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 تمهيـــــد

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

بإصدار الالئحة التنفيذية للمرسوم  1992لسنة  113الصناديق وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 

لصناعة وبنك بالقانون المشار إليه أعاله والتعديالت الالحقة عليه، وبعد موافقة وزارة التجارة وا

" من مالكي وحدات االستثمار المبين أحكامها وفق "صندوق الوســمالكويت المركزي، فقد تم إنشاء 

والالئحة  2010لسنة  7وأية تعديالت قد تطرأ عليه مستقبالً والمرسوم بالقانون رقم  هذا النظام.

عديالت الالحقة علية والقرارات والت التنفيذية بشأن انشاء هيئة أسواق المال وتنظيم االوراق المالية

 ويحكم هذا النظام العالقة بين مدير الصندوق وحملة الوحدات.  .الهيئةوالضوابط الصادرة من 

 األولــى المـادة

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

 الثانيــة المـادة

 تعريفــات:

 التالية المعنى المبين قرين كل منها:يكون للمصطلحات 

 الوســم. صندوق : الصندوق

صندوق مفتوح ذو رأس مال متغير يزيد رأس ماله بإصدار وحدات  : شكل الصندوق

استثمارية جديدة أو ينخفض باسترداد بعض وحداته خالل الفترة المحددة في 

 نظامه األساسي.

 في األوراق المالية ستثمارا : نوع الصندوق

 عام كتتابا : نوع طرح وحدات الصندوق

 هذا النظام أو أية تعديالت كتابية قد تطرأ عليه مستقبالً. : النظام

 هيئة أسواق المال : جهة اإلشراف

 هيئة أسواق المال : الهيئة

من (، شركة مرخص لها كفيك) واالستثمارالشركة الكويتية للتمويل  : مدير الصندوق

 قبل هيئة أسواق المال.

الشخص الطبيعي المسجل لدى الهيئة في سجل مراقبي الحسابات الذي يبدي  : مراقب الحسابات          

الرأي الفني المحايد والمستقل حول مدى عدالة ووضوح القوائم المالية 

 للشركة المعدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة لدى الهيئة.

شخص اعتباري مرخص له من الهيئة لمزاولة حفظ أموال العمالء وأصولهم  : أمين الحفظ

بما في ذلك تلك المكونة ألنظمة االستثمار الجماعي وفقا ألحكام القانون رقم 

ونظام الصندوق وتعليمات جهة والئحته التنفيذية وتعديالتهما  2010سنة  7

 .االشراف

اعتباري مرخص له بمزاولة نشاط المراقبة واالشراف على أنظمة شخص  : االستثمارمراقب 

 االستثمار الجماعي.

 هو مالك الوحدات. : المشترك
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 الكويتية والبنوكاليوم الذي يعمل فيه سوق الكويت لألوراق المالية  : يوم العمل                   

 12الساعة  بحد أقصى واالسترداداخر يوم لقبول طلبات االشتراك  : يوم التعامل

في عطلة رسمية  الثالثاء وفي حالة وقوع يوم الثالثاء،من يوم  ظهراً 

 فيعتبر يوم العمل السابق له يوم االسترداد واالشتراك.

" لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من األصول وفقااليوم الذي يتم فيه تقويم  : يوم التقويم                 

وفي حالة وقوع يوم األربعاء  عاء من كل اسبوعبرفي يوم األ وذلك الهيئة

 .له فيعتبر يوم العمل السابقفي عطلة رسمية 

مديـر الصندوق بموجب المؤسسة أو المؤسسات المالية التي يعينهـا  : وكيل االكتتاب )البيع(

اتفـاق خاص يبرم لهذا الغرض، لتقوم بـدور وكيـل االكتتاب )البيـع( 

والخاص بتلقي طلبات االشتراك بالصندوق لغرض بيع وحدات 

 الصندوق.

هي النسبة التي يحتسبها ويتقاضاها مدير الصندوق من الراغبين في  : شتراكارسوم 

خالل عمر الصندوق على أن االشتراك نظير تنفيذ عملية االشتراك 

 في يوم التقويم. االستثمارتحتسب كنسبة من القيمة الصافية لوحدة 

هي ورقة مالية غير قابلة للتجزئة تمثل حصة في أصول الصندوق وتخول  : وحدات االستثمار

 حاملها مباشرة كامل الحقوق الناشئة عنها.

يختاروا من بينهم شخصا ً وإذا تعدد مالكو الوحدة الواحدة تعين عليهم أن 

واحدا يمثلهم تجاه الصندوق. ويجوز لغير الكويتيين االكتتاب في وحدات 

وقيمة كل وحدة منها اإلسمية عند التأسيس دينار  تملكها أو االستثمار

االكتتاب/االشتراك  التي تم إصدارها وبيعها للراغبينكويتي واحد وهي 

 المصدر للصندوق. بالصندوق والتي تمثل مجتمعة رأس المال

صافي موجودات الصندوق  تقويمهو السعر الذي يتم تحديده بناًء على  : االستثمارسعر وحدة 

وفقا للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئة، مقسوماً على عدد 

 المصدرة مقربـاً ألقرب فلـس. االستثماروحدات 

هي قيمة استثمارات الصندوق في نهاية الفتـرة الماليـة مقومـة طبقـاً  : القيمة الصافية للصندوق

ً للضوابط أو المعايير المحاسبية ألحكام نظام الصندوق األساسي  وفقا

ً إليها بنود الموجودات األخـرى من  ،الهيئةالدولية المعتمدة من  مضافا

ً منهـا التزامات الصندوق قبـل  نقدية وأرصدة مدينة أخرى مطروحا

الغيـر في ذات التاريخ )دون األخذ باالعتبار التوزيعات النقدية 

 إن وجدت(. –المقترحة على مساهمي الصندوق 

 سوق الكويت لألوراق المالية. : الســـــوق

تعني أسهم الشركات المدرجـة وغيـر المدرجـة في سـوق الكويـت  : ةأوراق ماليــ

 لألوراق المالية.

بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط  2010لسنة  7القانون رقم  : القانـــــون

 .والتعديالت الالحقة عليه وتعديالتهالمالية األوراق 

بشأن إنشاء هيئة أسواق  2010لسنة  7التنفيذية للقانون رقم الالئحة  : الالئحة التنفيذية

 7هي الالئحة التنفيذية للقانون رقم  المال وتنظيم نشاط األوراق المالية.

 وتعديالته، والتعديالت الالحقة عليها. 2010لسنة 
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 الثالثــة المـادة

 بيانات الصندوق

 صندوق الوســم".يطلق على هذا الصندوق اسم " : اسـم الصنـدوق

بإنشاء وإدارة الصندوق  واالستثمارتقوم الشركة الكويتية للتمويل  : مديـر الصنـدوق

وتعمل كمديــر للصندوق وتكون الممثل القانوني للصندوق في عالقته 

ويكون للصندوق شخصية اعتبارية وذمة  مع الغيـر ولها حق التوقيع عنه.

 مالية مستقلة عن حملة الوحدات أو الجهة القائمة على ادارته.

 الصندوق ذو رأس مال متغير)مفتوح(. : شكل الصندوق

 في األوراق المالية. ستثمارلالنظام استثمار جماعي  : نوع الصندوق

 اكتتاب عام. : طرح وحدات الصندوق نوع

 الدينار الكويتي. : عملة الصندوق

رأس مال الصندوق ونظام 

 سداده

يكون رأس مال الصندوق متغير)مفتوح( وتتراوح حدود رأس مال  :

مليون دينار كويتي، وذلك  50إلى مليون دينار كويتي  5الصندوق من 

مليون وحدة  5عـن طريـق طـرح وحـدات استثمار متساوية القيمة من 

مليون وحدة وتقتصر مسؤولية المستثمرين في الصندوق على  50إلى 

يقسم رأس مال الصندوق إلى وحدات متساوية القيمة  قيمة مساهماتهم.

