاطر ألية الصندوق تعريض عدم -11

  . االستثمارية وسياسته الصندوق أغرا 

 يف االستثمار مراقب إلى الصندوق عن الالزمة المعلومات جمي  توفير -12

 .وفاعلية بكفاءة بواجباته القيام من تمكنه التي الحدود

 حملة مصالح لتعر  تسدي جوهرية أحداث وقوع فور الهيئة خطارإ -13

 .للخطر الوحدات
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 جمعية قرارات على التصويت في االشترا  الصندوق لمدير يجوز ال -14

 م  مصالحه تعار  حالة في أو له خاصة بمنفعة المتعلقة الوحدات حملة

 .الصندوق مصالح

 بين يفصل أن عليه يجب صندوق، من ألكثر المدير إدارة حال في -15

 .الصناديق بهذه المرتبطة العمليات

ا ج إخالالا  أخل قد أنه رأت إذا الصندوق مدير استبدال للهيئة يجوز -16  وهريا

 .التنفيذية الالئحة في عليها المنصو  بإلتزاماته
 موالوالتعليمات الخاصة ب سل األ يلتزم مدير الصندوق بتطبيق القواعد -17

 الرقابية. ومكافحة اإلرهاب الصادرة من الجهات

 

 

  

 والعشرونالرا عة المـادة 

  

 االستثمار:أساليب وسياسات ومخاور 
  

ة يتولى مدير الصندوق إدارة واسنتثمار أمنوال الصنندوق منن خنالل جهناز لنه القندر .1

ة فني إدار والكفاءة للقيام بهنذا الندور ويتمتن  هنذا الجهناز بنأكبر قندر منن االسنتقاللية

عترا  على أي منن المسنئولين اف الحق في االاستثمارات الصندوق ولجهة اإلشر

 .لذلكفي هذا الجهاز إذا كانت هنا  أسباباً معقولة 

 

فني  الل االسنتثمارـمن خ أموال الصندوقبتنمية يقوم مدير الصندوق أو من يفوضه  .2

 اليةـويت لنننألوراق المنننـفننني سنننوق الكننن المدرجنننة األوراق المالينننة للشنننركاتمجنننال 

مالينة لكـويتية ال ير مدرجة في سنوق الكوينت لنألوراق الواالكتتاب في الــشركات ا

م منن قبنل شنركات يسنـاهأو الناتجنة عنن توزيعنات في حـال طرحها لالكتتاب العنام 

 .ضمن درجة مقبولة من المخاطرة االستثمارية الصندوق،بها 

 

 

 .المالية لمصدر واحد األوراق% من 10عدم تملك نسبة تزيد عن  .3

 

الشننركات  أسننهماالسننتثمار فنني  إلننى األساسننيدف نظامننه يجننوز للصننندوق الننذي يهنن .4

% منن صنافي 15منن  أكثنريسنتثمر  أنالمالينة  لنألوراقسوق الكوينت  المدرجة في

يتجنناوز ذلننك نسننبة القيمننة السننوقية  أالأي شننركة مدرجننة علننى  أسننهمفنني  أصننوله

 .القيمة السوقية للسوق ككل إجمالي إلىللشركة 
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مالينة صنادرة عنن مصندر واحند نسنبة  أوراقي عدم تجاوز استثمارات الصندوق فن .5

 .صندوقالأصول قيمة % من صافي 15

 

منن  ربنأكثعند التعاقد الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات  أوعدم االقترا   .6

 .صندوقال% من صافي قيمة أصول 10

 

ة توسطار الفوائض المالية ضمن ودائ  قصيرة وممن الممكن أيباً للصندوق استثم .7

 األجل في البنو  المحلية.

 

ي فداولها تم تكما يمكن أيباً للصندوق استثمار الفوائض المالية في أي أداة مالية ي  .8

  .ذ موافقة الهيئةلية وذلك بعد أخسوق الكويت لألوراق الما

 

شنركات  أسنهمفني  أصوله% من صافي 10كثر من بأال يجوز للصندوق االستثمار  .9

 .غير مدرجة

 

دوق و للعاملين فينه إبنرام أينة صنفقات أو عقنود من  الصننال يجوز لمدير الصندوق أ .10

سننواء لحسننابهم أو لحسنناب أقنناربهم حتننى الدرجننة الرابعننة إال بعنند الحصننول علننى 

 .جهة اإلشراف أو االستثمار،مراقب موافقة 

 

 ةخين ار عنــــــتجاه مالكي حصص أو وحدات االستثم مسئواليكون مدير الصندوق  .11

ام ـننـــفننة أحكننام القننانون أو الالئحننة التنفيذيننة أو نظتلحننق بهننم نتيجننة مخال أضننرار

 همننالة اإلـــــننـالصنندوق أو نتيجننة إسنناءة اسننتعمال الصننالحيات المخولننة لننه أو نتيج

 .الجسيم

 

 

 أو الصننندوق منندير أي ورقننة ماليننة صننادرة عنننصننندوق االسننتثمار فنني لليجننوز  ال .12

  .الشركات التابعة والزميلة

 

 

هنو  اء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير الصندوقال يجوز لمدير الصندوق شر .13

  .لها (البي االكتتاب )أو وكيل  االكتتابمدير 

 

 

  :التالية معامالتمن  القيام بأيكما ال يجوز لمدير الصندوق  .14

  .اإلقرا  .1
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  .البي  على المكشوف .2

  .عطاء البمانات والكفاالتإ .3

  .كبامن رئيسي اإلصداراتضمان  .4

  .بالسل التعامل  .5

 الشيكات.خصم  أو بالعقار التعامل .6

 منح االئتمان. .7

قديم توتعتبر وكاالت االستثمار أو غيرها من العقود التي تنطوي على  .8

تمان أموال لل ير من أجل استخدامها في أنشطته التجارية، بمثابة ائ

محظور القيام به من أنظمة االستثمار الجماعي، وذلك فيما عدا 

 مالية إذا كانت عبارة عن أداة دين أو أداةاإليداعات لدى البنو  أو 

 مطروحة للبي  في السوق األولية أو السوق الثانوية.

