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اســم الصنــدوق

" صنــــدوق الكويــت االستثمـاري “
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تمهيــــــد
بموجب أحكام المرسوم بالقانون رقم  31لسنة 1990في شأن تنظيم تداول األوراق المالية وإنشاء
صناديق اإلستثمار والئحته رقم  113لسنة  1992والتعديالت الالحقة عليها ،تم إنشاء صندوق
الكويت االستثماري بين مالكي وحدات االستثمار فيه وفقا ألحكام هذا النظام وأية تعديالت قد تطرأ
عليه مستقبال .وتم تعديل هذا النظام بحيث يتوافق مع أحكام القانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء
هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته التنفيذية وتعديالتهما ،وأية قرارات أو
تعليمات أو تعديالت تطرأ عليهما.
وحيث أن الشركة الكويتية لالستثمار بصفتها مدير الصندوق مرخص لها بمزاولة نشاط مدير نظام
أستثمار جماعي ومقيد في سجل الهيئة ،سوف تقوم بالنص في طلبات االشتراك على شرط يفيد
حصول المشترك في الصندوق على نسخة من هذا النظام وقبوله لجميع أحكامه التي تعتبر جزءا من
طلب اإلشتراك وأن توقيعه على طلب اإلشتراك يعتبر قبوال صريحا منه لمضمون هذا النظام
واإللتزام به وبأية تعديالت تتم عليه .يكون للصندوق شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن حملة
الوحدات أو الجهة القائمة على إدارته.
المـــادة األولـــى
يعتبر التمهيد أعاله جزءا ال يتجزأ من هذا النظام ومكمال ألحكامه.
المـــادة الثانيـــة
تعريفات- :
ستكون للكلمات المبينة أدناه والواردة في هذا النظام باللون الغامق المعني المبينة مقابل كل منها:
اسم الصندوق

 :صندوق الكويت االستثماري .

النظام األساسي

 :هذا النظام أو أية تعديالت كتابية تجرى عليه من آن آلخر.

جهة اإلشراف

 :هيئة أسواق المال.

مدير الصندوق /المدير

 :الشركة الكويتية لالستثمار

أمين الحفظ

 :شخص اعتباري مرخـــص له من الهيئة لمزاولة حفظ أموال
العمالء وأصولهم بما في ذلك تلك المكونة ألنظمة االستثمار
الجماعي وفقا ألحكام القانون والالئحة التنفيذية.

مراقب اإلستثمار

 :شخص اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط المراقبة واإلشراف
على أنظمة االستثمار الجماعي.
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مكتب
الخارجي

التدقيق

الشرعي  :مؤسسة مستقلة تختص بالرقابة على جميع المعامالت التجارية
والمالية للشخص المرخص له للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير
الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة.

المستثمر

 :هو مالك الوحدات من الشركات والمواطنين الكويتيين ومواطني
دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في دولة الكويت الذين
يجوز لهم االشتراك في الصندوق وفقا للشروط والبنود الواردة
بهذا النظام.

وكيل االكتتاب (البيع )

 :أية مؤسسة مالية يعينها "المدير" بموجب اتفاق خاص يبرم لهذا
الغرض لتقوم بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا النظام.

نوع طرح وحدات الصندوق

 :اكتتاب عام.

مراقب الحسابات

 :الشخص الطبيعي المسجل لدى الهيئة في سجل مراقبي
الحسابات الذي يبدي الرأي الفني المحايد والمستقل حول مدى
عدالة ووضوح القوائم المالية للشركة المعدة وفقا لمعايير
المحاسبة الدولية المعتمدة لدى الهيئة.

وحدات االستثمار

 :وحدات االستثمار التي يصدرها الصندوق.

صافي قيمة الوحدة

 :السعر الذي يتم تحديده على أساس تقويم موجودات الصندوق
وفقا للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئة مضافا اليها
النقد والودائع واالرباح المتراكمة أثناء فترة التقويم  ،على أن
يخصم منها المصاريف المباشرة واالتعاب والفوائد المتراكمة
عن الفترة السابقة لفترة التقويم والتي استحقت أثناءها مقسومة
على عدد "وحدات االستثمار" على أن يتم تقريب السعر الى
أقرب فلس.

شكل الصندوق

 :صندوق مفتوح ذو رأس مال متغير يزيد رأس ماله بإصدار
وحدات استثمارية جديدة أو ينخفض باسترداد بعض وحداته
خالل الفترة المحددة في نظامه األساسي.

نوع الصندوق

 :صندوق استثمار في األوراق المالية.

عملة الصندوق

 :الدينار الكويتي.

رأس مال الصندوق

 :متغير ويتراوح بين  5مليون د.ك و 100مليون د.ك .

أوراق ماليـة

 :تعني أسهم الشركات الكويتية المدرجة والمتوافقة مع الشريعة
اإلسالمية في سوق الكويت لألوراق المالية وبوحدات صناديق
استثمارية.
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أموال الصـندوق

 :تتكون أموال "الصندوق" من اصوله والعوائد التي تنتج من
مباشرته ألعماله.

الســـوق

 :سوق الكويت لألوراق المالية.

يوم العمـل

 :جميع أيام األسبوع باستثناء عطلة نهاية األسبوع وأيام العطالت
الرسمية لدولة الكويت

يوم التعامل

 :آخررر يرروم لقبررول طلبررات االشررتراك واالسررترداد قبررل السرراعة 2
ظهرا قبل يوم عمل من يوم التقويم.
 :آخر يوم عمل من الشهر.

القانون

 :القانون رقم ( )7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط األوراق المالية وتعديالته.

الالئحــة التنفيذية أو الالئحة

 :هي الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )7لسنة  2010بشأن إنشاء
هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية وتعديالته
والتعديالت الالحقة عليها.

يوم التقويم

المـــادة الثالثــة
مدة الصندوق-:
مدة الصندوق خمس سنوات اعتبارا من تاريخ صدور الموافقة على تأسيسه وتجدد تلقائيا لفترات
مماثلة وذلك بعد موافقة جهة االشراف.
المــادة الرابعــة
الهدف من إنشاء الصندوق:
تنمية رأس المال عن طريق بيع وشراء األسهم المدرجة في بورصة الكويت واألسهم الغير مدرجة
في دولة الكويت واستثمار النقد المتوفر في صورة ودائع لدى الشركات او المؤسسات التي تزاول
العمل المصرفي كما يجوز استثمار النقد المتوفر في أي صكوك صادرة عن حكومة دولة الكويت أو
بضمانتها .ويجوز االستثمار في وحدات الصناديق االستثمارية والتي ال تتعارض اعمالها مع أحكام
الشريعة اإلسالمية والتي ال يترتب عليها أغراض تمويلية وذلك وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية وما
هو مقرر في المادة الحادية والثالثون من هذا النظام.
المادة الخامسة
رأس المال وآلية الدفع- :
رأسمال الصندوق متغير وتتراوح حدوده بين مبلغ  5,000,000د.ك ومبلغ  100,000,000وذلك
عن طريق طرح وحدات استثمارها ما بين  5,000,000وحدة إلى  100,000,000وحدة.
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وعلى مدير الصندوق  -في حالة انخفاض رأس مال الصندوق عن الحد األدنى  -أن يخطر الهيئة
خالل خمسة أيام عمل من تاريخ انخفاض رأس المال ،وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسبا  -في كل حالة -
بما يحقق مصلحة حملة الوحدات.
يقسم رأس مال الصندوق إلى وحدات متساوية القيمة وتقتصر مسؤولية حملة الوحدات في الصندوق
على قيمة مشاركتهم في رأس المال ،ويتم تسديد قيمة الوحدات نقدا َ عند االكتتاب أو االشتراك فيها.
المادة السادسة
قيمة وحدة االستثمار -:
( أ) القيمة االسمية "لوحدة االستثمار" دينار كويتي واحد .
(ب) "وحدة االستثمار" :هـي ورقـة مالية غير قابلة للتجزئة تمثل حصة في اصول الصندوق
وتخـول حاملها مباشرة كامل الحقوق الناشئة عنها .وإذا تعدد مالكو الوحدة الواحدة تعين عليهم أن
يختاروا من بينهم شخصا واحدا يمثلهم تجاه الصندوق.
ويجوز لغير الكويتيين االكتتاب في وحدات االستثمار أو تملكها.
(ج) يتـم االعالن عن قيمة وحـدة االستثمار شهريا في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق بنـاء
على التقويم الذي يقوم به مراقب االستثمار.

المادة السابعة
الحد األدنى واألقصى لالشتراك -:
( )1
( )2

الحررد األدنررى لالشررتراك هررو  1000وحرردة ومضرراعفات االلررف وال يتجرراوز ()50,000,000
وحدة.
سررروف يقررروم مررردير الصرررندوق باالشرررتراك فررري الصرررندوق بعررردد مرررن الوحررردات ال تقرررل عرررن
( )500,000من عدد الوحدات المطروحة لالكتتاب العام بحيث ال تنقص الوحدات المملوكة
من قبل مدير الصندوق عن  %10من اجمالي عدد وحدات الصندوق المصدرة وال يجوز أن
يتصرف ف ي تلك الوحدات أو يستردها طوال مدة إدارته للصندوق .ولن تزيد عردد الوحردات
المشترك بها من المدير عن ( )75,000,000وحده من الوحدات المصدرة.