قيمة مشاركتهم وتقتصر مسؤولية حملة الوحدات في الصندوق على 

في رأس المال، ويتم تسديد قيمة الوحدات نقداَ عند االكتتاب أو 

 .االشتراك فيها

دينار كويتي أو  5,000,000يجب أن ال يقل رأس مال الصندوق عن 

حالة انخفاض  الصندوق فيما يعادلها بالعمالت األخرى. وعلى مدير 

الل خمسة أيام أن يخطر الهيئة خ األدنى،رأس مال الصندوق عن الحد 

في  -عمل من تاريخ انخفاض رأس المال، وللهيئة اتخاذ ما تراه مناسباً 

 بما يحقق مصلحة حملة الوحدات. -كل حالة 

القيمة االسمية لوحدة 

 االستثمار

 القيمة اإلسمية لكل وحدة عند التأسيس دينار كويتي واحد. :

اعتباراً من تاريخ قيد ونشـر الموافقـة على مدته عشر سنوات تبدأ  : مدة الصندوق

تأسيسه في الجريدة الرسمية، وعند انتهاء المدة يمكن تجديدها لمدد 

رأس  % من50إضافية كل خمس سنوات وذلك بعد موافقة ما يزيد عن 

 .المال وجهة االشراف

االكتتاب/االشتراك ال يجوز ألي شخص طبيعي واعتباري يرغب في  : االشتراك واالسترداد

( وحدة وأال يتجاوز 1000بأن يكتتب بعدد من الوحدات يقل عن ألف )

% من إجمالي عدد الوحدات المطروحة لالكتتاب. وال يجوز ألي 75

 ( وحدة.1000مشترك بأن يسترد عدد وحدات يقل عن ألف )
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 الرابعــة المـادة

 واهدافه: ستثماراالسياسات 

 :الصنـــدوقالهدف من إنشاء 

في  االستثماريهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي متوسط إلى طويل األجل وذلك من خالل 

الشركات الجديدة التي تطرح  الشركات المدرجة للتداول في سوق الكويت لألوراق المالية وأسهم

االستثمارية يجوز للمدير ولتحقيق أهدافه  أسهمها لالكتتاب والتي سيتم إدراجها في السوق. كما

 مدرجة. في أسهم الشركات الغير االستثمار

 

 االستراتيجيات وسياسات االستثمار الرئيسية:

يتولى مدير الصندوق إدارة واستثمار أموال الصندوق من خالل جهاز له القدرة والكفاءة للقيام  .1

استثمارات الصندوق ويكون بهذا الدور ويتمتع هذا الجهاز بأكبر قدر من االستقاللية في إدارة 

لمدير الصندوق كافة الصالحيات الالزمة إلدارة الصندوق وتوجيه استثماراته بما ال يتعارض 

 مع أحكام القانون الواجب التطبيق والنظام األساسي للصندوق.

، ويلتزم االستثمارمتوازنة تهدف إلى تحقيق عائد مناسب على  ستثماريةايتبع الصندوق سياسة  .2

لصندوق ببذل قصارى جهده إلدارة استثمارات الصندوق وتحقيق أفضل عوائد ممكنة مدير ا

لصالح المستثمرين بالصندوق، إال أنه ال يضمن أية أرباح أو عوائد رأسمالية محددة نتيجة إدارته 

يكون مدير الصندوق أو أي من موظفيه أو مستخدميه أو وكالئه مسئوالً  ألموال الصندوق، وال

نتيجة استثمارهم بالصندوق  االستثمارأية خسائر أو أضرار تلحق بمالكي وحدات  بأي شكل عن

وتعديالتهما أو الئحته التنفيذية  2010( لسنة 7إال إذا كانت ناشئة عن مخالفته أحكام القانون رقم )

تابعيه أو نظام الصندوق أو نتيجة الخطأ المتعمد أو اإلهمال الجسيم من مدير الصندوق أو أي من 

 في إدارة أموال الصندوق.

للصندوق على افتراض أن الفرصة الممكنة لتحقيق أفضل العوائد تكون  االستثماريةتعتمد الفلسفة  .3

السوق بشكل كامل بغض النظر عن مكونات مؤشر  ستهدافابانتقاء األسهم بشكل دقيق وعدم 

رة فعال يعمل على اقتناص السوق. وتركز السياسة على أن األداء يتطور من خالل نموذج إدا

الفرص واالستفادة من االختالفات البينية، وذلك من خالل تركيز عدد األسهم والمواقع المنتقاة. 

أما بالنسبة إلى مستوى النقد السائل فهو يتميز بمرونة نسبية بحيث يتقلص عند وجود الفرص 

حقيق مستوى معقول من التنويع أيضاً على ت االستثماريةويتنامى عند عدمها كما تعتمد الفلسفة 

من حيث عدد الشركات وعدد القطاعات والتنويع من حيث الحجم الرأسمالي ومستوى السيولة. 

في الشركات التي تتسم برأسمال سوقي صغير لضعف سيولتها. وتفضيل  االستثمارويتم تحاشي 

ن تتناسب مع حجم الشركات التي تتمتع برأسمال سوقي متوسط إلى كبير نسبياً ومعدالت دورا

 المرغوب التي تتميز بإدارات متمرسة مع احتماالت نمو قوية. االستثمار

 -وتتطلب عمليات البيع والشراء معايير أساسية تشمل: 

 التحليل األساسي للوضع االقتصادي والقطاعي والمؤسسي. •

 التحليل التقني بالنسبة للسوق بشكل عام والسهم بشكل خاص. •

 اتجاه السيولة بالنسبة للسوق واألسهم.وضع العرض والطلب و •

 إعالنات خاصة بالنسبة للسوق والقطاع والسهم. •

 

لذا تتميز الفلسفة االستثمارية للصندوق باالنتقاء والمرونة وشمولية تحاليل قرار البيع والشراء مع 

 األخذ باالعتبار قدر معقول من التنويع.
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 التالية:يجب على الصندوق االلتزام بالضوابط 

 % من األوراق المالية لمصدر واحد.10تملك نسبة تزيد عن  عدم  .1

% 15مصدر واحد نسبة  صادرة عنفي أوراق مالية  االستثمار عدم تجاوز استثمارات صندوق .2

 من صافي قيمة أصول الصندوق. 

صافي قيمة % من 10التعاقد بأكثر من  التزامات عندعدم االقتراض أو الدخول في عمليات يترتب عليها  .3

 أصول الصندوق.

% من صافي قيمة أصوله في أسهم أي شركة مدرجة في سوق 15يجوز للصندوق أن يستثمر أكثر من  .4

يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للشركة إلى اجمالي القيمة السوقية  أالعلى  المالية،الكويت لألوراق 

 .للسوق ككل

 .شركات غير مدرجة في أسهمأصوله % من صافي قيمة 10للصندوق المفتوح استثمار أكثر من  زال يجو .5

 

 إدارة مخاطر االستثمار في الصندوق:

 :االستثمارقيود 

 -التالية: مزاولة األنشطة الصندوق يحظر على  

 منح االئتمان. .1

 البيع على المكشوف. .2

 إعطاء الضمانات والكفاالت. .3

 ضمان اإلصدار كضمان رئيسي. .4

 التعامل بالسلع. .5

 التعامل بالعقار. .6

 خصم الكمبياالت والسندات ألمر. .7

 االقتراض لصالح الصندوق. .8

 ال يجوز التعامل في أسهم الشركة المديرة. .9

الشركة المديرة للنظام أو أي من شركاتها التابعة لها إال في شراء أي ورقة مالية صادرة عن  .10

 حدود القواعد المقررة في القانون والالئحة.

شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير النظام هو مدير االكتتاب أو وكيل البيع لها إال في   .11

 .والالئحةحدود القواعد المقررة في القانون 

أو غيرها من العقود التي تنطوي على تقديم أموال للغير من أجل وتعتبر وكاالت االستثمار  .12

في أنشطته التجارية، بمثابة ائتمان محظور القيام به من أنظمة االستثمار الجماعي،  ستخدامهاا

وذلك فيما عدا اإليداعات لدى البنوك أو إذا كانت عبارة عن أداة دين أو أداة مالية مطروحة 

 أو السوق الثانوية.للبيع في السوق األولية 

ال يجوز لمدير الصندوق شراء أي ورقة مالية صادرة عنه أو عن شركاته التابعة إال وفقاً  .13

 للضوابط التالية:

 الحصول على موافقة مراقب االستثمار قبل الشراء. •
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أال يتجاوز إجمالي األوراق المالية التي يستثمرها الصندوق وجميع الصناديق األخرى التي  •

% من إجمالي قيمة األوراق المالية المصدرة من  10ير الصندوق ما نسبته يديرها مد

 .الشركة مديرة الصندوق أو أي من شركاتها التابعة

في حالة قيام مدير الصندوق بمهمة وكيل االكتتاب أو إدارة االكتتاب لمصدر ما، ال يجوز له  .14

في حالة تعهد مدير الصندوق أو شراء أي ورقة مالية لهذا المصدر أثناء قيامه بهذه المهام. و

أي من شركاته التابعة بتغطية االكتتاب العام أو الخاص لورقة مالية، فال يجوز شراء هذه 

 الورقة لصالح الصندوق.