 

والندفاتر الالزمنة  إمسنا  السنجالت ومراقنب االسنتثماريجب علنى مندير الصنندوق  .15

السننجالت بأن يحننتف   مراقننب االسننتثمارويجننب علننى  الصننندوق،لبننبط حسننابات 

والنندفاتر  وتخبنن  هننذه السننجالت الصننندوق،والنندفاتر الالزمننة للرقابننة علننى منندير 

 .بها ويجوز لها أن تتحقق من صحة أي بيان مدون اإلشراف،لرقابة جهة 

 

بطنة مرت تتمثل مخاطر االستثمار في الصندوق فني أن األدوات االسنتثمارية المعنينة .16

نهنا قند قيمنة الوحندات والعائند النناتج ع ولنذلك فنإن والسوقية،باألوضاع االقتصادية 

مار سنوف إال أن ذلنك االسنتث والسنوقية،تتأثر إيجابنا أو سنلبا بنالت يرات االقتصنادية 

 .يكون ضمن درجة مقبولة من المخاطر االستثمارية

لبنرورة  يجب أال يحتف  مدير الصندوق بأموال نقدية أو ما يعادلها إال إذا كان ذلك .17

 التالية:تستدعيها أحد األمور 

 . تلبية طلبات استرداد الوحدات.1

. حسن إدارة الصندوق وفقا ألهداف الصندوق االستثمارية واألغرا  2

 المكملة لتلك األهداف.

 

 
 المـادة الخام ة والعشرون

 

 :الهيئة اإلدارية 

 
دير يتولى إدارة الصندوق هيئنة إدارينة تتشنكل منن منوظفين اثننين أو أكثنر منن منوظفي من

ممننن تتننوافر فننيهم شننروط ممثلنني نشنناط منندير نظننام اسننتثمار جمنناعي، علننى أن الصننندوق 

 يكون أحدهم من كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق. 
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، يجب أن يكنون أعبناء الهيئنة اإلدارينة للصنندوق منن األشنخا  المسنجلين لندى الهيئنة

ويمثلننون منندير الصننندوق فنني المسننسوليات والصننالحيات المنصننو  عليهننا فنني لننوائح 

ين  ثابنة توقوقوانين الهيئة، ويعتبر توقي  أعباء الهيئة اإلدارينة أو منن يفوضنونه مننهم بم

 مدير الصندوق، ويكون هسالء األعباء مسنسولين بالتبنامن من  المندير عنن أي أخطناء

 أو إهمال أو غش في إدارة الصندوق.

 

شووو ور منصوووب أ ووود أعةووواء الهيئوووة اإلداريوووة للصوووندوق أو أ  مووون مقووودمي 

 :الخدمات
 

فننني حالنننة شننن ور منصنننب أحننند أعبننناء الهيئنننة اإلدارينننة للصنننندوق، أو أي منننن مقننندمي 

ينام الخدمات؛ يتعين على مدير الصندوق إخطنار الهيئنة بنذلك خنالل مندة أقصناها خمسنة أ

عمننل، كمننا يتعننين عليننه تقننديم طلننب لشنن ل المناصننب الشنناغرة خننالل منندة أقصنناها خمسننة 

م ار المنصننو  عليهنا فنني هنذه المننادة. ويننتعشنر يننوم عمنل مننن تناريخ انتهنناء منندة اإلخطن

لنى تعديل بيانات الصندوق في سجل الصناديق لدى الهيئنة عنند حندوث أي ت يينر يطنرأ ع

النظننام األساسنني، أو مقنندمي الخنندمات. وفنني جمينن  االحننوال يجننب علننى منندير الصننندوق 

إخطنار حملننة الوحنندات خننالل مندة أقصنناها خمسننة أيننام عمنل مننن شنن ور أو شنن ل أي مننن 

 مناصب المذكورة.ال

 

 قيود المناصب:
( منن م  عدم اإلخالل بالتزامات مدير الصندوق بأحكام الفصل الثالث )تعار  المصالح

 صنندوق مننالكتاب الثامن )أخالقيات العمل( من الالئحة التنفيذية، يجوز لموظفي مدير ال

شنركة  غير المسجلين كممثلي مدير نظام استثمار جماعي ش ل عبوية مجلنت إدارة فني

ظفي تشكل أوراقها المالية جزءا من أصول صندوق يديره مدير الصندوق. وال يجوز لمنو

مدير الصندوق من المسجلين كممثلي مدير نظنام اسنتثمار جمناعي شن ل عبنوية مجلنت 

شنخص لإدارة الشركات المشار إليها في الفقرة السابقة. في حال توظين  مندير الصنندوق 

لنى عماعي ممن ينطبق علنيهم الحظنر النوارد اعناله، فيجنب كممثل لمدير نظام استثمار ج

 هننذا الشننخص أن يسننتقيل مننن عبننوية مجلننت إدارة الشننركة التنني تشننكل أوراقهننا الماليننة

 جزءا من أصول صندوق يديره مدير الصندوق.