( )3

يظل باب االشتراك مفتوحا طوال المدة المحددة بالدعوة ،وال يجوز قفـل بــاب االشتراك إال
بعد إنتهاء هذه المدة ،فإذا قاربت هذه المدة على اإلنتهـاء دون أن تتـم تغطيـة جميع الوحدات
المطروحررة ،جرراز للمرردير أن يطلررب مررن الهيئررة مرردها لفترررة أخرررى مماثلررة مررا لررم يقررم هررو
بتغطيـة قيمة الوحدات التي لم يتم اإلشتراك بها.
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( )4يجب على مدير الصندوق ووكيل (االكتتاب) البيع عدم قبول أي اشتراك نقدي في الصندوق.
( )5يلتزم المشترك بإخطار المدير أو وكيل (االكتتاب) البيع كتابياً بأية تعديالت أو تغييرات تط أر
على البيانات الواردة بطلب اإلكتتاب  /االشتراك خالل شهر على األكثر من حدوثها.

( )6ال يجوز ألمين الحفظ ومراقب االستثمار ومراقب الحسابات الخارجي ومكتب التدقيق الشرعي
الخارجي "االشتراك لحسابه الخاص بوحدات االستثمار".
المادة الثامنة
فترة االكتتاب :
يظل باب االشتراك مفتوحا طوال المدة المحددة بالدعوة ،وال يجوز قفل باب االشتراك إالا بعد إنتهاء
هذه المدة ،فإذا قاربت هرذه المردة علرى االنتهراء دون أن ترتم تغطيرة الحرد االدنرى لعردد الوحردات جراز
للمدير أن يطلب مدها لفترة أخرى مماثلة ما لم يقم بتغطية قيمة الوحدات التي لم يتم االشتراك بها.
المادة التاسعة
فترة التخصيص :
يتم تخصيص وحدات االستثمار على المشتركين في "الصندوق" خالل خمسة عشر يوما من
تاريخ انتهاء فترة االكتتاب .
المادة العاشرة
ال يجوز االشتراك في الصندوق بحصص عينية أيا كان نوعها.
المادة الحادية عشر
االشتراك و" وكالء االكتتاب ( البيع) " -:
(أ)

يقتصر االشتراك في الصندوق على اآلتي بيانهم- :
 األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين الكويتيين.
 األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
 األجانــب أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين وفقا للقانون.

(ب) يتم االشتراك عن طريق "وكالء االكتتاب(البيع)" وفقا لألسس التي يراها "المدير" مناسبة.
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ك د صالكتت د ( صنبي د ) بعددر مفصة ددة االددة صال دداص
(ج) يع ي مددر ا صند د ر
مسؤ ني الم نه ق عزنالم عليه إخط ر "أمين صنحفظ " بذنك.

حددرص ح د

ي الم

المادة الثانية عشر
طلبات االشتراك -:
(أ) يتم االشتراك خالل فترة االكتتاب  /اإلشتراك بناء على طلب االكتتاب  /اإلشتراك المقدم من
الراغب في االشتراك بعد مليء بياناته وفقا للنموذج المعد لذلك ويسلم لوكيل االكتتاب (البيع)
المعني.
 يستقبل المدير طلبرات االشرتراك فري الصرندوق بشركل شرهري ويجرب تقرديم طلرب االشرتراكللمدير بحد أقصى قبل يوم عمل من يوم التقويم قبل الساعة  2ظهرا.
 يجررب علررى مرردير الصررندوق ووكيررل االكتترراب (البيررع) عرردم قبررول أي اشررتراك نقرردي فرريالصندوق.
(ب)

يتعين على "طالب االشتراك" أن يزود "وكيل االكتتاب (البيع)" عند تقديم طلب االشتراك
بما يلي:
 -1المستندات الرسمية التي تحدد هوية طالب اإلشتراك :






البطاقة المدنية بالنسبة للمواطنين والمقيمين بشرط صالحية البطاقة.
جواز السفر أو وثيقة السفر بالنسبة لغير المقيمين بالبالد.
الترخيص التجاري الصادر من وزارة التجارة والصناعة بالنسبة للشركات.
األوراق والمستندات والوثائق واألحكام القضائية التي تثبت صفة المتعامل نيابة عن
الشركة أو المؤسسة الفردية أو الشخص وأنه مخول في تمثيل من ينوب عنه.
الوثائق الرسمية بالنسبة للجهات األخرى المحلية والوثائق الصادرة أو المعتمدة من
الجهات المختصة بالدولة التي تتمي إليها المؤسسات والمنشآت والشركات غير
المقيمة.

 -2مبلغ االكتتاب  /اإلشتراك.
 -3عمولة البيع.
(ج)

في حالرة عردم اسرتيفاء مسرتندات وشرروط طلرب االشرتراك تررد لصراحبه جميرع المبرالغ التري
دفعها خالل أربعة أيام عمل التالية ليوم التقويم.

(د)

يلتررزم طالررب االشررتراك بإخطررار المرردير أو وكيررل االكتترراب (البيررع) كتابيررا بأيررة تعررديالت أو
تغييرات تطرأ على البيانات الواردة بطلب االشتراك خالل شهر على األكثر من حدوثها.

( ه)

يجب على المقيم عند مغادرته الكويت نهائيا إخطار " المدير" كتابيا بعنوانره خرارج الكويرت
وذلك خالل شهر على االكثر من مغادرته.
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المادة الثالثة عشر
االستـرداد - :
 .1يجوز للمشترك بعد موافقة المدير استرداد كل أو بعض من وحدات االستثمار التي يملكهرا بعردد
ال يقل عن  1000وحدة وذلك بعد مضي فترة ستة أشهر من مباشرة نشاط الصندوق.
 .2يستقبل المدير طلبات االسترداد في الصندوق بشكل شهري ويجب تقديم طلب االسرترداد للمردير
بحد أقصى قبل يوم عمل من يوم التقويم قبل الساعة  2ظهرا .على أن يتم االسرترداد وفقرا لسرعر
التقويم التالي لطلب االسترداد.
 .3يجب على المشترك الراغب في عملية االسترداد تقديم طلب كتابي على النموذج الخاص المعرد
لذلك الى المدير موضحا فيه اجمالي عدد وحدات االستثمار المملوكة له وعدد وحدات االستثمار
المرغوب باستردادها مع البيانات األخرى التي يطلبها المدير.
 .4يجييع ى ييي مييدير التيييدوط بيت ييش ر كييو االشيياراب عو االتييار ا بلييعر الاقييوي الاييول ل ييع
االشاراب عو االتار ا  .ويجوز عن بشمل عتعور االشاراب عو االتار ا عية ىموال عخرى بشرر
عن يكون ميتوصو ً ى هو ف اليظوم األتوت ل تيدوط.
 .5على مر ا صند ر أن رة نح مل صنف رصت قيمدة صالتدتاصصص خد ر أربعدة أ د عمدل صنت نيدة نيدف
صنت ف م صنذي م ةيه حر ر تعا صنف رة.
لايددل لبيددة أي دل د صتددتاصصص تددى ددف صنتع مددل صنت د ن أ تددى مفع در
 .6جددفل نمددر ا صند د ر
صالتددتاصصص صنت د ن ة د ا نم د د ل عليدده صن د صقت ت د نلد د ر  ،ذنددك ة د أي مددن صنح د نتين
صآل يتين:
أ -إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد لحملرة الوحردات والمطلروب تلبيتهرا فري أي يروم
تعامل او موعد استرداد  %10أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق .وذلرك بشررط أن
يلتزم المدير في هذه الحالة بتلبية طلبرات االسرترداد التري تقرل عرن  %10مرن صرافي قيمرة
أصرول الصررندوق ،وعلررى أن تؤخررذ جميررع طلبرات االسررترداد باالعتبررار علررى أسرراس النسرربة
والتناسب ،ويتم تأجيل النسبة من طلبات االسترداد التي زادت عن نسبة  %10مرن صرافي
قيمة أصول الصندوق حتى يوم التعامل التالي او موعد االسترداد القادم.
ب -إذا تررم وقررف التررداول فرري صنبفرحددة أ صقتددفص صنم نيددة صنم مددة الترري يررتم فيهررا التعامررل فرري
األوراق الماليرة أو األصرول األخررى التري يملكهررا الصرندوق ،أو وقرف ترداول أوراق ماليررة
تمثل قيمة مؤثرة في أصوله.
المادة الرابعة عشر
عائد "وحدات االستثمار" -:
CMA Data Classification: Public
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عائد "وحدات االستثمار" هو الفرق بين قيمتها في آخر تقويم وبين قيمتها في التقويم السابق له.
التقويم وصافي قيمة األصول -:
 يجع بقوي عصول التيدوط ف كل يوم بعومل وبمو ال ياجووز مدة يوم بعد الموىد اليهوئ لاقديال كو الخوصة بعم و االشاراب واالتار ا .
 يتم تقويم األسهم في الصندوق بشكل شهري أي اخر يوم عمل من كل شهر. يجوز بأخ ر بقوي عصول التيدوط لمدة ال باجووز يوم ىمل م يوم الاعومل ف حولة ىدمإمكون ة بقوي جزء كك ر م عصول التيدوط ى ي عن يقدم مدير التيدوط ل ه ئة عتكوب ومكررا
هشا الاأخ ر.
 يتم احتساب القيمة السروقية الصرافية ألصرول الصرندوق بتقرويم اجمرالي أصرول الصرندوق بالقيمرةالسرروقية العادلرررة وفقرررا للمعرررايير المحاسررربية الدوليرررة المعتمررردة مرررن الهيئرررة مخصررروما منهرررا جميرررع
االلتزامات المستحقة خالل الفترة.
 ف حول بقوي عصل م عصول التيدوط بشيكل ي ير صي و عو الخ يأ في حليوب تيعر الوحيدةيعوض المضرور م هشا الخ أ.
يجع ى ي م بلكع ف ذلك بخ ئه عن ّ
 ويجع ى يي ميدير التييدوط عن يرفي ميي الك ونيو المول ية المرح ية المراجعية عو الك ونيو المول يةالليوية المدققة بقريرا ً يك كل عخ وء الاقوي والالع ر الا بمت خالل ب ك التارة.
المادة الخامسة عشر
سجل حملة الوحدات -:
 -1ي تظ تجل حم ة وحدا التيدوط لدى وكولة مقوصة ويجوز حتظ هشا اللجل لدى عم
حتظ إذا كون التيدوط ي ر مدرج وذلك وفقو ً لألحكوم الوار ة ف الكاوب الرابي (بورصو
األوراط المول ة ووكوال المقوصة) م الالئ ة وبدفي عبعوب الجهة الا ب اتظ بوللجل م
عموال التيدوط.
 -2على وكولة المقوصة عو عم ال تظ االحاتوظ بك ون يوضو رص د الوحدا الماكق ة
والوحدا الا ب إصدارهو عو اتار ا هو عو اتا داثهو عو إلغوؤهو وبزويد مراقع االتاثمور
بيلخة م الك ون.
 -3يجع عن ب ُ ك ى ي جم ي حم ة الوحدا م التئة نتلهو ف التيدوط الشرور واألحكوم
ذابهو.
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المادة السادسة عشر
توزيع عائد "وحدة االستثمار" -:
يحق للمدير بعد انتهاء السنة المالية وكذلك بعد إصدار البيانات المالية النصف سنوية وفقا لما يراه
مناسبا لصالح الصندوق والمستثمرين  ،تحديد الجزء الذي يجرى توزيعه كعائد وحدات االستثمار
على المستثمرين ويعلن عن التوزيع وموعده وقيمته من خالل الموقع االلكتروني لمدير الصندوق
على أن يتم البدء في توزيع األرباح على مالكي الوحدات خالل فترة ال تزيد عن ثالثة اشهر من
تاريخ اصدار البيانات المالية للصندوق  ،ويجوز للمدير توزيع الجزء من عائد االستثمار بشكل
نقدي أو عن طريق توزيع وحدات مجانية في الصندوق أو بالطريقتين معا على أن يتم إخطار جهة
االشراف بذلك.
المادة السابعة عشر
الوفـــــــاة- :
في حالة وفاة "المالك" وأيلولة الوحدات التي يملكها للورثرة يتعرين أن ال يقرل نصريب كرل وارث
عن الحد األدنى المنصوص عليه في الفقرة ( )1من المادة السابعة فإن قل نصيب الوارث عرن الحرد
األدنى ومالم يتفق الورثة فيما بينهم على نقل ملكية الوحدات بحيث تكون ضمن الحرد األدنرى جراز "
للمدير" طلب شراؤها بآخر سعر تقويم معلن عنه.
المادة الثامنة عشر
اإلفالس والحجز -:
في حالة إفالس "مالك الوحدات" أو توقيع حجز قضائي علرى الوحردات المملوكرة لره جراز لمردير
الصندوق أن يشتريها وفقا آلخر سعر تقويم معلن عنه ويتم تسليم قيمتها للجهة المختصة.
المادة التاسعة عشر
أتعاب مدير الصندوق والمصروفات- :
 -1يتقاضى مدير الصندوق لقاء قيامه بواجباته المقررة والمحددة له بموجب النظام األساسي
للصندوق أتعابا سنوية تبلغ  %1.5من صافي قيمة أصول الصندوق ،يتم احتسابها شهريا
وتسدد بشكل ربع سنوي.
 -2يتحمل الصندوق كافة المصاريف التي أنفقها المدير إلنشاء وإدارة الصندوق وأتعاب
المحامين ومراقب الحسابات الخارجي.
 -3يتحمل الصندوق كافة مصاريف التأسيس األخرى على أال تتجاوز مبلغ  50,000دينار
كويتي.
CMA Data Classification: Public
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الرسوم
والمصاريف
واألتعاب