ال يجوز لمدير الصندوق أو العاملين به إبرام أية تعامالت مع الصندوق سواء لحسابهم أو  .15

وأصهارهم تنطوي على استغالل الصندوق، وفي هذه لحساب أقاربهم حتى الدرجة الرابعة 

 الحالة يكون من أجرى المعاملة مسئوالً عن تعويض الصندوق عما أصابه من ضرر.

يجب أال يحتفظ مدير الصندوق بأموال نقدية أو ما يعادلها إال إذا كان ذلك لضرورة تستدعيها  .16

 أحد األمور التالية:
 

 الوحدات.تلبية طلبات استرداد  •

 األهداف. لتلكحسن إدارة الصندوق وفقا ألهداف الصندوق االستثمارية واألغراض المكملة  •
 

 وال يسري حكم هذه المادة خالل السنة األولى من صدور الترخيص النهائي للصندوق.

في صندوق  ستثماراالإن االستثمار في الصندوق ينطوي على مخاطر محتملة لخسارة األموال وإن 

االستثمار ليس بمثابة إيداع أموال لدى بنك يقوم بالضمان أو البيع أو مرتبط بصندوق االستثمار بشكل 

 آخر.

 الخامسة المادة

 في الصندوق: االكتتابشروط 

 في الصندوق على اآلتي بيانهم: واالشتراك االكتتابيقتصر  .1

 الكويتيين. واالعتباريين نالطبيعيياألشخاص  •

 من مواطني مجلس التعاون الخليجي. واالعتبارييناألشخاص الطبيعيين  •

 وفقاً للقانون. عتبارييناو نطبيعيياألجانب أشخاصاً  •

يتم االكتتاب خالل فترة االكتتاب بناء على طلبات االكتتاب المقدمة من الراغبين في االكتتاب  .2

االكتتاب  لمدير الصندوق أو وكيل وتسليمهابعد ملء بياناتهم على النموذج المعتمد لهذا الغرض 

 المعني. ()البيع

أو مدير الصندوق  (البيع) وكيل االكتتابيتعين على الراغب في االكتتاب/االشتراك أن يزود  .3

 عند تقديم طلب االكتتاب/االشتراك بما يلي:

 صورة عن بطاقته المدنية أو أية مستندات تثبت شخصيته. •

 قيمة االكتتاب/االشتراك. •

لمدير الصندوق أن يعفي يجوز و .االستثمار% من القيمة الصافية لوحدة 1عمولة البيع  •

 المكتتب أو المشترك عن هذه عمولة.

 االجنبية. عتباريةاالأية بيانات يتطلبها القانون بالنسبة للشخصيات  •
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 الكويتية وشهادة إثبات المخول لهم بالتوقيع. عتباريةاالرقم السجل التجاري للشخصيات  •

 االكتتاب/االشتراك.ملء بيانات النموذج المعد لطلب  •

 

 كتتاباالقيمة  كتتاباالترد للراغب في  كتتاباالفي حالة عدم استيفاء مستندات وشروط طلب  .4

 .كتتاباالالتي دفعها خالل خمسة أيام من تاريخ إقفال باب 

تستبعد الطلبات المتكررة لنفس المكتتب وال يعتد إال بالطلب الذي يتضمن أكبر عدد من وحدات  .5

 .االستثمار

االشتراك بأن يكتتب بعدد من /االكتتابيرغب في  عتبارياوال يجوز ألي شخص طبيعي  .6

% من إجمالي عدد الوحدات المطروحة 75( وحدة وأال يتجاوز 1000الوحدات يقل عن ألف )

 اب.لالكتت

إيصاالً موقعاً يتضمن اسم المشترك وجنسيته وعنوانه  ()البيعاالكتتاب  يستلم المشترك من وكيل .7

 وعدد الوحدات المشترك بها وقيمتها. االشتراكوتاريخ 

يجب أال تقل مشاركة مدير الصندوق المطروح لالكتتاب العام في وحدات الصندوق عن مبلغ  .8

يجوز ان يتصرف في تلك الوحدات او يستردها طوال مدة ادارته  والكويتي  ينارد  250,000

قبل  وتستبعد% من إجمالي عدد الوحدات المصدرة للصندوق 75يتجاوز  للصندوق وأال

 به.التخصيص حصة مدير الصندوق من رأس المال المكتتب 

ً طوال المدة المحددة بالدعوة الى  كتتابااليظل باب  .9 فل باب وال يجوز ق كتتاباالمفتوحا

اال بعد انتهاء هذه المدة فاذا قاربت المدة على االنتهاء دون ان تتم تغطية الحد االدنى  كتتاباال

للوحدات جاز للمدير أن يطلب من الهيئة تمديد فترة االكتتاب لفترة مماثلة ما لم يقم هو بتغطية 

 قيمة الوحدات التي لم يتم االكتتاب بها.

للحد االدنى، فانه يجوز للمدير العدول عن انشاء الصندوق على في حالة عدم تغطية االكتتاب  .10

ان ترد قيمة االكتتاب مع عمولة البيع لكل مشترك على حدة وما قد حققته من عوائد خالل فترة 

وجودها لدى البنك أو الجهة التي تلقت طلبات االشتراك وذلك خالل فترة ال تزيد عن خمسة 

 اب األول.ايام من تاريخ اقفال باب االكتت

في حالة تجاوز حجم االكتتاب عن رأس مال الصندوق يتم توزيع الوحدات على المشتركين كل  .11

 .كتتابلالبنسبة ما اشترك به بعد توزيع الحد األدنى 

خالل خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء مدة  كتتاببااليتم تخصيص الوحدات على الراغبين  .12

 االكتتاب.

لزائدة عن قيمة ما يتم تخصيصه له من وحدات خالل ثالثين يوماً ترد إلى المشترك المبالغ ا .13

 يستحق عنها أية عوائد. إجراءات التخصيص وال انتهاءمن تاريخ 

 الخاص يشترك لحسابه الحسابات أن ومراقب االستثمار ومراقبالحفظ  من أمينلكل  ال يجوز .14

 .بوحدات الصندوق

 الصندوق بحصص عينية أياً كان نوعها.ال يجوز االكتتاب و/أو االشتراك في  .15

كتابياً بأية تعديالت أو تغييرات تطرأ  ()البيعاالكتتاب  يلتزم المشترك بإخطار المدير أو وكيل .16

 كثر من حدوثها.ة بطلب االكتتاب خالل شهر على األعلى البيانات الوارد

رغبة في  ويجب توفير نسخة مطبوعة من النظام األساسي لكل مشترك أو أي شخص لديه .17

 -على النظام األساسي للصندوق  طالعاالبعد  -االشتراك في الصندوق، ويعد توقيع المشترك 

 على طلب االشتراك بمثابة موافقة على هذا النظام.
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  السادسة المادة

 :العامة التزامات

 يجب على كافة مقدمي خدمات الصندوق االلتزام بما يلي:

األشخاص المرخص لهم أو المسجلين لدى الهيئة في تقديم هذه الخدمة، وأن أن يكون مقدم الخدمة من  .1

 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  .2

بها ومواعيد سدادها، واإلجراءات الواجب اتباعها عند إنهاء أو فسخ العقد، والتدابير وأسس احتسا

 واإلجراءات المترتبة على إنهاء العالقة مع مقدم الخدمة.

بذل عناية الشخص الحريص في القيام بالمهام المنوطة بمقدم الخدمة والتعاون مع باقي مقدمي الخدمات  .3

 رر نتيجة أي خطأ يرتكبه مقدم الخدمة.للصندوق، وتعويض كل شخص لحقه ض

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

 الصندوق.

 السابعة المادة

 سترداد:شتراك واالاال

يحق لحملة الوحدات استرداد وحداتهم كما يحق آلخرين االشتراك في الصندوق من خالل تقديمهم 

الوحدات بغرض االسترداد واالشتراك وفقاً للسعر المقيَم  تقويمطلباً بذلك إلى مدير الصندوق، ويتم 

 -المرخص من قبل الهيئة كما يلي:  االستثمارمن قبل مراقب 

سترداد بعد مضي شهر من نهاية فترة االكتتاب وانتهاء عمليات اإلنشاء تبدأ عملية االشتراك واال .1

 ومباشرة الصندوق نشاطه.

تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض وتسليمه للمدير  االشتراكأو  االسترداديجب على الراغبين في  .2

 . ظهراً  12قصى الساعة أبحد  يوم الثالثاء من كل أسبوع

المملوكة له في الصندوق وكذلك يجوز  االستثماريجوز للمشترك استرداد كل أو بعض وحدات  .3

 .االستثمارلآلخرين في الصندوق وفقاً للسعر المقيَم من قبل مراقب  شتراكاال

يجوز تأخير تقويم أصول الصندوق لمدة ال تتجاوز يومي عمل من يوم التعامل في حالة عدم   .4

إمكانية تقويم جزء كبير من أصول الصندوق على أن يقدم مدير الصندوق للهيئة أسباب 

 ومبررات هذا التأخير.

موعد حتى يوم التعامل التالي أو حتى  ستردادايجوز لمدير الصندوق تأجيل تلبية أي طلب  .5

ً لما ينص عليه النظام األساسي للصندوق، وذلك في أي من الحالتين  سترداداال التالي وفقا

 اآلتيتين:

لحملة الوحدات والمطلوب تلبيتها في أي يوم  سترداداالإذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات  •

% أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق، وذلك بشرط  10تعامل أو موعد االسترداد 

% من صافي قيمة  10التي تقل عن  ستردادااليلتزم المدير في هذه الحالة بتلبية طلبات  أن

على أساس النسبة  عتبارباال سترداداالأصول الصندوق، وعلى أن تؤخذ جميع طلبات 

% من صافي  10التي زادت عن نسبة  سترداداالوالتناسب، ويتم تأجيل النسبة من طلبات 

 القادم. سترداداالقيمة أصول الصندوق حتى يوم التعامل التالي أو موعد 
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إذا تم وقف التداول في البورصة أو األسواق المالية المنظمة التي يتم فيها التعامل في  •

لية األوراق المالية أو األصول األخرى التي يملكها الصندوق، أو وقف تداول أوراق ما

 تمثل قيمة مؤثرة في أصوله.

عن الحد األعلى لرأس المال المصرح به يتم تخصيص الوحدات  شتراكاالإذا زادت طلبات  .6

 للمشتركين الجدد بطريقة النسبة والتناسب.

ليوم أربعة أيام عمل التالية  سترداد خاللاالعلى مدير الصندوق أن يدفع لحامل الوحدات قيمة  .7

 حديد سعر الوحدة.الذي تم فيه ت التقويم

 نقدي في الصندوق. شتراكاعدم قبول أي  (البيع) كتتابالا يجب على مدير الصندوق ووكيل .8

بالصندوق لحسابهم أو لحساب  االشتراكيحق للعاملين لدى مدير الصندوق والقائمين على إدارته  .9

 .النظام وهذا القانون والالئحةأقاربهم فيما ال يتعارض مع 

بسعر التقويم التالي لطلب  سترداداالأو  شتراكااليجب على مدير الصندوق تنفيذ طلبات  .10

أية عموالت أخرى  سترداداالأو  شتراكاال. ويجوز أن تشمل أسعار سترداداالأو  شتراكاال

 بشرط أن يكون منصوصاً عليها في النظام األساسي للصندوق.

 الثامنة المادة

 سجل حملة الوحدات:

يجوز تكليف طرف أو أطراف أخرى بموجب عقد مكتوب إلعداد وحفظ السجل المشار إليه،  .1

 على أال يعفي ذلك مدير الصندوق من هذه المسؤولية.

عليه  االطالعويكون لمالكي الوحدات ولكل ذي مصلحة حق الحفظ  لدى أمينيحفظ هذا السجل  .2

 شخاص للوحدات المثبتة فيه.ويكون دليالً قاطعاً على ملكية األ

يحفظ سجل حملة وحدات الصندوق لدى وكالة مقاصة، ويجوز حفظ هذا السجل لدى أمين حفظ  .3

ألحكام الواردة في الكتاب الرابع )بورصات األوراق إذا كان الصندوق غير مدرج، وذلك وفقاً ل

المالية ووكاالت المقاصة( من هذه الالئحة، وتدفع أتعاب الجهة التي تحتفظ بالسجل من أموال 

 الصندوق.

على وكالة المقاصة أو أمين الحفظ االحتفاظ ببيان يوضح رصيد الوحدات المتبقية والوحدات  .4

بنسخة من  االستثمارأو إلغاؤها، وتزويد مراقب  استحداثهاأو  استردادهاالتي تم إصدارها أو 

 البيان.

مكتوباً باللغة العربية وأن يتم توفيره دون  االستثماريجب أن يكون النظام األساسي لصندوق  .5

 .مقابل عند طلبه، كما ينشر في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق

ً بأي تغيرات أو تعديالت تطرأ على يلتزم حامل الوحدات بإخطار مدير الصندوق كتاب .6 يا

المعلومات الخاصة به في سجل حملة الوحدات على سبيل المثال ال الحصر )العنوان، رقم 

 ....( الهاتف
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 التاسعة المادة

 سياسة توزيع األرباح:

يقرر مدير الصندوق بعد إصدار البيانات المالية النصف سنوية والسنوية ووفقاً لما يراه مناسباً 

 االستثمارلصالح الصندوق والمشاركين فيه الجزء الذي يجري توزيعه كأرباح على وحدات 

بشكل نصف سنوي أو سنوي حسبما يقرره مدير الصندوق، ويعلن عن التوزيع وموعده وقيمته 

 االستثمارالموقع اإللكتروني لمدير الصندوق، ويجوز للمدير توزيع الجزء من عائد من خالل 

بشكل نقدي أو عن طريق توزيع وحدات مجانية في الصندوق )بواقع القيمة اإلسمية للوحدات( 

أو بالطريقتين معاً، وذلك بعد إخطار جهة اإلشراف، على أن يكون التوزيع خالل مدة أقصاها 

 .تاريخ صدور البيانات المالية للصندوقثالثة شهور من 

نقدي أو إلعادة استثمارها  حتياطياكويجوز لمدير الصندوق االحتفاظ بجزء أو بكل االرباح 

 .لصندوقلتقوية المركز المالي ل

 العاشرة المادة

 القيمة السوقية الصافية لألصول:

من  االربعاء( )يوم( بشكل أسبوعي NAV) االستثمارالقيمة الصافية لوحدات  حتسابايتم  .1

 -وفقاً لآلتي:  في يوم التقويم وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة االستثمارمراقب 

يتم تقويم األوراق المالية المدرجة أو غيرها من األصول غير السائلة التي لم يتم تداولها خالل  .2

 المعتمدة من الهيئة. الدولية فقا للمعايير المحاسبيةالعشرين يوم عمل السابقة ليوم التقويم و

يتم تقويم األوراق المالية غير المدرجة على أساس القيمة العادلة والتي يتم التوصل إليها بطرق  .3

 ها مرة بالسنة على األقل.تقويممناسبة، على أن يتم  تقويم

إذا كانت هناك مبالغ بعملة غير الدينار الكويتي أن يتم احتساب معادلها  عند التقويمويراعى  .4

 .التقويمذلك سعر الصرف السائد عند إجراء بالدينار الكويتي على أساس 

ها أعاله تقويمبند القيمة الصافية يحتسب بواسطة طرح مطلوبات الصندوق عن الموجودات بعد  .5

 وتخصم االلتزامات المستحقة شاملة: ـ

 عاب اإلدارية والتحفيزية المستحقة والغير مدفوعة.األت •

 المستحقات بالنسبة ألتعاب مراقب الحسابات وجميع مستشاري الصندوق. •

 أي أعباء أو مصاريف أخرى. •

 .يتم اإلعالن عن هذه القيمة في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق وذلك كل أسبوع .6

في حساب سعر الوحدة،  الخطأصل من أصول الصندوق بشكل غير صحيح او أفي حال تقويم  •

يجب على من تسبب في ذلك بخطئه أن يعوض المضرور من هذا الخطأ. ويجب على مدير 

الصندوق أن يرفق مع البيانات المالية المرحلية المراجعة او البيانات المالية السنوية المدققة 

 لتسعير التي تمت خالل تلك الفترة.تقريرا يبين كل أخطاء التقويم وا

 
مدة يوم بعد الموعد النهائي لتقديم  زال يتجاويجب تقويم أصول الصندوق في كل يوم تعامل وبما  •

 .ستردادواال شتراكاالالطلبات الخاصة بعمليات 
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 عشـر الحادي المادة

 األتعاب والرسوم والمصاريف:

 - يلي:يتحمل الصندوق أتعابا ورسوم ومصاريف تحسب كجزء من مصروفات الصندوق. وفقاً لما 

 

 األتعاب:

 واستثمار% نظير قيامه بإدارة 1.25يتقاضى مدير الصندوق أتعاب إدارية بنسبة  أتعاب إدارية: •

ً من صافي قيمة الصندوق في يوم التقويم وتسدد بشكل ربع  أموال الصندوق وتحسب اسبوعيا

 .سنوي

% من العوائد التي تزيد عن 10يتقاضى مدير الصندوق أتعاب تشجيعية بواقع  أتعاب تشجيعية: •

ً من صافي قيمة األصول للصندوق % سنوياً 10  وتسدد في نهاية السنة المالية تحسب أسبوعيا

 % سنوياً.10يحق للمدير أن يتقاضى أتعاب تشجيعية ما لم يحقق عوائد تتجاوز ولن 

 

% سنوياً سواء كانت هذه األتعاب في شكل نسبة 5يجب أال تزيد األتعاب التي يتقاضاها المدير عن 

 ثابتة من القيمة الصافية ألصول الصندوق أو نسبة مرتبطة بأداء الصندوق أو كليهما.