 

 

 المـادة ال ادسة والعشرون

 

 :أ كام جمعية  ملة الو دات 
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في السنة، -على األقل -مرة واحدة يكون للصندوق جمعية لحملة الوحدات تعقد 

ويحق لكل مشتر  حبور اجتماعات هذه الجمعية والتصويت على قراراتها 

 ويكون لكل من حملة الوحدات صوت واحد مقابل كل وحدة استثمارية واحدة

 يمتلكها.

 تختص جمعية حملة الوحدات بالنظر واتخاذ قرار في المسائل التالية: 

 عن نشاط الصندوق ومركزه المالي.تقرير مدير الصندوق   .1

 تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق.   .2

 البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق.  .3
 

 تقرير مراقب االستثمار.  .4

 تعديالت النظام األساسي التي تمت الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات.  .5

 الصندوق.عزل مدير   .6

 تعيين مدير بديل.  .7

 اختيار مصفي الصندوق ومراقبة أعماله.  .8

 وال تنفذ قرارات جمعية حملة الوحدات إال بموافقة الهيئة. .9

ل لمسائاتنعقد جمعية حملة الوحدات بناء على دعوة من مدير الصندوق للنظر في 

 على تماع بناءالتي تدخل في اختصاصاتها، ويتوجب عليه أن يوجه الدعوة لالج

ن % م 10طلب مسبب مقدم من حملة الوحدات الذين يمثلون نسبة ال تقل عن 

اقب رأس مال الصندوق المصدر، أو بناء على طلب من مراقب االستثمار أو مر

دير ميقم  الحسابات. وتعد جدول األعمال الجهة التي تدعو إلى االجتماع. إذا لم

 و إذاأي األحوال التي يتوجب فيها ذلك الصندوق بدعوة جمعية حملة الوحدات ف

كل  تعذر دعوتها من مدير الصندوق ألي سبب من األسباب، يجوز للهيئة أن ت

 مراقب االستثمار أو مراقب الحسابات بدعوة هذه الجمعية لالنعقاد.

 ــدولجتوجه الــدعــوة إلــى حبور اجتماع جمعية حملة الــوحــدات متبمنة 

 ن انعقاد االجتماع بأحد الطرق التالية: األعمال وزمان ومكا

شرة حيفتين يوميتين محليتين والبورصة قبل انعقاد االجتماع بعاإلعالن في ص-1

 أيام عمل على األقل. 

ماع ترسل إلى حملة الوحدات قبل الموعد المحدد النعقاد االجت خطابات مسجلة-2

 بعشرة أيام عمل على األقل. 

قال قبل فاكت أو الرسائل النصية عبر أجهزة الهات  النوني أو الالبريد اإللكتر-3

 انعقاد االجتماع بسبعة أيام عمل على األقل.
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ـاً قبل ـانــونـــوة باليد إلــى حملة الــوحــدات أو مــن ينوب عنهم قـتسليم الــدع-4

يد ما يفموعد االجتماع بثالثة أيام عمل على األقل، ويسشر على صورة الدعوة ب

 م.االستال

 

( من 4( و )3( و )2يشترط لصحة اإلعالن بالوسائل المــشــار إليها فــي البنود )

نه أو ن موطالفقرة السابقة أن يكون المشتر  قــد زود مدير الصندوق ببيانات عــ

ن نه معــنــوان بريده اإللكتروني أو رقم الفاكت الخا  به، ووافق على إعال

شار ات المت يير من قبل المشتر  ألي من البيانخالل هذه الوسائل وال يعتد بأي 

حتف  لتي تاإليها في الفقرة السابقة ما لم يكن قد أخطر مدير الصندوق أو الجهة 

 قل.بسجل حملة الوحدات بهذا الت يير قبل إعالنه بخمسة أيام عمل على األ

يجب على مدير الصندوق توجيه إخطارات بجدول األعمال وميعاد ومكان 

ع الجتمااجمعية حملة الوحدات قبل سبعة أيام عمل على األقل من انعقاد اجتماع 

 إلى كل من: 

 الهيئة.-1

 مراقب االستثمار.-2

 حتف  بسجل حملة الوحدات )أمين حف  أو وكالة المقاصة(.الجهة التي ت-3

لمقرر عر  البيانات المالية إذا كان من ا-حسب األحوال -ات مراقب الحساب-4

 ة الوحدات. على جمعية حمل

 لبورصة لإلعالن عن جدول األعمال وميعاد ومكان اجتماع الجمعية.ا-5

جمعية  بطالن اجتماع-بعد إخطارها -ال يترتب على عدم حبور ممثل الهيئة 

 حملة الوحدات. ويبطل هذا االجتماع في حالة عدم حبور أي ّ من الجهات

طل االجتماع السابقة. كما يب( من الفقرة 4( و )3( و )2المشار إليها في البنود )

جهة  في حالة عدم حبور مدير الصندوق ما لم تكن الدعوة لالجتماع موجهة من

مت أخرى بخالف المدير، يترأس اجتماع جمعية حملة الوحدات الجهة التي قا

 بالدعوة إلى هذا االجتماع.