الجهة التي
تتحمل االتعاب

قيمة الرسوم والمصاريف واألتعاب
يتقاضى مدير الصندوق لقاء قيامه بواجباته المقررة والمحددة له
بموجب النظام األساسي للصندوق أتعابا سنوية تبلغ  %1.5من
صافي قيمة أصول الصندوق ،يتم احتسابها شهريا وتسدد بشكل
ربع سنوي.

أتعاب مدير
الصندوق
الصندوق
أتعاب مكتب
التدقيق الشرعي
الخارجي
أتعاب أمين الحفظ

أتعاب مراقب
االستثمار
أتعاب مراقب
الحسابات
الخارجي

الصندوق

الصندوق

الصندوق

الصندوق

 4,000د.ك سنويا
يتقاضى "أمين الحفظ " أتعابا سنوية مقداره  % 0.0625من
القيمة الصافية ألصول الصندوق وذلك نظير قيامه بالواجبات التي
يفرضها عليه هذا النظام  ،وتسدد بشكل ربع سنوي وتعتبر هذه
االتعاب جزءا من نفقات الصندوق.
يتقاضى "مراقب االستثمار" أتعابا سنوية مقداره % 0.0625
من القيمة الصافية ألصول الصندوق وذلك نظير قيامه بالواجبات
التي يفرضها عليه هذا النظام  ،وتسدد بشكل ربع سنوي وتعتبر
هذه االتعاب جزءا من نفقات الصندوق .
 3000دينار كويتي سنويا

رسوم االشتراك

حملة الوحدات ال يوجد

رسوم االسترداد

حملة الوحدات ال يوجد

رسوم جهة حفظ
السجل
رسوم مكتب
االستشارات
القانونية

الصندوق

 1000/-د.ك

الصندوق

 3,000دينار كويتي سنويا

المادة العشرون
ترويج الوحدات وبيعها -:
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عنررد إجررراء أي اتصررال أو إفصرراح لترررويج وحرردات الصررندوق يجررب مراعرراة كشررف كررل الحقررائق
والمعلومات ذات العالقة دون مبالغة ،وفي جميع األحوال تخضع اإلعالنات الترويجية أو التسرويقية
للضروابط التري تقررهرا الهيئرة .وال يجييوز فيي عب مك ي مي عصييول التييدوط مقوبيل عبعيوب ملاشيور
االتاثمور عو الارويج ل وحدا عو ب عهو ويشيمل ذليك ى يي تيك ل المثيول ال ال تير متيوري نلي
وبوزيييي اليظييوم األتوتيي ل تيييدوط ى ييي عن يا مييل مييدير التيييدوط هييش المتييوري ويا مييل
التيدوط متوري الاأت س.
المادة الحادية والعشرون
أتعاب "أمين الحفظ " -:
يتقاضى "أميين الحفيظ " أتعابيا سرنوية مقرداره  % 0.0625مرن القيمرة الصرافية ألصرول الصرندوق
وذلك نظير قيامه بالواجبات التي يفرضها عليه هذا النظرام  ،وتسردد بشركل ربرع سرنوي وتعتبرر هرذه
االتعاب جزءا من نفقات الصندوق .
المادة الثانية والعشرون
أتعاب "مراقب االستثمار " -:
يتقاضى "مراقب االستثمار" أتعابا سنوية مقداره  % 0.0625من القيمة الصافية ألصول الصندوق
وذلك نظير قيامه بالواجبات التي يفرضها عليه هذا النظرام  ،وتسردد بشركل ربرع سرنوي وتعتبرر هرذه
االتعاب جزءا من نفقات الصندوق .
المادة الثالثة والعشرون
أتعاب "مكتب التدقيق الشرعي الخارجي " -:
يتقاضى " مكتب التدقيق الشرعي الخارجي " أتعابا يحددها مدير الصندوق.
المــادة الرابعة والعشـرون
حقوق حملة الوحدات- :
(أ)

تعتبر صافي أموال "الصندوق" وجميع موجوداته ملكا لحاملي" الوحدات" كل بقدر ما
يملكه من وحدات بغير تمييز بين أي منهم.

(ب) للمالك الحق في الحصول على نسخة من التقارير الدورية والميزانيات السنوية ونصف
السنوية.
(ج)

تتمثل حقوق " حملة الوحدات" في الصندوق في قيمة وحدات االستثمار وفري عائردها القابرل
للتوزيع مع االلتزام بتحمل خسائره كل في حدود ما يملكه من وحدات ،ولكن ال يحق للمالك
أو لخلفرره العررام أو الخرراص الترردخل فرري شررؤون إدارة "الصررندوق" أو طلررب فرررض الحراسررة
القضائية على أموال" الصندوق".
CMA Data Classification: Public
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الحصول علي تقارير ربع سنوية تتضمن صافي قيمة أصول الصندوق وعدد الوحدات التي
يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها وحركتها.