 

 الرسوم:

% من المبلغ المستثمر يقوم 1يتقاضى مدير الصندوق رسوم اشتراك نسبتها : االشتراكرسوم  •

ويتم دفعها لوكالء البيع، كما يحق لمدير  االشتراك" بدفع هذه النسبة عند االشتراك"طالب 

 الصندوق التنازل أو إلغاء تلك الرسوم وعدم تقاضيها في أي وقت من األوقات.

 المصاريف:

 االستثمارافة المصاريف اإلدارية والقانونية كأتعاب أمين الحفظ ومراقب يتحمل الصندوق ك •

ومراقب الحسابات والمصفي القانوني وغيرها من المصاريف األخرى ما عدا مصاريف ترويج 

 الوحدات وبيعها على أن يتحمل هذه المصاريف مدير الصندوق.

 -أتعاب أمين الحفظ:  •

يتقاضى أمين الحفظ نظير قيامه بواجباته المقررة في هذا النظام أتعاب في نهاية السنة المالية بواقع 

من القيمة الصافية ألصول الصندوق تسدد كل ثالث شهور، وتعتبر هذه تحسب أسبوعياً % 0.075

 األتعاب جزءاً من نفقات الصندوق.

 -االستثمار: أتعاب مراقب  •

نظير قيامه بواجباته المقررة في هذا النظام أتعاب في نهاية السنة المالية  راالستثمايتقاضى مراقب 

من القيمة الصافية ألصول الصندوق تسدد كل ثالث شهور، وتعتبر تحسب أسبوعياً % 0.050بواقع 

 .األتعاب جزءاً من نفقات الصندوقهذه 

 عشر ثانية المادة

 حقوق حملة الوحدات:

للمشتركين حقوقاً متساوية تجاه الصندوق ويكون لحاملها  االستثمارتخول حصص أو وحدات  .1

بتحمل الخسارة كل في حدود ما يملكه من  لتزامواالاألرباح القابلة للتوزيع  قتساماالحق في 

وحدات ويكون لكل منهم الحق في الحصول على نسبة من صافي موجودات الصندوق عند 

 تصفيته بقدر ما يملكه من حصص أو وحدات. 

 فيما عدا مدير الصندوق ال يحق لحملة الوحدات االشتراك في إدارة الصندوق. .2
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في حالة وفاة مالك الوحدات تؤول تلك الوحدات للورثة ويتعين أن ال يقل نصيب كل وارث عن  .3

الحد األدنى المنصوص عليه، فإن قل نصيب الوارث عن الحد األدنى وما لم يتفق الورثة فيما 

بينهم على نقل ملكية الوحدات بحيث تكون ضمن الحد األدنى للملكية جاز للمدير شراؤها بآخر 

 معلن عنه. تقويمسعر 

في حالة إفالس مالك الوحدات أو توقيع حجز قضائي على الوحدات المملوكة له جاز للمدير أن  .4

 يشتريها وفقاً آلخر سعر معلن عنه ويتم تسليم المبلغ للجهة المختصة.

العالقة بين مدير الصندوق وحملة الوحدات، ويجب  االستثماريحكم النظام األساسي لصندوق  .5

الوحدات إبداء موافقتهم على النظام األساسي للصندوق، وذلك بالتوقيع على نسخة على حملة 

  منه

 يجب أن تُطبق على جميع حملة الوحدات من الفئة نفسها في الصندوق الشروط واألحكام ذاتها. .6

 عشـر الثالثة المادة

 أحكام جمعية حملة الوحدات:

في السنة، ويحق لكل مشترك حضور اجتماعات  -األقل على  -جمعية حملة الوحدات تعقد مرة واحدة  .1

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

 استثمارية واحدة يمتلكها.

 في المسائل التالية: قرارتخاذ اوتختص جمعية حملة الوحدات بالنظر  .2

 الصندوق ومركزه المالي.تقرير مدير الصندوق عن نشاط  •

 تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق. •

 البيانات المالية السنوية المدققة للصندوق. •

 .ستثماراالتقرير مراقب  •

 تعديالت النظام األساسي التي تمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات. •

 عزل مدير الصندوق. •

 تعيين مدير بديل. •

 ار مصفي الصندوق ومراقبة أعماله.اختي •

 ) الهيئةتنفذ قرارات جمعية حملة الوحدات إال بموافقة  ال (

 

تنعقد جمعية حملة الوحدات بناء على دعوة من مدير الصندوق للنظر في المسائل التي تدخل في  .3

وحدات اختصاصاتها، ويتوجب عليه أن يوجه الدعوة لالجتماع بناء على طلب مسبب مقدم من حملة ال

% من رأس مال الصندوق المصدر، أو بناء على طلب من مراقب  10الذين يمثلون نسبة ال تقل عن 

 أو مراقب الحسابات. وتعد جدول األعمال الجهة التي تدعو إلى االجتماع. ستثماراال

إذا تعذر إذا لم يقم مدير الصندوق بدعوة جمعية حملة الوحدات في األحوال التي يتوجب فيها ذلك أو  .4

ب دعوتها من مدير الصندوق ألي سبب من األسباب، يجوز للهيئة أن تكلف مراقب االستثمار أو مراق

 .نعقادلالالحسابات بدعوة هذه الجمعية 

 انعقادتضمنة جدول األعمال وزمان ومكان جمعية حملة الوحدات م جتماعاتوجه الدعوة إلى حضور  .5

 بأحد الطرق التالية: جتماعاال
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 في صحيفتين يوميتين محليتين والبورصة قبل انعقاد االجتماع بعشرة أيام عمل على األقل. اإلعالن •

خطابات مسجلة ترسل إلى حملة الوحدات قبل الموعد المحدد النعقاد االجتماع بعشرة أيام عمل على  •

 األقل.

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

تسليم الدعوة باليد إلى حملة الوحدات أو من ينوب عنهم قانوناً قبل موعد االجتماع بثالثة أيام عمل  •

 على األقل، ويؤشر على صورة الدعوة بما يفيد االستالم.

( من الفقرة السابقة أن يكون 4( و)3( و )2يشترط لصحة اإلعالن بالوسائل المشار إليها في البنود )

زود مدير الصندوق ببيانات عن موطنه أو عنوان بريده اإللكتروني أو رقم الفاكس الخاص المشترك قد 

( من الفقرة 4( و)3( و)2به، ويوافق المستثمر على إعالنه من خالل هذه الوسائل المبينة في البنود )

 السابقة. 

لكتروني او رقم اإل وال يعتد بأي تغيير من قبل المشترك ألي من البيانات عن موطنه او عنوان بريده

الفاكس الخاص به ما لم يكن قد أخطر مدير الصندوق أو الجهة التي تحتفظ بسجل حملة الوحدات بهذا 

 عالنه بخمسة أيام عمل على األقل.التغيير قبل إ

حملة الوحدات  جمعيةجتماع ايجب على مدير الصندوق توجيه إخطارات بجدول األعمال وميعاد ومكان  .6

 إلى كل من: جتماعاال نعقاداقبل سبعة أيام عمل على األقل من 

 الهيئة. .1

 .االستثمارمراقب  .2

 الجهة التي تحتفظ بسجل حملة الوحدات )أمين حفظ أو وكالة المقاصة(. .3

المقرر عرض البيانات المالية على جمعية  إذا كان من -حسب األحوال  -الحسابات مراقب  .4

 حملة الوحدات.