ـوحـــدات ال يــكــون انــعــقــاد اجــتــمــاع جــمــعــيــة حــمــلــة الــ

ً إال إذا حــبــره حملة الــــوحــــدات الـــذيـــن يمــثــلــون  صــحــيــحــا

% مـــن رأس مــــال الـــصـــنـــدوق المـــصـــدر. فـــإذا  50أكـــثـــر مـــن 

لـــم يـــتـــوافـــر هــــذا الـــنـــصـــاب؛ وجــــب دعـــــوة الجــمــعــيــة إلــــى 

اجـــتـــمـــاع ثــــان لـــــذات جـــدول األعـــــمـــــال يـــعـــقـــد خــــــالل 

ً مـــــن تـــــاريـــــخ  مــــــدة ال تــــزيــــد عـــــن ثــــالثــــين يـــــومـــــا
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ً أي ـــا االجـــتـــمـــاع األول، ويـــكـــون االجــتــمــاع الــثــانــي صــحــيــحــا

كـــان نــســبــة الحـــبـــور مـــن رأس المـــال. ويجوز أال توجه دعوة جديدة 

لالجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى االجتماع األول وتصدر 

القرارات باألغلبية المطلقة للوحدات الممثلة في االجتماع باستثناء القرارات 

مــت الحــقــوق المكتسبة ـاســي للصندوق والــتــي تالمتعلقة بتعديل النظام األسـ

ر الصندوق، فيجب أن الوحدات أو في حالة التصفية بناًء على طلب مدي لحملة

% من رأس مال  50حملة الوحدات الذين يملكون أكثر من  تصدر بموافقة

 الصندوق المصدر.

 

جدول  ال يجوز لجمعية حملة الوحدات مناقشة موضوعات غير مدرجة على

كشفت تل أو األعمال إال إذا كانت من األمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدو

دات الوح أثناء االجتماع، أو إذا طلبت ذلك الهيئة أو مراقب الحسابات أو حملة

شة عدم %من رأس مال الصندوق المصدر، وإذا تبين أثناء المناق5الذين يملكون 

مدة ماع للمسائل المعروضة، تعني تأجيل االجتكفاية المعلومات المتعلقة ببعض ا

%  25ال تزيد على عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك حملة الوحدات الذين يملكون 

ى من رأس مال الصندوق الُمصدر، وينعقد االجتماع المسجل دون الحاجة إل

 إجراءات جديدة للدعوة. 

ق حبور يحق لكل من حملة الوحدات المقيدين بالسجل الخا  بالصندوق ح

ة أن اجتماع جمعية حملة الوحدات باألصالة أو الوكالة ويشترط لصحة الوكال

تكون بموجب توكيل خا  أو تفويض معد لذلك، ويجوز أن يكون التوكيل 

لحبور اجتماع واحد أو أكثر من اجتماعات جمعية حملة الوحدات ويكون 

ليه إالذي يسجل التوكيل الصادر لحبور اجتماع معين صالحاً لحبور االجتماع 

 لعدم اكتمال النصاب.

 -حسب األحوال–على مدير الصندوق أو الجهة التي دعت إلى عقد االجتماع 

موافاة الهيئة بنسخة من محبر اجتماع الجمعية بعد توقيعه ممن ترأس 

 االجتماع، ومقدمي الخدمات الحاضرين االجتماع، وذلك خالل أسبوعين من

 ر.مرفقاً بالمحبر نسخة من توكيالت الحبو تاريخ انعقادها، على أن يكون

 

 والعشرون  ال ا عة المـــــــادة 

 

 :ونهايتها ال نة المالية للصندوق داية 
  

ن يسمبر مدشهر يناير وتنتهي في نهاية شهر تبدأ السنة المالية للصندوق في األول من 

ء من النتهاان تاريخ مفتبدأ ستثناءاً من ذلك السنة المالية األولى للصندوق او سنة،كل 

 تالية.النهاية السنة المالية التاريخ المحدد لوتنتهي في إنشاء الصندوق  إجراءات
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 والعشرون  الثامنة المـــــــادة 

 

 والتقارير:القوائم المالية 
  

معتمند ومنرخص لصنندوق يكنون ل يقوم مدير الصنندوق بتعينين مراقنب حسنابات خنارجي

 من قبل هيئة أسواق المال.

 

 قصنىأكحند  أشنهركنل ثالثنة  بتقديم تقريراً دورياً لكل حامل وحنداتيقوم مدير الصندوق 

الصننندوق وعنندد وحنندات الصننندوق التنني يملكهننا وحنندات وتتبننمن صننافي قيمننة أصننول 

 ،ةحندحدات على ووكذلك سجال بحركة حساب كل حامل  قيمتها،حامل الوحدات وصافي 

انناً عنن وبي تقرير تم تقديمه لحملة الوحندات ألخربما في ذلك أي توزيعات مدفوعة الحقة 

 .أتعاب مدير الصندوق ومقدمي الخدمات

 

عرضنا  نسننة تتبنمكنل المالية السنوية في نهاينة  بإعداد القوائمالصندوق  يقوم مديركما 

 .لنشاط الصندوق خالل الفترة المنتهية

 

 ةمتبنمن ء تلك الفتنرةمن انتها يوم عمل (15) السنوي خاللالرب   البيانات الماليةتصدر 

 المالينة البيانناتأمنا  ،الخنارجي البيانات المالية بعند مراجعتهنا منن قبنل مراقنب الحسنابات

بعند أن  ،للصنندوقخمسة وأربعين يوماً من نهاية السنة المالينة  مدةخالل  فتصدر السنوية

وليننة الدلمعنايير المراجعننة وفقننا  رأينه،بفحصنها وإبننداء  الحسنابات الخننارجييقنوم مراقننب 

 المعتمدة من الهيئة.