(د)

المــادة الخامسة والعشـرون
التزامات عامة
يجب على كافة مقدمي خدمات الصندوق االلتزام بما يلي:
.1
.2
.3
.4

أن يكون مقدم الخدمة من األشخاص المرخص لهم أو المسجلين لدى الهيئة في تقديم هذه
الخدمة ،وأن تتوفر لديه القدرات واإلمكانيات البشرية والتقنية والمالية بالقدر الذي يكفي
لتنفيذ التزاماته.
إبرام عقد مع مقدم الخدمة يتضمن بيان حقوق والتزامات أطرافه وعلى األخص أتعاب مقدم
الخدمة وأسس احتسابها ومواعيد سدادها ،واإلجراءات الواجب اتباعها عند إنهاء أو فسخ
العقد ،والتدابير واإلجراءات المترتبة على إنهاء العالقة مع مقدم الخدمة.
بذل عناية الشخص الحريص في القيام بالمهام المنوطة بمقدم الخدمة والتعاون مع باقي
مقدمي الخدمات للصندوق ،وتعويض كل شخص لحقه ضرر نتيجة أي خطأ يرتكبه مقدم
الخدمة.
أال يتعامل مقدم الخدمة سواء لصالحه أو نيابة عن غيره على وحدات الصندوق ،فيما عدا
مدير الصندوق.
المــادة السادسة والعشــرون

الهيئة اإلدارية:
يتولى إدارة الصندوق هيئة إداريرة تتشركل مرن مروظفين اثنرين أو أكثرر مرن مروظفي مردير الصرندوق
ممن تتوافر في هم شروط ممثلي نشاط مدير نظرام اسرتثمار جمراعي ،علرى أن يكرون أحردهم مرن كبرار
التنفيذيين لدى مدير الصندوق.
يجب أن يكون أعضاء الهيئة اإلدارية من األشخاص المسجلين لدى الهيئة ،ويمثلون مدير الصرندوق
في المسؤوليات والصالحيات المنصوص عليها في الالئحة ،ويعتبر توقيع أعضاء الهيئة اإلدارية أو
من يفوضونه منهم بمثابة توقيع مردير الصرندوق ،ويكرون هرؤالء األعضراء مسرؤولين بالتضرامن مرع
المدير عن أي أخطاء أو إهمال أو غش في إدارة الصندوق.
المادة السابعة والعشرون
قيود المناصب:
CMA Data Classification: Public
CMA:16-08-2018
Page 14 of 31

صندوق الكويت االستثماري

مع عدم اإلخالل بالتزامات مدير الصندوق بأحكام الفصل الثالث (تعارض المصالح) من الكتاب
الثامن (أخالقيات العمل) من الالئحة ،يجوز لموظفي مدير الصندوق من غير المسجلين كممثلي
مدير نظام استثمار جماعي شغل عضوية مجلس إدارة في شركة تشكل أوراقها المالية جزءا من
أصول صندوق يديره مدير الصندوق.
وال يجوز لموظفي مدير الصندوق من المسجلين كممثلي مدير نظام استثمار جماعي شغل عضوية
مجلس إدارة الشركات المشار إليها في الفقرة السابقة.
في حال توظيف مدير الصندوق لشخص كممثل لمدير نظام استثمار جماعي ممن ينطبق عليهم
الحظر الوارد في هذه المادة؛ فيجب على هذا الشخص أن يستقيل من عضوية مجلس إدارة الشركة
التي تشكل أوراقها المالية جزءا من أصول صندوق يديره مدير الصندوق.
المادة الثامنة والعشرون
أحكام جمعية حملة الوحدات:
 )1جمعية حملة الوحدات تعقد مرة واحدة  -على األقل  -في السنة ،ويحق لكل مشترك حضور
اجتماعات هذه الجمعية والتصويت على قراراتها ويكون لكل من حملة الوحدات صوت واحد
مقابل كل وحدة استثمارية واحدة يمتلكها.
)2

تختص جمعية حملة الوحدات بالنظر واتخاذ قرار في المسائل التالية:

أ -تقرير مدير الصندوق عن نشاط الصندوق ومركزه المالي.
ب -تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق
ت -البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق.
ث -تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.
ج -تقرير مراقب االستثمار.
ح -تعديالت النظام األساسي التي تمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات.
خ -عزل مدير الصندوق.
د -تعيين مدير بديل.
ذ -اختيار مصفي الصندوق ومراقبة أعماله.
وال تنفذ قرارات جمعية حملة الوحدات إال بموافقة الهيئة.
 )3تنعقد جمعية حملة الوحدات بناء على دعوة من مدير الصندوق للنظر في المسائل التي تدخل
في اختصاصاتها ،ويتوجب عليه أن يوجه الدعوة لالجتماع بناء على طلب مسبب مقدم من
حملة الوحدات الذين يمثلون نسبة ال تقل عن  % 10من رأس مال الصندوق المصدر ،أو بناء
على طلب من مراقب االستثمار أو مراقب الحسابات .وتعد جدول األعمال الجهة التي تدعو
إلى االجتماع.
 )4إذا لم يقم مدير الصندوق بدعوة جمعية حملة الوحدات في األحوال التي يتوجب فيها ذلك أو
إذا تعذر دعوتها من مدير الصندوق ألي سبب من األسباب ،يجوز للهيئة أن تكلف مراقب
االستثمار أو مراقب الحسابات بدعوة هذه الجمعية لالنعقاد.
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 )5توجه الدعوة إلى حضور اجتماع جمعية حملة الوحدات متضمنة جدول األعمال وزمان
ومكان انعقاد االجتماع بأحد الطرق التالية:
 .1اإلعالن في صحيفتين يوميتين محليتين والبورصة قبل انعقاد االجتماع بعشرة أيام عمل
على األقل.
 .2خطابات مسجلة ترسل إلى حملة الوحدات قبل الموعد المحدد النعقاد االجتماع بعشرة أيام
عمل على األقل.
 . 3البريد اإللكتروني أو الفاكس قبل انعقاد االجتماع بسبعة أيام عمل على األقل.
 .4تسليم الدعوة باليد إلى حملة الوحدات أو من ينوب عنهم قانونا قبل موعد االجتماع بثالثة
أيام عمل على األقل ،ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد االستالم.
يشترط لصحة اإلعالن بالوسائل المشار إليها في البنود ( )2و ( )3و( )4من الفقرة السابقة أن
يكون المشترك قد زود مدير الصندوق ببيانات عن موطنه أو عنوان بريده اإللكتروني أو رقم
الفاكس الخاص به ،ويوافق المستثمر على إعالنه من خالل هذه الوسائل المبينة في البنود ()2
و( )3و( )4من الفقرة السابقة.
وال يعتد بأي تغيير من قبل المشترك ألي من البيانات عن موطنه او عنوان بريده االلكتروني او
رقم الفاكس الخاص به ما لم يكن قد أخطر مدير الصندوق أو الجهة التي تحتفظ بسجل حملة
الوحدات بهذا التغيير قبل إعالنه بخمسة أيام عمل على األقل.
( ) 6يجب على مدير الصندوق توجيه إخطارات بجدول األعمال وميعاد ومكان اجتماع جمعية
حملة الوحدات قبل سبعة أيام عمل على األقل من انعقاد االجتماع إلى كل من:
 .1الهيئة.
 .2مراقب االستثمار.
 .3الجهة التي تحتفظ بسجل حملة الوحدات (أمين حفظ أو وكالة المقاصة).
 .4مراقب الحسابات ومكتب التدقيق الشرعي الخارجي  -حسب األحوال  -إذا كان من
المقرر عرض البيانات المالية على جمعية حملة الوحدات.
 .5البورصة لإلعالن عن جدول األعمال وميعاد ومكان اجتماع الجمعية.
ال يترتب على عدم حضور ممثل الهيئة  -بعد إخطارها  -بطالن اجتماع جمعية حملة الوحدات.
ي ٍّ من الجهات المشار إليها في البنود ( )2و ( )3و
ويبطل هذا االجتماع في حالة عدم حضور أ ا
( )4من الفقرة السابقة .كما يبطل االجتماع في حالة عدم حضور مدير الصندوق ما لم تكن
الدعوة لالجتماع موجهة من جهة أخرى بخالف المدير.
( )7يترأس اجتماع جمعية حملة الوحدات الجهة التي قامت بالدعوة إلى هذا االجتماع.
( )8ال يكون انعقاد اجتماع جمعية حملة الوحدات صحيحا إال إذا حضره حملة الوحدات الذين
يمثلون أكثر من  %50من رأس مال الصندوق المصدر .فإذا لم يتوافر هذا النصاب؛ وجب
دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان لذات جدول األعمال يعقد خالل مدة ال تزيد عن ثالثين يوما من
تاريخ االجتماع األول ،ويكون االجتماع الثاني صحيحا أيا كان نسبة الحضور من رأس المال.
ويجوز أال توجه دعوة جديدة لالجتماع الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى االجتماع
األول.
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وتصدر القرارات باألغلبية المطلقة للوحدات الممثلة في االجتماع باستثناء القرارات المتعلقة
بتعديل النظام األساسي للصندوق والتي تمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات أو في حالة
التصفية بناء على طلب مدير الصندوق ،فيجب أن تصدر بموافقة حملة الوحدات الذين يملكون
أكثر من  %50من رأس مال الصندوق المصدر.
()9ال يجوز لجمعية حملة الوحدات مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول األعمال إال إذا
كانت من األمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت أثناء االجتماع ،أو إذا طلبت
ذلك الهيئة أو مراقب الحسابات أو حملة الوحدات الذين يملكون  %5من رأس مال الصندوق
المصدر ،وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة،
تعين تأجيل االجتماع لمدة ال تزيد على عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك حملة الوحدات الذين
يملكون  % 25من رأس مال الصندوق المصدر ،وينعقد االجتماع المؤجل دون الحاجة إلى
إجراءات جديدة للدعوة.
( )10على مدير الصندوق أو الجهة التي دعت إلى عقد االجتماع  -حسب األحوال – موافاة
الهيئة بنسخة من محضر اجتماع الجمعية بعد توقيعه ممن ترأس االجتماع ،ومقدمي الخدمات
الحاضرين االجتماع ،وذلك خالل أسبوعين من تاريخ انعقادها ،على أن يكون مرفقا بالمحضر
نسخة من توكيالت الحضور.
( )11يحق لكل من حملة الوحدات المقيدين بالسجل الخاص بالصندوق حق حضور اجتماع
جمعية حملة الوحدات باألصالة أو الوكالة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون بموجب توكيل
خاص أو تفويض معد لذلك ،ويجوز أن يكون التوكيل لحضور اجتماع واحد أو أكثر من
اجتماعات جمعية حملة الوحدات ويكون التوكيل الصادر لحضور اجتماع معين صالحا لحضور
االجتماع الذي يؤجل إليه لعدم اكتمال النصاب.
( )12ال يجوز لمدير الصندوق االشتراك في التصويت على قرارات جمعية حملة الوحدات
المتعلقة بمنفعة خاصة له أو في حالة تعارض مصالحه مع مصالح الصندوق.