 البورصة لإلعالن عن جدول األعمال وميعاد ومكان اجتماع الجمعية. .5

 

بطالن اجتماع جمعية حملة الوحدات. ويبطل  -بعد إخطارها  -ال يترتب على عدم حضور ممثل الهيئة 

ٍّ من الجهات المشار إليها فيهذا  ( من الفقرة 4( و )3( و )2البنود ) االجتماع في حالة عدم حضور أي 

موجهة من الصندوق ما لم تكن الدعوة لالجتماع  رحضور مديالسابقة. كما يبطل االجتماع في حالة عدم 

 جهة أخرى بخالف المدير.

 دعوة إلى هذا االجتماع.جمعية حملة الوحدات الجهة التي قامت بال جتماعايترأس  .7

جمعية حملة الوحدات صحيحاً إال إذا حضره حملة الوحدات الذين يمثلون أكثر  جتماعاال يكون انعقاد  .8

 جتماعا% من رأس مال الصندوق المصدر. فإذا لم يتوافر هذا النصاب؛ وجب دعوة الجمعية إلى 50من 

ً من تاريخ  األول، ويكون  جتماعاالثان لذات جدول األعمال يعقد خالل مدة ال تزيد عن ثالثين يوما

الثاني صحيحاً أيا كان نسبة الحضور من رأس المال. ويجوز أال توجه دعوة جديدة لالجتماع  ماعجتاال

 الثاني إذا كان قد حدد تاريخه في الدعوة إلى االجتماع األول.

وتصدر القرارات باألغلبية المطلقة للوحدات الممثلة في االجتماع باستثناء القرارات المتعلقة بتعديل 

للصندوق والتي تمس الحقوق المكتسبة لحملة الوحدات أو في حالة التصفية بناًء على النظام األساسي 
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% من رأس 50 طلب مدير الصندوق، فيجب أن تصدر بموافقة حملة الوحدات الذين يملكون أكثر من

 مال الصندوق المصدر.

ذا كانت من ال يجوز لجمعية حملة الوحدات مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول األعمال إال إ .9

األمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت أثناء االجتماع، أو إذا طلبت ذلك الهيئة أو 

% من رأس مال الصندوق المصدر، وإذا تبين أثناء 5مراقب الحسابات أو حملة الوحدات الذين يملكون 

لمدة ال تزيد  جتماعاالعين تأجيل المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة، ت

% من رأس مال الصندوق المصدر،  25على عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك حملة الوحدات الذين يملكون 

 المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة. جتماعاالوينعقد 

لهيئة بنسخة من موافاة ا –حسب األحوال  - جتماعاالمدير الصندوق أو الجهة التي دعت إلى عقد على 

وذلك  جتماع،االومقدمي الخدمات الحاضرين  جتماع،االالجمعية بعد توقيعه ممن ترأس  جتماعامحضر 

 بالمحضر نسخة من توكيالت الحضور.، على أن يكون مرفقاً نعقادهااتاريخ خالل أسبوعين من 

جمعية حملة  جتماعايحق لكل من حملة الوحدات المقيدين بالسجل الخاص بالصندوق حق حضور  .10

الوحدات باألصالة أو الوكالة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون بموجب توكيل خاص أو تفويض معد 

واحد أو أكثر من اجتماعات جمعية حملة الوحدات  جتماعالذلك، ويجوز أن يكون التوكيل لحضور 

ً لحضور  جتماعاالتوكيل الصادر لحضور  ويكون الذي يؤجل إليه لعدم اكتمال  جتماعاالمعين صالحا

 النصاب.

في التصويت على قرارات جمعية حملة الوحدات المتعلقة بمنفعة  شتراكاالال يجوز لمدير الصندوق  .11

 خاصة له أو في حالة تعارض مصالحه مع مصالح الصندوق.

 عشـر لرابعةا المادة

 أساليب ومواعيد اإلفصاح عن المعلومات:

يقوم مدير الصندوق باإلفصاح لمالكي الحصص أو الوحدات عن أية معلومات من شأنها أن تؤثر  .1

 هذه الوحدات وباإلجراءات التي اتخذها لمواجهة ذلك. على قيمة

 

يجب على مدير الصندوق تقديم تقريراً دورياً لكل حامل وحدات كل ثالثة أشهر مالم ينص النظام  .2

 األساسي على مدة أقل، ويتضمن هذا التقرير على األخص المعلومات التالية:

 صافي قيمة أصول وحدات الصندوق. •

 الصندوق التي يملكها حامل الوحدات وصافي قيمتها.عدد وحدات  •

سجالً بحركة حساب كل حامل وحدات على حدة، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة بعد آخر  •

 تقرير تم تقديمه لحامل الوحدات.

 بياناً عن أتعاب مدير الصندوق ومقدمي الخدمات. •

 ،ر من خالل البورصةيجب على مدير الصندوق نشر معلومات شهرية عن الصندوق للجمهو •

  وذلك خالل سبعة أيام عمل من نهاية كل شهر وفقاً للنموذج الذي تحدده الهيئة.
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 عشر الخامسة المادة

 مدير الصندوق:

 الشركة الكويتية للتمويل واالستثماراسم مدير الصندوق: 

 AP/2015/0028 رقم الترخيص الصادر عن هيئة أسواق المال:

 .22دولة الكويت، منطقة الشرق، برج العربية، الدور  المقر الرئيسي:

 4297+ داخلي 965 188 9000البدالة  الهاتف:

         +965 2244 1/6380المباشر :          

 CRM@KFIC-KW.COM البريد اإللكتروني:

 KW.COM-WWW.KFIC: الموقع اإللكتروني
  

 مدير الصندوق:نبذة عن 

 2000إبريل  15تأسست " الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار )كفيك( كشركة كويتية مساهمة في 

حيث انطلقت في بداية تأسيسها باسم الشركة الكويتية للخدمات التمويلية وكانت تعمل فقط في قطاع 

 .2003يوليو 28التمويل وتم إدراجها في سوق الكويت لألوراق المالية بتاريخ 

قامت الشركة بتغيير  2004وقد سارت الشركة نحو تحقيق األهداف التي أنشئت من أجلها وفي عام 

هيكلها التنظيمي وإستراتيجية نشاطها مستهدفة قطاع االستشارات االستثمارية وذلك الستكمال سلسلة 

 خدماتها التمويلية الناجحة.

ية واالستثمارية في الكويت مجال تقديم الخدمات التمويل إقليمياً في تطمح كفيك دائماً أن تقوم بدور فعال

السوق، ورسالتها هي توفير خدمات متكاملة بمهارات  احتياجاتمجلس التعاون الخليجي لتلبية ودول 

ممتازة في أعمال التطوير وإدارة األصول في منظومة جذابة وآمنة لعرضها على عمالء الشركة 

ومساهميها وذلك بهدف تعزيز الميزة التنافسية للشركة، ومن هنا فإننا نقوم بمزاولة نشاطنا التجاري 

 .قيةوفق أعلى مستويات المهنية واألخال

 

 ملخص المعلومات المالية:

الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار، شركة مساهمة عامة ومدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية 

، ويمكن الحصول على المعلومات المالية للشركة من خالل الموقع الرسمي لسوق 2004منذ عام 

 الكويت لألوراق المالية.

 

 اإلدارية للصندوق:أعضاء الهيئة 

يتولى إدارة الصندوق هيئة إدارية تتشكل من موظفين اثنين أو أكثر من موظفي مدير الصندوق ممن 

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

يجب أن يكون أعضاء الهيئة اإلدارية من األشخاص المسجلين لدى الهيئة، ويمثلون  .لدى مدير الصندوق

مدير الصندوق في المسؤوليات والصالحيات المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية، ويعتبر توقيع أعضاء 

م بمثابة توقيع مدير الصندوق، ويكون هؤالء األعضاء مسؤولين بالتضامن الهيئة اإلدارية أو من يفوضونه منه

 مع المدير عن أي أخطاء أو إهمال أو غش في إدارة الصندوق.

 

 :شغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإلدارية أو أي من مقدمي الخدمات

ت؛ يتعين على في حالة شغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإلدارية للصندوق، أو أي من مقدمي الخدما

مدير الصندوق إخطار الهيئة بذلك خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل، كما يتعين عليه تقديم طلب 

http://www.kfic-kw.com/
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 مدة اإلخطار المنصوص نتهاءايوم عمل من تاريخ  15لشغل المناصب الشاغرة خالل مدة اقصاها 

 .في هذه المادة عليها
الهيئة عند حدوث أي تغيير يطرأ على النظام األساسي، أو مقدمي ويتم تعديل بيانات الصندوق في سجل الصناديق لدى 

 الخدمات.