 

 

صندوق نشر معلومات شهرية عن الصندوق للجمهور منن خنالل البورصنة، العلى مدير 

 يام عمل من نهاية كل شهر وفقا للنموذج الذي تحدده الهيئة.ة أوذلك خالل سبع

 

 والعشرون  التاسعة المـــــــادة 

 

 :الخارجيمراقب   ا ات الصندوق 
  

ق تعيننين مراقننب حسننابات خننارجي مسننجل لنندى الهيئننة، وذلننك يجننب علننى منندير الصننندو

لمعتمندة اليقوم بأعمال مراجعة وتدقيق حسابات الصندوق وفقا لمعايير المحاسبة الدولينة 

 من الهيئة. 
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، ولمندة يعين مراقب الحسابات الخارجي للصندوق لسنة مالية واحدة قابلة للتجديند سننويا

د صنندوق بعن، ويجوز له القيام بهذه األعمنال لنذات الال تتجاوز أرب  سنوات مالية متتالية

خنارجي فترة انقطاع ال تقل عن سنتين متتناليتين. ال يجنوز أن يكنون مراقنب الحسنابات ال

 .للصندوق هو نفسه مراقب الحسابات لمدير الصندوق

 

 

يكننون مراقننب الحسننابات مسننئول عننن أي تقصننير أو إهمننال مهننني أو غننش يقنن  منننه أثننناء 

  له.لعمتأديته 

 

ق لمراقب الحسابات حق إطالع فني أي وقنت علنى السنجالت والندفاتر والوثنائق واألورا

مننين المتعلقننة بننإدارة واسننتثمار أمننوال الصننندوق سننواء التنني بحننوزة منندير الصننندوق أو أ

وفقنناً ووفقنناً للقواعنند التنني تنننظم هننذه المهنننة  أو مراقننب االسننتثمار حفنن  أمننوال الصننندوق

  عليها.رف لمبادئ التدقيق المتعا

 

م نظا يقوم مراقب الحسابات بإخطار جهة األشراف بأية مخالفات ألحكام القانون أو

 ار.أو مراقب االستثم ول الصندوقمحف  أالصندوق تق  من مدير الصندوق أو أمين 
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   الثونالثالمـــــــادة 

 :أمين الحفظ
 :أوال: التعري  بأمين الحف 

 

ن االحتفنناظ بالمسننتندات المثبتننة السننتثمارات يكننون أمننين الحفنن  للصننندوق مسننسول عنن

 الصندوق وأموال وأصول الصندوق األخرى.

 

 :ثانيا: صالحيات والتزامات أمين الحف 

يجب حف  أصول الصندوق لدى أمين حف  مرخص له يعين من قبل مدير الصنندوق بعند 

ه أو الحصول على موافقنة الهيئنة، ويجنوز لنه تعينين أمنين حفن  فرعني يكنون مرخصنا ً لن

مسننجالً لنندى جهننة رقابيننة أجنبيننة، وذلننك لحفنن  األصننول خننارج دولننة الكويننت. وال يننسدي 

 التعاقد م  أمين حف  فرعي إلى إعفاء أمين الحف  األصلي من مسسولياته. 

 يجب على أمين الحف  االلتزام على األخص بما يلي:

الئحة التنفيذية، يلتزم م  مراعاة أحكام الكتاب الساب  )أموال العمالء وأصولهم( من ال .1

أمين الحف  باالحتفاظ بأصول الصندوق في حسابات منفصلة يقنوم بفتحهنا وإدارتهنا علنى 

أن تكننون مسننتقلة عننن حسنناباته أو حسننابات ال يننر، وأن يبننذل فنني ذلننك عنايننة الشننخص 

 الحريص.

 .استالم وحف  وإيداع األربار النقدية وأية توزيعات أخرى ناشئة عن نشاط الصندوق .2

إخطننار منندير الصننندوق بأيننة التزامننات مترتبننة علننى أصننول الصننندوق وإرسننال أي  .3

 إخطارات يتسلمها وفي المدة المقررة لذلك.

 تنفيذ تعليمات مدير الصندوق الخاصة بنطاق عمل أمين الحف .  .4

 إعداد وحف  سجل حملة الوحدات ما لم يحف  لدى وكالة مقاصة. .5
 
 

 والثالثون  المـــــــادة الحادية 
 

 الرسوم والمصاريف واألتعا  

 الحفظ:أتعا  أمين 
  

 %)سنننويا( مننن القيمننة الصننافية0.0625سنننوية بواقنن   أتعابننا حفنن اليتقاضننى أمننين 

، دينننار كننويتي 10,000علننى أال تقننل تلننك األتعنناب عننن مبلننه  ألصننول الصننندوق

وذلنك  تحتسب شهريا بشكل تجميعي وتسدد بشكل رب  سنوي طوال مندة الصنندوق.

 بالواجبات المقررة في هذا النظام. هنظير قيام

 



 ألساسياالنظام   -الصندوق األهلي الكويتي 

CMA Data Classification: Public 

Page 25 of 31 

CMA: 2/05/2018 

 أتعا  مراقب االستثمار:
 منن القيمنة (سننويا)%0.0625 سننوية بواقن  أتعابنامراقنب االسنتثمار كما يتقاضنى 

دينننار  10,000علننى أال تقننل تلننك األتعنناب عننن مبلننه  الصننافية ألصننول الصننندوق

  سننننوي طنننوال مننندة ، تحتسنننب شنننهريا بشنننكل تجميعننني وتسننندد بشنننكل ربنننكنننويتي

 بالواجبات المقررة في هذا النظام. هوذلك نظير قيام. الصندوق

 

دينننار كننويتي )ألفننان وسننبعمائة  502,7: الخووارجيمراقووب الح ووا ات أتعووا  

 وخمسون دينار كويتي( سنوياً.