المـادة التاسعة والعشـرون
أساليب ومواعيد اإلفصاح عن المعلومات والتقارير والميزانيات:
 .1يجب على مدير الصرندوق إعرداد البيانرات الماليرة المرحليرة المراجعرة وأن يقردم نسرخة منهرا
للبورصة والهيئة خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من نهاية الفترة.
 .2يجررب علررى مرردير الصررندوق إعررداد البيانررات الماليررة السررنوية المدققررة ،وأن يقرردم نسررخة منهررا
للبورصة والهيئة خالل مدة أقصاها خمسة وأربعين يوما من نهاية السنة المالية للصندوق.
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 .3يجب على مدير الصندوق تقديم تقريرا دوريا لكل حامل وحدات كل ثالثرة أشرهر ،ويتضرمن
هذا التقرير على األخص المعلومات التالية:
أ .صافي قيمة أصول وحدات الصندوق.
ب .عدد وحدات الصندوق التي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها.
ت .سجال بحركة حساب كل حامل وحدات علرى حردة ،بمرا فري ذلرك أي توزيعرات مدفوعرة
بعد آخر تقرير تم تقديمه لحامل الوحدات.
ث .بيانا عن أتعاب مدير الصندوق ومقدمي الخدمات.
 .4على مدير الصندوق اإلفصاح لمالكي وحدات االستثمار عن أية بيانات أو معلومات قد تؤثر
تأثيرا جوهريا على قيمة تلك الوحدات واإلجراءات التي اتخذها لمواجهة ذلك.
 .5يجب على مدير الصندوق أن يرفق مع البيانات المالية المرحلية المراجعة أو البيانات المالية
السنوية المدققة تقريرا يبين كل أخطاء التقويم والتسعير التي تمت خالل تلك الفترة.
 .6على مدير الصندوق نشرر معلومرات شرهرية عرن الصرندوق للجمهرور مرن خرالل البورصرة،
وذلك خالل سبعة أيام عمل من نهاية كل شهر وفقا للنموذج الذي تحدده الهيئة.

المـادة الثالثون
السنة المالية للصندوق :
تبدأ السنة المالية للصندوق أول يناير من كل عام وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام ذاته وإستثناءا
من ذلك السنة المالية األولى للصندوق تبدأ من تاريخ االنتهاء من إجراءات إنشاء الصندوق وتنتهي
في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية.

المـادة الحادية والثالثون
اساليب وسياسات ومخاطر االستثمار- :
ال يجوز لمدير الصندوق استثمار أموال الصندوق في غيرر مجرال االوراق الماليرة واالدوات النقديرة
وذلك وفقا للسياسات المبينة أدناه- :
[ ]1أوجه االستثمــار -:
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سيقوم المدير باستثمار أموال الصندوق وفقا للسياسات المبينة أدناه- :
 .1يستثمر مدير الصندوق في مجال بيع وشراء أسهم الشركات المدرجة في بورصة
الكويت واسهم الشركات الغير مدرجة في دولة الكويت والتي تلتزم بموجب
أغراضها التعامل وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية.
 .2عدم تملك الصندوق نسبة تزيد عن  %10من األوراق المالية لمصدر واحد.
 .3يجوز للمدير أن يستثمر أكثر من  %15من صافي قيمة أصوله في أسهم أي شركة
مدرجة ة تف صنكف ت نأل رص صنم نية على أال يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية
للشركة إلى إجمالي القيمة السوقية للسوق ككل.
 .4يجوز للصندوق أن يكون له حساب لدى المؤسسات التي تزاول العمل المصرفي
وفق أحكام الشريعة االسالمية.
 .5يجوز للصندوق إيداع الفوائض المالية لديه في صورة ودائع لدى الشركات أو
المؤسسات التي تزاول العمل المصرفي.
 .6ال يجوز لمدير الصندوق أو العاملين فيه إجراء معامالت مع الصندوق سواء
لحسابهم أو لحساب أقاربهم حتى الدرجة الرابعة وأصهارهم تنطوي على إستغالل
للصندوق ،وفي هذه الحالة يكون من أجرى المعاملة مسؤوال عن تعويض الصندوق
عما أصابه من ضرر فعلي.
 .7يتعين على المدير أن يلتزم بالسياسات والقيود المذكورة في مواد هذا النظام.
 .8ال يجوز لمدير الصندوق القيام لحساب الصندوق بأي معاملة من المعامالت التاليـة:
-

اإلقراض.
شراء األوراق المالية عن طريق الهامش.
البيع على المكشوف.
إعطاء الضمانات والكفاالت.
تداول اإلصدارات المالية للحكومة الكويتية أو اإلصدارات المالية
األخرى التي ال تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
أي معامالت تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية وفقا لما يقرره
مكتب التدقيق الشرعي للصندوق.
ضمان اإلصدارات.
رهن أي من أصول الصندوق بأي شكل من األشكال.
خصم الشيكات.
تداول أسهم الشركات التي ال تتوافق معامالتها مع أحكام الشريعة
اإلسالمية.

 .9عدم تجاوز استثمارات الصندوق في اوراق ماليه صادرة عن مصدر واحد نسبة
 %15من صافي قيمة اصول صندوق االستثمار.
 .10عدم التمول او الدخول في عمليات يترتب عليها التزامات عند التعاقد بأكثر من
 % 10من صافي قيمة اصول الصندوق.
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.11

يحظر على الصندوق القيام بأي من االمور التالية:

 منح اإلئتمان. شراء أي ورقة مالية صادرة عن الشركة المديرة للصندوق أو أي من شركاتها التابعةلها إال في حدود القواعد المقررة ة صن نفن صن ئحة.
 شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير الصندوق هو مدير االكتتاب أو وكيل(االكتتاب) البيع لها إال في حدود القواعد المقررة ة صن نفن صن ئحة.
وتعتبر وكاالت االستثمار أو غيرها من العقود التي تنطوي على تقديم أموال للغير من أجل
استخدامها في أنشطته التجارية ،بمثابة ائتمان محظور القيام به من أنظمة االستثمار
الجماعي ،وذلك فيما عدا اإليداعات لدى البنوك أو إذا كانت عبارة عن أداة دين أو أداة
مالية مطروحة للبيع في السوق األولية أو السوق الثانوية.
 .12مع عدم اإلخالل بالبند ( )11أعاله ،ال يجوز لمدير الصندوق شراء أي ورقة
مالية صادرة عنه أو عن شركاته التابعة إال وفقا للضوابط التالية:
أ -الحصول على موافقة مراقب االستثمار قبل الشراء.
ب -أال يتجاوز إجمالي األوراق المالية التي يستثمرها الصندوق وجميع الصناديق األخرى
التي يديرها مدير الصندوق ما نسبته  % 10من إجمالي قيمة األوراق المالية المصدرة
من الشركة مديرة الصندوق أو أي من شركاتها التابعة.
 .13مع عدم اإلخالل بالبند ( )11أعاله ،وفي حالة قيام مدير الصندوق بمهمة وكيل
االكتتاب أو إدارة االكتتاب لمصدر ما ،ال يجوز له شراء أي ورقة مالية لهذا
المصدر أثناء قيامه بهذه المهام .وفي حالة تعهد مدير الصندوق أو أي من شركاته
التابعة بتغطية االكتتاب العام أو الخاص لورقة مالية ،فال يجوز شراء هذه الورقة
لصالح الصندوق.
 .14يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته  %15كحد أقصى من صافي قيمة أصوله
في أي صكوك صادرة عن حكومة دولة الكويت أو بضمانتها في وقت االستثمار.
 .15دون اإلخالل بالبند ( )2أعاله ،يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته  %15كحد
أقصى من صافي قيمة أصوله في صناديق استثمار أخرى كصناديق اسواق النقد
مرخصة من الهيئة أو مرخص لها من قبل جهة رقابية أجنبية وفق معايير وشروط
تنظيمية مماثلة على األقل لتلك التي تطبقها الهيئة .بشرط أال يكون أي من تلك
الصناديق المستثمر فيها يتم إدارته من قبل نفس مدير الصندوق.
.16يجوز لصندوق االستثمار الذي يهدف نظامه األساسي إلى االستثمار في مجال أو
قطاع معين او مؤشر معين من األسهم المدرجة استثمار أكثر من  %15من صافي
قيمة أصول الصندوق في أسهم أي شركة تعمل في ذلك المجال أو القطاع او
المؤشر المعين على أال يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للشركة إلى إجمالي القيمة
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السوقية لذلك المجال أو القطاع المعين او المؤشر المعين  ،على ان ينص النظام
االساسي للصندوق عن معايير تحديد مجال االستثمار وان يحتفظ مدير الصندوق
بسجل عن جميع الشركات المدرجة التي تستوفي تلك المعايير  ،ويتم اخطار الهيئة
بشكل ربع سنوي بنسبة القيمة السوقية لكل شركة الى اجمالي القيمة السوقية لذلك
المجال .
 .17ال يجوز للمدير أن يستثمر أموال الصندوق في غير ما ذكر بعاليه.
 .18ال يجوز استخدام أدوات االئتمان التقليدية في الحصول على تمويل.
 .19يجب أال يحتفظ مدير الصندوق بأموال نقدية أو ما يعادلها إال إذا كان ذلك
لضرورة تستدعيها أحد األمور التالية:
أ -تلبية طلبات استرداد الوحدات.
ب -حسن إدارة الصندوق وفقا ألهداف الصندوق االستثمارية واألغراض المكملة
لتلك األهداف.
وال يسري حكم هذه المادة خالل السنة األولى من صدور الترخيص النهائي
للصندوق.
 .20ال يجوز للصندوق استثمار أكثر من  %10من صافي قيمة أصوله في أسهم
شركات غير مدرجة في دولة الكويت.
[ ]3مخاطر االستثمار -:
مخاطر االستثمار تتمثل فري مخراطر سروق الكويرت لرألوراق بمرا يضرمه مرن شرركات مدرجره حيرث
تتأثر حركة االسرعار برأداء تلرك الشرركات ،علمرا برأن هرذه المخراطر موزعرة بشركل جيرد علرى جميرع
الشركات الكويتية العاملة بمختلف القطاعات االقتصادية وقد ال يسترد أصل المبالغ المستثمرة.
المـادة الثانية والثالثون
التزامات مدير الصندوق :
يلتزم مدير الصندوق على األخص بما يلي:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