وفي جميع األحوال يجب على مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل من شغور أو 

ٍّ من المناصب المذكورة.  شغل أي 

 
 قيود المناصب

لفصل الثالث )تعارض المصالح( من الكتاب الثامن مع عدم اإلخالل بالتزامات مدير الصندوق بأحكام ا .1

)أخالقيات العمل( من الالئحة التنفيذية، يجوز لموظفي مدير الصندوق من غير المسجلين كممثلي مدير 

نظام استثمار جماعي شغل عضوية مجلس إدارة في شركة تشكل أوراقها المالية جزءاً من أصول صندوق 

 يديره مدير الصندوق.

موظفي مدير الصندوق من المسجلين كممثلي مدير نظام استثمار جماعي شغل عضوية مجلس وال يجوز ل .2

 إدارة الشركات المشار إليها في الفقرة السابقة.

في حال توظيف مدير الصندوق لشخص كممثل لمدير نظام استثمار جماعي ممن ينطبق عليهم الحظر  .3

ل من عضوية مجلس إدارة الشركة التي تشكل الوارد في هذه المادة؛ فيجب على هذا الشخص أن يستقي

 أوراقها المالية جزءاً من أصول صندوق يديره مدير الصندوق.

ال يجوز لمدير الصندوق االشتراك في التصويت على قرارات جمعية حملة الوحدات المتعلقة بمنفعة  .4

 خاصة له أو في حالة تعارض مصالحه مع مصالح الصندوق.

 المدير ألكثر من صندوق، يجب عليه أن يفصل بين العمليات المرتبطة بهذه الصناديق.في حال إدارة  .5

 

 ولية مدير الصندوق:ؤمس

أموال الصندوق سواء كان يقوم باإلدارة بنفسه أو  ستثماراويكون مدير الصندوق مسئول عن إدارة 

في حدود ما تسمح به  على أال يعفي ذلك مدير الصندوق من مسؤولياته،من خالل مدير استثمار 

أحكام القانون وأحكام الالئحة التنفيذية لهيئة أسواق المال ونظام الصندوق وأية تعليمات أخرى 

 تصدرها الهيئة.

 

 :يليعلى األخص بما  ويلتزم مدير الصندوق
 المحددة في نظامه األساسي. ستثماريةاالإدارة أصول الصندوق بما يحقق أهدافه  .1

وغيرها من القرارات بما يحقق مصلحة الصندوق وحملة الوحدات  ستثماريةاالاتخاذ جميع القرارات  .2

 ويضمن معاملة حملة الوحدات بإنصاف.

تطبيق سياسات وإجراءات مناسبة لمنع أو الحد من الممارسات الخاطئة التي من المتوقع أن تؤثر على  .3

 السوق ونزاهته. ستقرارا

 حيحة وشفافة لكل صندوق يديره.التأكد من استخدام نماذج تسعير وأنظمة تقييم عادلة وص .4

 التدابير المناسبة لحماية وحفظ أصول الصندوق. تخاذا .5

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

 تمثيل الصندوق في عالقته بالغير وأمام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه. .7
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 بي لقيد التعامالت المالية للصندوق.توفير نظام محاس .8

التأكد من وجود نظام مالئم لتسوية التعامالت التي تم إدخالها بالنظام المحاسبي مع الحسابات النقدية  .9

 الصندوق لدى أمين الحفظ. سمابواألوراق المالية المفتوحة 

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

غير ضرورية وفق أغراض الصندوق وسياسته  ستثماريةاتعريض الصندوق ألية مخاطر عدم  .11

 .ستثماريةاال

في الحدود التي تمكنه من القيام  ستثماراالتوفير جميع المعلومات الالزمة عن الصندوق إلى مراقب  .12

 بواجباته بكفاءة وفاعلية.

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

 في حال إدارة المدير ألكثر من صندوق، يجب عليه أن يفصل بين العمليات المرتبطة بهذه الصناديق. .14

َ  ستبدالايجوز للهيئة  المنصوص عليها في  بالتزاماتهمدير الصندوق إذا رأت أنه قد أخل إخالالَ جوهريا

 الالئحة التنفيذية.

 

جماعي بأحكام  ستثماراأو أمين الحفظ لنظام  ستثماراالللهيئة، إذا تبين لها عدم التزام مدير أو مراقب 

أو  سترداداالالقانون أو هذه الالئحة، أن تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوقف لفترة مؤقتة عن عملية 

 ريخ المحدد بتلك التعليمات.الجماعي في التا ستثماراالفي وحدات نظام  –أو كالهما  – شتراكاال

 

يجب مراعاة كشف كل الحقائق  االستثمارعند إجراء أي اتصال أو إفصاح لترويج وحدات صندوق 

قية والمعلومات ذات العالقة دون مبالغة، وفي جميع األحوال تخضع اإلعالنات الترويجية أو التسوي

ل الصندوق مقابل أتعاب مستشار وال يجوز دفع أي مبلغ من أصو للضوابط التي تقررها الهيئة.

االستثمار أو الترويج للوحدات أو بيعها، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر، مصاريف نسخ 

ويتحمل الصندوق  وتوزيع النظام األساسي للصندوق، على أن يتحمل مدير الصندوق هذه المصاريف،

 مصاريف التأسيس.

 عشر السادسة المادة

 للصندوق:السنة المالية 

تبدأ السنة المالية للصندوق في األول من يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل سنة واستثناء من  •

من إجراءات إنشائه وتنتهي في تاريخ  االنتهاءذلك تبدأ السنة المالية األولى للصندوق من تاريخ 

 انتهاء السنة المالية التالية.

 عشر ةالسابع المادة

 والميزانيات:التقارير 

يجب على مدير الصندوق إعداد البيانات المالية المرحلية المراجعة للصندوق بشكل ربع سنوي على  .1

األقل، وذلك وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من الهيئة، وأن يقدم نسخة منها للبورصة والهيئة 

 الفترة.خالل مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من نهاية 

يلتزم المدير بإصدار ميزانيات ربع سنوية للصندوق بعد مراجعتها من قبل مراقب الحسابات  .2

تتضمن تقرير نشاط الصندوق خالل فترة الميزانية ويجب أن يسجل هذا التقرير البيانات المالية 
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للصندوق وحساب األرباح والخسائر وأية أتعاب أخرى يتحملها الصندوق. ويجب أن تتضمن 

 لتقارير السنوية وربع السنوية كل نشاط اقتصادي خالل الفترة المنتهية.ا

المدققة، وأن يقدم نسخة منها للبورصة  المالية السنويةيجب على مدير الصندوق إعداد البيانات  .3

 والهيئة خالل مدة أقصاها خمسة وأربعين يوما من نهاية السنة المالية للصندوق.

 عشر الثامنة المادة

 مراقب حسابات خارجي للصندوق:

يجب على مدير الصندوق تعيين ُمراقب حسابات خارجي مسجل لدى الهيئة، وذلك ليقوم بأعمال مراجعة  .1

 ابات الصندوق وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة.وتدقيق حس

ول عن أي تقصير أو إهمال مهني أو غش يقع منه أثناء تأديته ؤيكون مراقب الحسابات مس .2

 لعمله.

في أي وقت على السجالت والدفاتر والوثائق واألوراق المتعلقة  االطالعلمراقب الحسابات حق  .3

 بإدارة واستثمار أموال الصندوق التي بحوزة مدير الصندوق وفقاً للقواعد التي تنظم هذه المهنة.

يقوم مراقب الحسابات بإخطار الهيئة بأية مخالفات ألحكام القانون في نظام الصندوق تقع من  .4

 .االستثمارلحفظ أو مراقب مدير الصندوق أو أمين ا

يجب على مدير الصندوق تعيين ُمراقب حسابات خارجي مسجل لدى الهيئة، وذلك ليقوم بأعمال  .5

 مراجعة وتدقيق حسابات الصندوق وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة من الهيئة.

وياً، ولمدة ال تتجاوز أربع يعين مراقب الحسابات الخارجي للصندوق لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد سن .6

سنوات مالية متتالية، ويجوز له القيام بهذه األعمال لذات الصندوق بعد فترة انقطاع ال تقل عن سنتين 

 متتاليتين.

ال يجوز أن يكون مراقب الحسابات الخارجي للصندوق هو نفسه مراقب الحسابات لمدير  .7

 الصندوق.

وي العالقة بمدير ذال يجوز أن يكون مراقب الحسابات الخارجي للصندوق من األطراف  .8

 الصندوق.