ً )كويتي  دينار ( أل كويتي دينار1,000  رسوم جهة  فظ ال جل:  .سنويا

 

ا كل مون الصوندوقم مودير الصوندوق الجدول التالي يوضح الرسوم التي يدفعه

 و امل الو دات:

 قيمة الرسوم والمصاري  واألتعاب مستحقة على الرسوم والمصاري  واالتعاب

 أتعاب مدير الصندوق

 الصندوق
ً % 1.5: إدارةأتعاب   من القيمة الصافية سنويا

ألصول الصندوق تحتسب شهريا بشكل 

تجميعي وتسدد بشكل رب  سنوي طوال مدة 

 .وقالصند
 يوجد الأتعاب تشجيعية: 

  االشترا % من قيمة 2  حملة الوحدات رسوم االشترا 
 ال يوجد  حملة الوحدات رسوم االسترداد

 أتعاب أمين الحف 

) سنويا ( من القيمة الصافية  %0.0625  الصندوق 

على أال تقل تلك األتعاب ألصول الصندوق 

، تحتسب دينار كويتي 10,000عن مبله 

بشكل تجميعي وتسدد بشكل رب  سنوي  شهريا

 .طوال مدة الصندوق

 أتعاب مراقب االستثمار

) سنويا ( من القيمة الصافية  %0.0625 الصندوق

على أال تقل تلك األتعاب ألصول الصندوق 

، تحتسب دينار كويتي  10,000عن مبله 

شهريا بشكل تجميعي وتسدد بشكل رب  سنوي 

 .طوال مدة الصندوق

ً   2,750 الصندوق  لحسابات الخارجيا  اقبأتعاب مر    .د.  سنويا

ً   الصندوق رسوم جهة حف  السجل   .أل  دينار كويتي سنويا
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 والثالثون   المـــــــادة الثانية

 الصندوق:تعديل نظام كيفية 
  

ذي لموعند الناال ينفذ أي تعديل على النظام األساسي للصندوق إال بعد موافقة الهيئة أو في 

لنى مندير تحدده. يتم تعديل النظام األساسي للصندوق بعد موافقة الهيئة على ذلك ويجب ع

افقنة الصندوق اخطار حملة الوحدات خالل فترة ال تتجاوز عشرة أيام عمل منن تناريخ مو

حقننوق الهيئننة علننى هننذا التعننديل. وللهيئننة إذا وجنندت فنني التعننديالت المقترحننة مننا يمننت ال

 % منن50أن تطلنب منن مندير الصنندوق أخنذ موافقنة أكثنر منن  المكتسبة لحملة الوحدات

 رأس المال على هذه التعديالت. 

 

 المـــــــادة الثالثة والثالثون
 

 صندوق:الال اء ترخيص 
 

 للهيئة أن تل ي ترخيص أي صندوق في أي من األحوال التالية:

 

 ص.إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخي .1

 إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في الصندوق. .2

و قانون أام الإذا خال  مدير الصندوق أو مراقب االستثمار أو أمين الحف  أياً من أحك .3

 اللوائح، أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مبللة.

 ض الطلب إذا وجدتإذا طلب مدير الصندوق إل اء الترخيص، وللهيئة أن ترف .4

 ضرورة للتحري عن أمر يتعلق بالنظام أو بمصلحة المشاركين.

 
 المادة الرابعة والثالثون

 

 الصندوق:تصفية  ل و االت 
  

 التالية:الصندوق بأحد األسباب  يينقب 

 ظام.دة بالنلوارا. انقباء المدة المحددة في النظام األساسي ما لم تجدد طبقاً للقواعد 1

 دف.اله ال ر  الذي أنشئ من أجله الصندوق أو في حالة استحالة تحقيقه . انتهاء2

ي . تل  أو هال  جمي  أصول الصندوق أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباق3

 استثماراً مجدياً. 
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ة . بناًء على طلب مدير الصندوق بشرط صدور قرار بالموافقة من جمعية حمل4

 دته. رأس مال الصندوق بحله قبل انتهاء م % من50الوحدات ممن يملكون أكثر من 

 . صدور قرار من الهيئة بإل اء ترخيص الصندوق.5

 . صدور حكم قبائي بحل الصندوق وتصفيته.6

  

 

 

 المادة الخام ة والثالثون 
 

 التصفية:راء ــكيفية إج
 

ً  –يدخل الصندوق بمجرد حله   فية، ويحتف في دور التص -حكام المادة السابقة ألوفقا

ن يباف جب أخالل مدة التصفية بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم إلتمام التصفية، وي

رة لصاداإلى اسم الصندوق عبارة )تحت التصفية( مكتوبة بطريقة واضحة في المكاتبات 

ية تصف عن الجهة القائمة على التصفية، ويجب أن يتم شهر تصفية الصندوق. ويتب  في

   عليها في المواد البنود التالية:الصندوق األحكام المنصو

 تسقط خجال جمي  الديون التي على الصندوق من تاريخ شهر حل الصندوق وإخطار

ية ر التصففتتاالدائنين بافتتار التصفية، وعلى المصفي أن يخطر جمي  الدائنين رسمياً با

 ن، وفيإلعالم  دعوتهم لتقديم طلباتهم باقتباء ديونهم، ويجوز إخطار الدائنين بطريق ا

مسة خجمي  األحوال يجب أن يتبمن اإلخطار أو اإلعالن مهلة للدائنين ال تقل عن 

 عشر يوم عمل لتقديم طلباتهم. 

 

لى عتنتهي عند انقباء الصندوق سلطة مدير الصندوق، وم  ذلك يظل المدير قائما 

لى ة إنسبإدارة الصندوق الى حين تعيين مص  وممارسته لسلطاته، ويعتبر المدير بال

الل خال ير في حكم المصفي إلى أن يتم تعيين مصفي ويستمر مقدمو خدمات الصندوق 

عدم الحاجة -لهيئة بعد موافقة ا-مدة التصفية في تقديم خدماتهم ما لم يقرر المصفي 

مقدم  لدى الستمرارهم في تقديم هذه الخدمات أو استبدالهم ب يرهم أو دمج بعض المهام

ين ز تعيتعيين مدير أو مقدمي الخدمات للصندوق مصفيا له، كما يجوخدمة واحد. يجوز 

 دارةالمصفي من بين األشخا  المرخص لهم بإدارة أنظمة االستثمار الجماعي، أو إ

ين لدى مسجلمحفظة االستثمار أو مراقب استثمار أو أمين الحف ، أو مراقبي الحسابات ال

صفي بدأ المال يصفي إال بعد موافقة الهيئة. والهيئة، وفي جمي  األحوال ال يتم تعيين الم

 في مباشرة أعماله إال بعد شهر قرار تعيينه. 