إدارة أصول الصندوق بما يحقق أهدافه االستثمارية المحددة في نظامه األساسي.
اتخاذ جميع القرارات االستثمارية وغيرها من القرارات بما يحقق مصلحة الصندوق وحملة
الوحدات ويضمن معاملة حملة الوحدات بإنصاف.
تطبيق سياسات وإجراءات مناسبة لمنع أو الحد من الممارسات الخاطئة التي من المتوقع أن
تؤثر على استقرار السوق ونزاهته.
التأكد من استخدام نماذج تسعير وأنظمة تقييم عادلة وصحيحة وشفافة لكل صندوق يديره.
اتخاذ التدابير المناسبة لحماية وحفظ أصول الصندوق.
تسجيل عمليات الشراء والبيع التي تتم لصالح الصندوق بشكل دقيق ووفقا لتسلسلها الزمني
وتوقيتها.
تمثيل الصندوق في عالقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه.
توفير نظام محاسبي لقيد التعامالت المالية للصندوق.
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 -9التأكد من وجود نظام مالئم لتسوية التعامالت التي تم إدخالها بالنظام المحاسبي مع الحسابات
النقدية واألوراق المالية المفتوحة باسم الصندوق لدى أمين الحفظ.
 -10توفير السيولة الكافية للصندوق للوفاء بأية التزامات قد تترتب عليه.
 -11عدم تعريض الصندوق ألية مخاطر استثمارية غير ضرورية وفق أغراض الصندوق
وسياسته االستثمارية.
 -12توفير جميع المعلومات الالزمة عن الصندوق إلى مراقب االستثمار في الحدود التي تمكنه
من القيام بواجباته بكفاءة وفاعلية.
 -13إخطار الهيئة فور وقوع أحداث جوهرية تؤدي لتعرض مصالح حملة الوحدات للخطر.
 -14في حال إدارة المدير ألكثر من صندوق ،يجب عليه أن يفصل بين العمليات المرتبطة بهذه
الصناديق.
 -15يجوز للهيئة استبدال مدير الصندوق إذا رأت أنه قد أخل إخالالَ جوهريا َ بإلتزاماته
المنصوص عليها في الالئحة.
المـادة الثالثة والثالثون
وكالء االكتتاب ( البيـــع) -:
يعين مدير الصندوق وكالء اكتتاب (البيع) ويحدد صالحياتهم ومسؤولياتهم بعد موافقرة الهيئرة ولره
حق عزلهم وعليه إخطار "أمين الحفظ " بذلك.
المـادة الرابعة والثالثون
مراقب الحسابات الخارجي -:
ُمراقع حلوبو خورج ملجل لدى اله ئة وذلك ل قوم بأىمول
(أ) يجع ى ي مدير التيدوط بع
مراجعة وبدق حلوبو التيدوط وفقو ً لمعوي ر الم وتكة الدول ة المعامدة م اله ئة.
(ب) يعين مراقع ال لوبو الخورج ل تيدوط للية مول ة واحدة قوب ة ل اجديد تيويو ً ولمدة ال
باجووز عربي تيوا مول ة مااول ة ويجوز له الق وم بهش األىمول لشا التيدوط بعد فارة
انق وع ال بقل ى تيا مااول ا .
(جـ) ال يجوز أن يكون مراقب الحسابات الخارجي للصندوق هو نفسه مراقب الحسابات لمدير
الصندوق.
(د)

هو من يعين لمراقبة حسابات الصندوق وله حق االطالع في أي وقت على السجالت والدفاتر
والوثائق الخاصة بإدارة استثمار أموال الصندوق سواء التي بحروزة مردير الصرندوق أو أمرين
الحفررظ أو مراقررب االسررتثمار ويررتم الترردقيق واالطررالع علررى هررذه االوراق والمسررتندات وفقررا
للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئة لدى مراقبي الحسابات.
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(ذ)

على مراقب الحسابات إذا تبين لره وجرود مخالفرة أو مخالفرات قرد وقعرت لنصروص القرانون أو
الالئحررة التنفيذيررة أو لنظررام الصررندوق فيجررب عليرره إخطررار جهررة االشررراف بهررذه المخالفررة أو
المخالفات فور اكتشافها.

(ر) ويكون مراقب الحسابات مسؤوال عن أي تقصير أو إهمال مهني أثناء أدائه لعملـه.
(ز) ال يجوز لمراقب الحسابات أن يتوقف عن مباشرة عملره أثنراء السرنة الماليرة التري عرين لمراقبرة
حسابات الصندوق خاللها وفي حالة وجود أسباب يستحيل معها على المراقرب االسرتمرار فري
أداء عملرره فرران عليرره أن يخطررر مرردير الصررندوق وأمررين الحفررظ ومراقررب اإلسررتثمار وجهررة
االشراف بذلك ويجب عليه فري هرذه الحالرة أن يسرتمر فري عملره الرى أن يرتم تعيرين برديل لره ،
ويتحمل مراقب الحسابات كافة األضرارالفعليه التي تلحق بالصندوق أو المشتركين اذا خرالف
هذا الحظر.
المـادة الخامسة والثالثون
مسئوليات "أمين الحفظ " -:
يجب حفظ أصول الصندوق لدى أمين حفظ مرخص له يعين من قبل مردير الصرندوق بعرد الحصرول
على موافقة الهيئة ،يجب على أمين الحفظ االلتزام على األخص بما يلي:
 .1مع مراعاة أحكام الكتاب السابع (أموال العمالء وأصرولهم) مرن الالئحرة ،يلترزم أمرين الحفرظ
باالحتفاظ بأصول الصندوق في حسابات منفصلة يقوم بفتحها وإدارتها على أن تكون مستقلة
عن حساباته أو حسابات الغير ،وأن يبذل في ذلك عناية الشخص الحريص.
 .2استالم وحفظ وإيداع األرباح النقدية وأية توزيعات أخرى ناشئة عن نشاط الصندوق.
 .3إخطار مدير الصندوق بأية التزامات مترتبة علرى أصرول الصرندوق وإرسرال أي إخطرارات
يتسلمها وفي المدة المقررة لذلك.
 .4تنفيذ تعليمات مدير الصندوق الخاصة بنطاق عمل أمين الحفظ.
 .5إعداد وحفظ سجل حملة الوحدات ما لم يحفظ لدى وكالة مقاصة.

المادة السادسة والثالثون
مسئوليات "مراقب االستثمار " -:
يكون لكل صندوق مراقب استثمار يعين من قبل مدير الصندوق بعد الحصرول علرى موافقرة الهيئرة،
على أن يلتزم على األخص بما يلي:
 .1التأكررد مررن التررزام مرردير الصررندوق بالقررانون والالئحررة وقرررارات وتعليمررات الهيئررة والنظررام
األساسي ونشرة االكتتاب وأية وثائق أُخرى يُصدرها ُمدير الصندوق.
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.2
.3
.4
.5
.6

أن يق ر وم بتقررويم حصررص أو وحرردات االسررتثمار بالطريقررة وفرري المواعيررد المحررددة لررذلك فرري
النظام األساسي للصندوق.
التأكد مرن قيرام مردير الصرندوق بمسرؤولياته بمرا يحقرق مصرلحة حملرة الوحردات وفقرا للنظرام
األساسرري للصررندوق وأحكررام الالئحررة ،وأن أموالرره تسررتثمر فرري حرردود األسرراليب والسياسررات
المحددة في هذا النظام.
إقرار أية تعامالت تنطوي على تعارض مصالح.
االجتماع مرتين سنويا على األقرل مرع الهيئرة اإلداريرة للصرندوق لمراجعرة الترزام الصرندوق
بالقانون والالئحة وقرارات وتعليمات الهيئة والنظام األساسري ونشررة االكتتراب وأيرة وثرائق
أخرى يصدرها مدير الصندوق.
إخطار الهيئة بأية مخالفات تقع من مدير الصندوق.
المادة السابعة والثالثون

نظام الرقابة الشرعية -:
 .1يكون للصناديق التري تعمرل وفرق أحكرام الشرريعة اإلسرالمية نظرام رقابرة شررعية مكرون مرن
وحدة تدقيق شرعي داخلي ومكتب تدقيق شرعي خارجي ،وذلرك للقيرام بالرقابرة علرى جميرع
تعامالت األوراق المالية للصرندوق للتأكرد مرن مطابقتهرا للمعرايير الشررعية وقررارات الهيئرة
ذات الصلة.
ويشترط أن يكون مكتب التدقيق الشرعي الخارجي مسجال لدى الهيئة ،ويلتزم برفع تقاريره
إلى جمعية حملة الوحدات للصندوق.
 .2يعين مكتب تدقيق شرعي خارجي للصندوق لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سنويا ولمدة ال
تتجاوز أربع سنوات مالية متتالية ،ويجوز له القيام بهذه االعمال لذات الصندوق بعد فترة
انقطاع ال تقل عن سنتين متتاليتين.
 .3تقوم وحدة التدقيق الشرعي الداخلي بالتثبت من شرعية التطبيق باالطالع على حاالت
انتقائية للمعامالت اليومية المختلفة للصندوق؛ للتأكد من التزام تعامالت الصندوق بالمعايير
الشرعية وقرارات الهيئة ذات الصلة.
 .4يجب ان يشتمل تقرير مكتب التدقيق الشرعي الخارجي على االتي:
 -1ما يفيد اطالعه على تقرير وحده التدقيق الشرعي الداخلي.
 -2عدد وتواريخ الزيارات الميدانية الى مدير الصندوق ونتائجها.
 -3بيان حول العقود والمعامالت التي تم االطالع عليها وفحصها ،وذلك دون االخالل
بسرية هذه التعامالت.
 -4القواعد المرجعية لتلك العقود والمعامالت.
 -5المخالفات الشرعية – ان وجدت – سواء في العقود او المعامالت ،وكيفية معالجتها
والمدد المقترحة لذلك.
 -6الجهات المسؤولة في الشخص المرخص له عن اجراء التعامالت التي تم فحصها،
ومراحل انجازها.
 -7الرأي الشرعي النهائي.
 -8توقيع المدقق الشرعي والممثل القانوني للمكتب.
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المادة الثامنة والثالثون
شغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإلدارية للصندوق أو أي من مقدمي الخدمات:
في حالة شغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإلداريرة للصرندوق ،أو أي مرن مقردمي الخردمات؛ يتعرين
على مدير الصندوق إخطار الهيئة بذلك خالل مدة أقصاها خمسرة أيرام عمرل ،كمرا يتعرين عليره تقرديم
طلررب لشررغل المناصررب الشرراغرة خررالل مرردة أقصرراها خمسررة عشررر يرروم عمررل مررن ترراريخ انتهرراء مرردة
اإلخطار المنصوص عليها في هذه المادة.
ويتم تعديل بيانات الصندوق في سجل الصناديق لدى الهيئة عند حدوث أي تغيير يطررأ علرى النظرام
األساسي ،أو مقدمي الخدمات.
وفي جميع األحوال يجب على مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات خالل مردة أقصراها خمسرة أيرام
ي ٍّ من المناصب المذكورة.
عمل من شغور أو شغل أ ا
المادة التاسعة والثالثون
المدير وسلطاته- :
المخول بإدارة الصندوق وتوجيه االستثمار وفرق أحكرام هرذا النظرام وأحكرام القرانون ومرا
المدير هو
ا
تقرره جهات اإلشراف من قواعد وأحكام وهو الذي يمثل الصندوق قانونا في عالقته برالغير أو أمرام
القضاء .ويجب توفير نسخة مطبوعة من النظام األساسي لكل مشترك أو أي شخص لديه رغبة في
االشتراك في الصندوق ،ويعد توقيع المشترك  -بعد االطالع على النظام األساسي للصرندوق  -علرى
طلب االشتراك بمثابة موافقة علرى هرذا النظرام .ويجرب أن يكرون النظرام األساسري للصرندوق مكتوبرا
باللغة العربية وأن يتم توفيره دون مقابل عند طلبه.
المادة األربعون
تعديل النظام -:
ال يجوز لمدير الصندوق أن يجري أي تعديالت على النظام األساسي إال بعد موافقة الهيئة على هذه
التعديالت وللهيئة  -إذا وجدت في التعديالت المقترحة ما يمرس الحقروق المكتسربة لحملرة الوحردات -
أن تطلب من مدير النظام أخذ موافقة أكثر من  % 50من رأس المال على هذه التعديالت.
ال ينفذ أي تعديل على النظام األساسي للصندوق إال بعد موافقة الهيئة أو في الموعد الذي تحدده.
ويجب على مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات بأي تعرديل يرتم علرى النظرام األساسري للصرندوق،
وذلك خالل فترة ال تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهيئة على هذا التعديل عن طريق:
 .1خطابات مسجلة ترسل إلى حملة الوحدات.
 .2البريد اإللكتروني أو الفاكس.
 .3تسليم كتاب اإلخطار باليد إلى حملة الوحدات أو من ينوب عنهم قانونا ،ويؤشر على صورة
الكتاب بما يفيد االستالم.
يشررترط لصررحة اإلخطررار بالوسررائل المشررار إليهررا فرري البنررود ( )1و ( )2و( )3مررن الفقرررة السررابقة أن
يكررون المشررترك قررد زود مرردير الصررندوق ببيانررات عررن موطنرره أو عنرروان بريررده اإللكترونرري أو رقررم
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الفاكس الخاص به ،ويوافق المستثمر على إخطاره من خالل أيا من هرذه الوسرائل المبينرة فري البنرود
( )1و( )2و( )3من الفقرة السابقة.
وال يعتد بأي تغيير من قبل المشرترك ألي مرن البيانرات عرن موطنره او عنروان بريرده االلكترونري او
رقررم الفرراكس الخرراص برره مررا لررم يكررن قررد أخطررر مرردير الصررندوق أو الجهررة الترري تحررتفظ بسررجل حملررة
الوحدات بهذا التغيير قبل إخطاره بخمسة أيام عمل على األقل.
المادة الحادية واألربعون
إلغاء الترخيص -:
للهيئة أن تلغي ترخيص أي صندوق في أي من األحوال التالية:
 .1إذا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص.
 .2إذا كان في ذلك حماية لمصلحة المشاركين في الصندوق.
 .3إذا خالف مدير الصندوق أو مراقب االستثمار أو أمين الحفظ أيا من أحكام القانون أو اللوائح،
أو قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة او مضللة.
 .4إذا طلب مدير الصندوق إلغاء الترخيص .وللهيئة أن ترفض الطلب إذا وجدت ضرورة للتحري
عن أمر يتعلق بالصندوق أو بمصلحة المشاركين.
للهيئررة ،إذا تبررين لهررا عرردم التررزام مرردير أو مراقررب االسررتثمار أو أمررين الحفررظ لنظررام اسررتثمار جمرراعي
بأحكررام القررانون أو الالئحررة ،أن تصرردر تعليماتهررا لمرردير النظررام بررالتوقف لفترررة مؤقتررة عررن عمليررة
االسترداد أو االشتراك – أو كالهما – في وحدات نظام االستثمار الجماعي في التاريخ المحدد بتلك
التعليمات.
المادة الثانية واألربعون
انقضاء الصندوق:
ينقضي الصندوق في األحوال التالية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

انقضاء المدة المحددة في النظام األساسي ما لم تجدد طبقا للقواعد الواردة بالنظام.
انتهاء الغرض الذي أنشئ من أجله الصندوق أو في حالة استحالة تحقيقه الهدف.
تلف أو هالك جميع أصول الصندوق أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا
مجديا.
بناء على طلب مدير الصندوق بشرط صدور قرار بالموافقة من جمعية حملة الوحدات ممن
يملكون أكثر من  % 50من رأس مال الصندوق بحله قبل انتهاء مدته.
صدور قرار من الهيئة بإلغاء ترخيص الصندوق.
صدور حكم قضائي بحل الصندوق وتصفيته.
المادة الثالثة واألربعون
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إجراءات التصفية:
يردخل الصرندوق بمجررد حلره  -وفقرا ألحكرام المرادة السرابقة  -فري دور التصرفية ،ويحرتفظ خرالل مرردة
التصفية بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم إلتمرام التصرفية ،ويجرب أن يضراف إلرى اسرم الصرندوق
عبررارة (تحررت التصررفية) مكتوبررة بطريق رة واضررحة فرري المكاتبررات الصررادرة عررن الجهررة القائمررة علررى
التصفية ،ويجب أن يتم شهر تصفية الصندوق.
ويتبع في تصفية الصندوق األحكام المنصوص عليها في البنود التالية:
.1

.2

.3

.4

.5

تسقط آجال جميع الديون التي على الصندوق من تاريخ شهر حل الصندوق وإخطار الدائنين
بافتتاح التصفية ،وعلى المصفي أن يخطر جميع الدائنين رسميا بافتتاح التصفية مع دعوتهم
لتقديم طلباتهم باقتضاء ديونهم ،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.
تنتهي عند انقضاء الصندوق سلطة مدير الصندوق ،ومع ذلك يظل المدير قائما على إدارة
مصف وممارسته لسلطاته ،ويعتبر المدير بالنسبة إلى الغير في حكم
الصندوق إلى حين تعيين
ا ٍّ
مصف .ويستمر مقدمو خدمات الصندوق خالل مدة التصفية في تقديم
المصفي إلى أن يتم تعيين
ا ٍّ
خدماتهم ما لم يقرر المصفي  -بعد موافقة الهيئة  -عدم الحاجة الستمرارهم في تقديم هذه
الخدمات أو استبدالهم بغيرهم أو دمج بعض المهام لدى مقدم خدمة واحد.
يجوز تعيين مدير أو مقدمي الخدمات للصندوق مصفيا له ،كما يجوز تعيين المصفي من بين
األشخاص المرخص لهم بإدارة أنظمة االستثمار الجماعي ،أو إدارة محفظة االستثمار أو
مراقب استثمار أو أمين الحفظ ،أو مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة .وفي جميع األحوال
ال يتم تعيين المصفى إال بعد موافقة الهيئة .وال يبدأ المصفى في مباشرة أعماله إال بعد شهر
قرار تعيينه.
يتم تعيين المصفى بقرار يصدر عن جمعية حملة الوحدات إال في األحوال التي تقرر فيها الهيئة
تعيين المصفي وفق الالئحة التنفيذية .وفي حالة اختيار المصفي من قبل جمعية حملة الوحدات،
يتوجب الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة على تعيين المصفي .وفي جميع األحوال،
تحدد الجهة التي اختارت المصفي أتعابه ومدة التصفية ،على أن يتحمل الصندوق أتعاب
المصفي.
يعزل المصفي بقرار من الجهة التي قامت بتعيينه ،وفي جميع األحوال يجوز للهيئة بناء على
طلب أحد حملة الوحدات أو دائني الصندوق أو من تلقاء نفسها أن تصدر قرارا بعزل المصفى
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 المتضمن العزل وتعيينه مصفيا.