يتم تعيين المصفي بقرار يصدر عن جمعية حملة الوحدات إال في األحوال التي تقرر 

فيها الهيئة تعيين المصفي وفق الالئحة التنفيذية. وفي حالة اختيار المصفي من قبل 

ت، يتوجب الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة على تعيين جمعية حملة الوحدا

المصفي، وفي جمي  األحوال، تحدد الجهة التي اختارت المصفي أتعابه ومدة التصفية، 
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على أن يتحمل الصندوق أتعاب المصفي، يعزل المصفي بقرار من الجهة التي قامت 

أحد حملة الوحدات أو دائني  بتعيينه، وفي جمي  االحوال يجوز للهيئة بناء على طلب

الصندوق أو من تلقاء نفسها أن تصدر قرارا بعزل المصفي إذا رأت مبررا مقبوال لذلك، 

وكل قرار بعزل المصفي يجب أن يشمل تعيين من يحل محله، وال يبدأ المصفي الجديد 

 في مباشرة أعماله إال بعد شهر القرار المتبمن العزل وتعيينه مصفياً.

 

صو  صفي بجمي  االعمال التي تقتبيها تصفية الصندوق، وله على وجه الخيقوم الم

 ما يلي:

 تمثيل الصندوق أمام القباء وال ير.  .1

 القيام ببذل عناية الشخص الحريص للمحافظة على أصول الصندوق وحقوقه. .2

 سداد ديون الصندوق. .3

يقة أي طرببالممارسة أو  بي  أصول الصندوق عقاراً أو منقوالً بالمزاد العلني أو .4

ي  أخرى تكفل الحصول على أعلى سعر، ما لم ينص في قرار تعيينه على إجراء الب

 بطريقة معينة. 

 قسمة صافي أصول الصندوق بين حملة الوحدات. .5

 

كما ال  بقة،ال يجوز للمصفي أن يبدأ أعمال جديدة إال إذا كانت الزمة إلتمام أعمال سا

م في تحكيصندوق جملة واحدة أو أن يتصالح على حقوقه أو يقبل اليجوز له بي  أصول ال

 ، إالالمنازعات المتعلقة بأعمال التصفية أو إجراء تعامالت م  أطراف ذات الصلة

 بموافقة جمعية حملة الوحدات، تسري االعمال التي يجريها المصفي في مواجهة

ود ي حدأعمال التصفية وف الصندوق أو حملة الوحدات أو ال ير إذا كانت مما تقتبيه

رار الق سلطته. فإذا تعدد المصفون فال تكون تصرفاتهم ملزمة للصندوق إال إذا اتخذ

قديم تدوق باألغلبية المطلقة، ما لم ينص قرار تعيينهم على خالف ذلك، على مدير الصن

 قدموحسابات الصندوق وتسليم دفاتره ومستنداته وأصوله إلى المصفي، كما يلتزم م

- خدمات بتزويد المصفي بأي بيانات أو معلومات تخص الصندوق، ويقوم المصفيال

ما صندوق وتحديد مركزه المالي ببجرد أصول ال-خالل ثالثة أشهر من مباشرته لعمله 

 مصفييتبمن حقوقه والتزاماته، وله أن يستعين في ذلك بمقدمي الخدمات، ويمسك ال

ق. على صندور الهيئة بتقرير المركز المالي للالدفاتر الالزمة لقيد التصفية، م  إخطا

م تحدد لإذا المصفي االنتهاء من أعمال التصــفية في المدة المحددة في قرار تعيينه، ف

در من ر يصالمدة تولت الهيئة تحديدها بناء على طلب ذوي الشأن. ويجوز مد المدة بقرا

لت تي حايتبمن األسباب الالجهة التي اختارت المصفي بعد االطالع على تقريره الذي 

ذه ير هدون إتمام التصفية في المدة المحددة، ولكل ذي شأن أن يطلب من الهيئة تقص

 المدة.

على مصفي الصندوق أن يقوم بدعوة جمعية حملة الوحدات لالجتماع خالل ثالثة أشهر 

تقرير مراقب من انتهاء السنة المالية، وذلك لمناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية و
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الحسابات والتقرير السنوي عن أعمال التصفية والمصادقة، وله دعوة الجمعية لالجتماع 

في أي وقت إذا اقتبـت ذلك أعمال التصفية، يتعين على المصفي أن يستوفي ما يكون 

للصندوق من حقوق لدى ال ير أو لدى مدير الصندوق وإيداع المباله التي يحصلها في 

اب الصندوق في دور التصفية. وعلى المصفي سداد ديون الصندوق أحد البنو  لحس

وتجنيب المباله الالزمة لسداد الديون المتنازع عليها، ويتم سداد ديون الصندوق وفقاً 

 للترتيب التالي:

 االلتزامات المالية الناتجة عن عمليات التصفية.  .1

 جمي  المباله المستحقة لمقدمي الخدمات.  .2

 الممتازة حسب ترتيب امتيازها. الديون  .3

 ين. الديون المبمونة بتأمينات عينية، وذلك في حدود ناتج الشيء البامن للد .4

  ن لم يك، فإوما يتبقى من مال بعد سداد الديون السابق بيانها يسدي للدائنين العاديين

 رماء.ال  المتبقي من ناجت التصفية لسداد كل هذه الديون يتم قسمة المال عليهم قسمة

، حداتيقوم المصفي بقسمة ما تبقى من أصول الصندوق بعد سداد ديونه بين حملة الو

 ويحصل كل مشتر  على نصيب يتناسب م  عدد وحداته في رأس مال الصندوق. يقدم

، صولهالمصفي إلى جمعية حملة الوحدات حسابا ً ختاميا عن تصفية الصندوق وقسمة أ

صفي الم يق على الحساب الختامي من تلك الجمعية. وعلىوتنتهي أعمال التصفية بالتصد

يقوم وية. أن يطلب إل اء قيد الصندوق من سجل الصناديق لدى الهيئة بعد انتهاء التصف

يخ تار المصفي بشهر انتهاء التصفية، وال يحتج على ال ير بانتهاء التصفية إال من

ً لأعمال التصفية وفق الشهر. يلتزم المصفي بتقديم تقرير رب  سنوي للهيئة عن لسنة ا

لتقرير اكون يالمالية للصندوق خالل مدة أقصاها ثالثون يوماً من نهاية الفترة، على أن 

ً ما تم التوصل إليه في إجراءات  ً من قبل مراقب الحسابات، ومتبمنا ية لتصفامراجعا

 لم قوالدفعات التي تم توزيعها على حاملي الوحدات وأي أصول موجودة لدى الصندو

ي لمصفايتم تسييلها وسبب عدم االنتهاء من تسييلها، كما يجوز للهيئة أن تطلب من 

 تزويدها بأي معلومات أو تقارير كلما رأت ضرورة لذلك.

 

ل اء يخ إتحف  الدفاتر والمستندات المتعلقة بتصفية الصندوق لمدة خمت سنوات من تار

أل . يسالجهة التي عينت المصفي قيد الصندوق من سجل الهيئة في المكان الذي تحدده

بب المصفي عن تعويض األضرار التي تلحق الصندوق أو حملة الوحدات أو ال ير بس

دد ة تعتجاوزه حدود سلطته أو نتيجة األخطاء التي يرتكبها في أداء عمله، وفي حال

 المصفين فإنهم يكونون مسئولين على وجه التبامن.

 
 والثالثونال ادسة المادة 

 

 :الشكاوىراءات تقديم ـــإج
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وذج النمن صنندوق علنىالمندير  إلنىشنكوى  حق تقنديملحملة الوحدات أو من يمثلهم قانونا 

 ثبوتيننة.البننه المسننتندات  النمننوذج وتوقيعننه، وترفننقيننتم تعبئننة بيانننات  الشننأن،المعنند بهننذا 

وفنني حالننة تقننديم  القبنناء، أمنناميكننون موضننوعها منظننور  أالويشننترط لتقننديم الشننكوى 

 ع الشكوى للقباء يتوق  مدير الصندوق عن التحقيق في الشكوى. موضو

حندة و إلنىورود الشكوى  يوما من( 30ومعالجتها والرد عليها خالل ) ويتم بحث الشكوى

 دبأحنالشكاوى في مقر مدير الصنندوق، وينتم تقنديم الشنكوى فني مقنر مندير الصنندوق أو 

 -التالية: الطرق 

 .باليــــد  

  الفاكت.المسجل أو  دالبري العادي أوبالبريد  

  االلكتروني.البريد 

  االنترنت:على  مدير الصندوقصفحة  

acic.compliants@abkuwait.com 

 

 نالمادة ال ا عة والثالثو

 

 :مكافحة غ ل األموال وتمويل اإلرها 
 

ولنة دمنال وقنوانين يجب على مدير الصندوق االلتنزام بقنرارات وتعليمنات هيئنة أسنواق ال

ي هذا ل األموال وتمويل اإلرهاب وقرارات الشرعية الدولية الصادرة فشأن غسالكويت ب

 ل األموال وتمويل اإلرهاب. رات وتعليمات الحقة تصدر بشأن غسالشأن، وأية قرا

 طلب منديرل األموال وتمويل اإلرهاب، قد يتزام بقوانين وتعليمات مكافحة غسوسعياً لالل

هويناتهم وطالبي االشترا  كدليل للتحقق من بياناتهم الصندوق تقديم مستندات اضافية من 

أو هوينننة المسنننتفيدين األصنننليين منننن األمنننوال المشننناركة فننني الصنننندوق، ويحنننتف  مننندير 

أو  الصندوق بالحق في طلب معلومات إضافية إذا اعتبر ذلك ضنرورياً للتحقنق منن هوينة

 ينرفض قبنول أي مصادر أموال طالبي االشترا  بالصندوق، ويجوز لمدير الصنندوق أن

سنتند طلب اشترا  في الصندوق إذا تنأخر المشنتر  أو تعنذر علينه تقنديم أي معلومنة أو م

 كان قد طلبها مدير الصندوق.

 

 المادة الثامنة والثالثون

 والمحاكــم:ون ــالقان
 

يخب  هذا النظام ويفسر وفقا ألحكام القانون الكويتي ويختص القباء الكويتي وحده 

لسنة  (7ويطبق أحكام المرسوم بقانون رقم ) عنه،ات التي تتعلق به أو تنشأ بكافة المنازع
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والقرارات والشروط  ماالمال والئحته التنفيذية وتعديالته أسواقهيئة  إنشاءبشأن  2010

  النظام.لم يرد به نص في هذا  الرقابية فيماالمنظمة من الجهات 