 .6يقوم المصفي بجميع األعمال التي تقتضيها تصفية الصندوق ،وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ .تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير.
ب .القيام ببذل عناية الشخص الحريص للمحافظة على أصول الصندوق وحقوقه.
ج .سداد ديون الصندوق.
د .بيع أصول الصندوق عقارا أو منقوال بالمزاد العلني أو بالممارسة أو بأي طريقة أخرى
تكفل الحصول على أعلى سعر ،ما لم ينص في قرار تعيينه على إجراء البيع بطريقة معينة.
ه .قسمة صافي أصول الصندوق بين حملة الوحدات.
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 .7وال يجوز للمصفي أن يبدأ أعماال جديدة إال إذا كانت الزمة إلتمام أعمال سابقة ،كما ال يجوز له
بيع أصول الصندوق جملة واحدة أو أن يتصالح على حقوقه أو يقبل التحكيم في المنازعات
المتعلقة بأعمال التصفية أو إجراء تعامالت مع أطراف ذات الصلة ،إال بموافقة جمعية حملة
الوحدات.
 .8تسري األعمال التي يجريها المصفي في مواجهة الصندوق أو حملة الوحدات أو الغير إذا كانت
مما تقتضيه أعمال التصفية وفي حدود سلطته .فإذا تعدد المصفون فال تكون تصرفاتهم ملزمة
للصندوق إال إذا اتخذ القرار باألغلبية المطلقة ،ما لم ينص قرار تعيينهم على خالف ذلك.
 .9على مدير الصندوق تقديم حسابات الصندوق وتسليم دفاتره ومستنداته وأصوله إلى المصفي،
كما يلتزم مقدمو الخدمات بتزويد المصفى بأي بيانات أو معلومات تخص الصندوق ،ويقوم
المصفي  -خالل ثالثة أشهر من مباشرته لعمله  -بجرد أصول الصندوق وتحديد مركزه المالي
بما يتضمن حقوقه والتزاماته ،وله أن يستعين في ذلك بمقدمي الخدمات ،ويمسك المصفي
الدفاتر الالزمة لقيد التصفية ،مع إخطار الهيئة بتقرير المركز المالي للصندوق.
 .10على المصفي االنتهاء من أعمال التصفية في المدة المحددة في قرار تعيينه ،فإذا لم تحدد
المدة تولت الهيئة تحديدها بناء على طلب ذوي الشأن .ويجوز مد المدة بقرار يصدر من الجهة
التي اختارت المصفي بعد االطالع على تقريره الذي يتضمن األسباب التي حالت دون إتمام
التصفية في المدة المحددة ،ولكل ذي شأن أن يطلب من الهيئة تقصير هذه المدة.
 .11على مصفي الصندوق أن يقوم بدعوة جمعية حملة الوحدات لالجتماع خالل ثالثة أشهر من
انتهاء السنة المالية ،وذلك لمناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية وتقرير مراقب الحسابات
والتقرير السنوي عن أعمال التصفية والمصادقة ،وله دعوة الجمعية لالجتماع في أي وقت إذا
اقتضت ذلك أعمال التصفية.
 .12يتعين على المصفي أن يستوفي ما يكون للصندوق من حقوق لدى الغير أو لدى مدير
الصندوق وإيداع المبالغ التي يحصلها في أحد البنوك لحساب الصندوق في دور التصفية.
وعلى المصفي سداد ديون الصندوق وتجنيب المبالغ الالزمة لسداد الديون المتنازع عليها ويتم
سداد ديون الصندوق وفقا للترتيب التالي:
أ .االلتزامات المالية الناتجة عن عمليات التصفية.
ب .جميع المبالغ المستحقة لمقدمي الخدمات.
ج .الديون الممتازة حسب ترتيب امتيازها.
د .الديون المضمونة بتأمينات عينية ،وذلك في حدود ناتج الشيء الضامن للدين.
وما يتبقى من مال بعد سداد الديون السابق بيانها يؤدي للدائنين العاديين ،فإن لم يكف المتبقي من
ناتج التصفية لسداد كل هذه الديون يتم قسمة المال عليهم قسمة الغرماء.
 .13يقوم المصفي بقسمة ما تبقى من أصول الصندوق بعد سداد ديونه بين حملة الوحدات،
ويحصل كل مشترك على نصيب يتناسب مع عدد وحداته في رأس مال الصندوق.
 .14يقدم المصفي إلى جمعية حملة الوحدات حسابا ختاميا عن تصفية الصندوق وقسمة أصوله،
وتنتهي أعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي من تلك الجمعية .وعلى المصفي أن
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يطلب إلغاء قيد الصندوق من سجل الصناديق لدى الهيئة بعد انتهاء التصفية .ويقوم المصفي
بشهر انتهاء التصفية ،وال يحتج على الغير بانتهاء التصفية إال من تاريخ الشهر.
 .15يلتزم المصفي بتقديم تقرير ربع سنوي للهيئة عن أعمال التصفية وفقا للسنة المالية
للصندوق خالل مدة أقصاها ثالثون يوما من نهاية الفترة ،على أن يكون التقرير مراجعا من قبل
مراقب الحسابات ،ومتضمنا ما تم التوصل إليه في إجراءات التصفية والدفعات التي تم توزيعها
على حاملي الوحدات وأي أصول موجودة لدى الصندوق لم يتم تسييلها وسبب عدم االنتهاء من
تسييلها .كما يجوز للهيئة أن تطلب من المصفي تزويدها بأي معلومات أو تقارير كلما رأت
ضرورة لذلك.
 .16تحفظ الدفاتر والمستندات المتعلقة بتصفية الصندوق لمدة خمس سنوات من تاريخ إلغاء قيد
الصندوق من سجل الهيئة في المكان الذي تحدده الجهة التي عينت المصفي.
 .17يسأل المصفي عن تعويض األضرار التي تلحق الصندوق أو حملة الوحدات أو الغير بسبب
تجاوزه حدود سلطته أو نتيجة األخطاء التي يرتكبها في أداء عمله ،وفي حالة تعدد المصفين
فإنهم يكونون مسئولين على وجه التضامن.

المادة الخامسة واألربعون
غسل األموال:
يجب على مدير الصندوق اإللتزام بقرارات وتعليمات هيئة أسواق المال وقوانين دولة الكويت بشأن
غسل األموال وتمويل اإلرهاب وقررارات الشررعية الدوليرة الصرادرة فري هرذا الشرأن ،وأيرة قررارات
وتعليمات الحقة تصدر بشأن غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
المادة السادسة واألربعون
إجراءات الشكاوي-:
 -1يدويا لوحدة الشكاوي بالشركة.
 -2بالبريد ص.ب 1005 :الصفاة  13011باسم رئيس وحدة الشكاوى السيد  /صالح علي الرومي
– هاتف رقم. 22967225 :
 -3البريد اإللكتروني باسم رئيس وحدة الشكاوى. saleh @kic.com.kw :

المادة السابعة واألربعون
المراسالت-:
يتم توجيه كافة المراسالت- :
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ألي "مالك" على آخر عنوان مقيد في سجالت الصندوق.
أ)
الى مدير الصندوق على العنوان التالي- :
ب)
الشركة الكويتية لالستثمار  -شارع مبارك الكبير  -سوق المناخ  -الدور الخرامس ،ص.ب:.
 - 1005الرمز البريدي 13011 :الصفــاة.
الموقع اإللكتروني.www.kic.com.kw :
رق الهوب 1888852 :
البريد االلكتروني info@kic.com.kw:

المادة الثامنة واألربعون
القانون الواجب التطبيق- :
تطبق أحكام القانون رقم  7لسنة  2010والئحته التنفيذية بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط األوراق المالية وتعديالتهما والقرارات والشروط المنظمة من الجهات الرقابية فيما لم يرد به
نص في هذا النظام وتختص هيئة أسواق المال بنظر كافة المنازعات التي تتعلق به أو تنشأ عنه وما
ال يتعارض مع احكام الشريعة االسالمية.
المادة التاسعة واألربعون
يخضررع هررذا النظررام ألحكررام القررانون الكررويتي مررن حيررث تفسرريره وتطبيقرره والمنازعررات الناتجررة عنهررا.
ويختص القضاء الكويتي وحده بكافة المنازعات الناشئة عنه أو المتعلقة به.
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الشركـــــة الكويتيـــــــــــة لالستثمــــــــــــار
"المديـــــــــر"
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