 عشر التاسعة المادة

   أمين الحفظ:

يقوم مدير الصندوق بتعيين أمين الحفظ ويكون مقره الرئيسي في دولة الكويت على أن توافق  .1

مدير أو أمين حفظ أو مراقب استثمار نظام االستثمار الجماعي إال  تبدالاسال يجوز  عليه الهيئة.

بعد موافقة الهيئة على ذلك، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مســــبباً خالل ثالثين يوماً من 

 تاريخ اســـتالمها الطلب.

 ال يجوز أن يكون أمين الحفظ من األطراف ذوي العالقة بمدير الصندوق .2

 ستثماراوالمترتبة على قيام مدير الصندوق بإدارة  االلتزاماتأن يقوم بتنفيذ  على أمين الحفظ .3

 أموال الصندوق ما لم يكن تنفيذ هذه االلتزامات متعارضاً مع أحكام القانون أو الالئحة التنفيذية

 أو نظام الصندوق أو القرارات والتعليمات التي تصدرها الهيئة، وتتولى الهيئة الفصل وتعديالتهما

 .االلتزاماتفي أي خالف قد ينشأ بين المدير واألمين بسبب تنفيذ هذه 
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يلتزم أمين الحفظ بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالصندوق وال يقوم بنشر أي بيانات  .4

قبل عرضها على "مدير الصندوق" وأخذ موافقته  –ولو بعد انتهاء مدته  –تخص الصندوق 

 الخطية المسبقة على ذلك.

عناية  االستثمارالفرعي أن يبذل في حفظ أصول صندوق  أو يالحفظ الرئيسب على أمين يج .5

في كل إجراء أو تصرف  االستثمارالشخص الحريص، وأن يعمل على حماية مصالح صندوق 

 االستثمارعلى أن يتحمل كل منهما المسؤولية الكاملة عن أي خسارة لألصول الخاصة بصندوق 

 تنتج عن إهمال أو سوء تصرف من قبلهما أو من قبل التابعين لهما.

 

يجب حفظ أصول الصندوق لدى أمين حفظ مرخص له يعين من قبل مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة 

 ويجب على أمين الحفظ االلتزام على األخص بما يلي: لهيئة،ا
 

مع مراعاة أحكام الكتاب السابع )أموال العمالء وأصولهم( من الالئحة التنفيذية، يلتزم أمين الحفظ  .1

بأصول الصندوق في حسابات منفصلة يقوم بفتحها وإدارتها على أن تكون مستقلة عن حساباته  حتفاظباال

 أو حسابات الغير، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص الحريص.

 استالم وحفظ وإيداع األرباح النقدية وأية توزيعات أخرى ناشئة عن نشاط الصندوق. .2

مترتبة على أصول الصندوق وإرسال أي إخطارات يتسلمها وفي إخطار مدير الصندوق بأية التزامات  .3

 المدة المقررة لذلك.

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

 إعداد وحفظ سجل حملة الوحدات ما لم يحفظ لدى وكالة مقاصة. .5

 العشرون المادة

  :ستثماراالمراقب 

الصندوق بأية مخالفات تقع من مدير الصندوق وله  ومديربإخطار الهيئة  االستثماريلتزم مراقب  .1

أن يطلب من مراقب الحسابات القيام بفحص حسابات الصندوق في أي وقت يشاء وتزويده بنتائج 

 هذا الفحص.

في نهاية يوم األربعاء، ويجوز له  االستثمارأسبوعي لوحدات  تقويمبعمل  االستثماريقوم مراقب  .2

  الصندوق. مديرل على موافقة كتابية من أن يختار جهة متخصصة أو أكثر بعد الحصو

 .ال يجوز أن يكون مراقب االستثمار من األطراف ذوي العالقة بمدير الصندوق .3

 

يعين من قبل مدير الصندوق بعد الحصول على موافقة الهيئة، على أن يلتزم  ستثمارايكون للصندوق مراقب 

 على األخص بما يلي:
 

مدير الصندوق بالقانون والالئحة التنفيذية وقرارات وتعليمات الهيئة والنظام األساسي  لتزاماالتأكد من  .1

 وأية وثائق أُخرى يُصدرها ُمدير الصندوق. كتتاباالونشرة 

أن يقوم بتقويم حصص أو وحدات االستثمار بالطريقة وفي المواعيد المحددة لذلك في النظام األساسي  .2

 للصندوق.
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الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة حملة الوحدات وفقاً للنظام األساسي للصندوق  التأكد من قيام مدير .3

 وأحكام الالئحة التنفيذية، وأن أمواله تستثمر في حدود األساليب والسياسات المحددة في هذا النظام.

 إقرار أية تعامالت تنطوي على تعارض مصالح. .4

ً على األقل مع الهيئة اإل جتماعاال .5 دارية للصندوق لمراجعة التزام الصندوق بالقانون مرتين سنويا

والالئحة التنفيذية وقرارات وتعليمات الهيئة والنظام األساسي ونشرة االكتتاب وأية وثائق أخرى 

 يصدرها مدير الصندوق.

 إخطار الهيئة بأية مخالفات تقع من مدير الصندوق. .6

 والعشرون الحادي المادة

 تعديل نظام الصندوق:

ستثمار جماعي أن يجري أي تعديالت على العقد أو النظام األساسي إال بعد موافقة إال يجوز لمدير نظام  .1

إذا وجدت في التعديالت المقترحة ما يمس الحقوق المكتسبة لحملة  -الهيئة على هذه التعديالت وللهيئة 

 مال على هذه التعديالت.% من رأس ال 50أن تطلب من مدير النظام أخذ موافقة أكثر من  -الوحدات 

 ال ينفذ أي تعديل على النظام األساسي للصندوق إال بعد موافقة الهيئة أو في الموعد الذي تحدده. .2

ويجب على مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات بأي تعديل يتم على النظام األساسي للصندوق، وذلك  .3

 ئة على هذا التعديل.خالل فترة ال تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ موافقة الهي

 والعشرون الثانية المادة

 حاالت حل وتصفية الصندوق

 ينقضي الصندوق في األحوال التالية:

 المدة المحددة في النظام األساسي ما لم تجدد طبقاً للقواعد الواردة بالنظام. نقضاءا .1

 الغرض الذي أنشئ من أجله الصندوق أو في حالة استحالة تحقيقه الهدف. نتهاءا .2

 مجدياً. ستثمارااالباقي  ستثماراتلف أو هالك جميع أصول الصندوق أو معظمها بحيث يتعذر  .3

بناًء على طلب مدير الصندوق بشرط صدور قرار بالموافقة من جمعية حملة الوحدات ممن يملكون أكثر  .4

 ل الصندوق بحله قبل انتهاء مدته.% من رأس ما 50من 

 صدور قرار من الهيئة بإلغاء ترخيص الصندوق. .5

 صدور حكم قضائي بحل الصندوق وتصفيته. .6

 

 الغاء الترخيص:

 للهيئة أن تلغي ترخيص أي صندوق في أي من األحوال التالية:

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

 ذلك حماية لمصلحة حملة الوحدات في الصندوق.إذا كان في  .2

من أحكام القانون أو اللوائح، أو  الحفظ أياأو أمين  االستثمارإذا خالف مدير الصندوق أو مراقب  .3

 قدم للهيئة معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة.

ة للتحري إذا طلب مدير الصندوق إلغاء الترخيص. وللهيئة أن ترفض الطلب إذا وجدت ضرور .4

 عن أمر يتعلق بالصندوق أو بمصلحة حملة الوحدات. 
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 والعشرون الثالثة المادة

 كيفية إجراء التصفية

في دور التصفية،  - أعالهحاالت حل وتصفية الصندوق المذكورة وفقاً ألحكام  -يدخل الصندوق بمجرد حله 

بالقدر الالزم إلتمام التصفية، ويجب أن يضاف إلى اسم  عتباريةاالويحتفظ خالل مدة التصفية بالشخصية 

الصندوق عبارة )تحت التصفية( مكتوبة بطريقة واضحة في المكاتبات الصادرة عن الجهة القائمة على 

 التصفية، ويجب أن يتم شهر تصفية الصندوق.

ظامه األساسي على خالف ويتبع في تصفية الصندوق األحكام المنصوص عليها في المواد التالية ما لم ينص ن

 ذلك.

 فتتاحابالدائنين  تسقط آجال جميع الديون التي على الصندوق من تاريخ شهر حل الصندوق وإخطار .1

 ً التصفية مع دعوتهم لتقديم طلباتهم  فتتاحابالتصفية، وعلى المصفي أن يخطر جميع الدائنين رسميا

وفي جميع األحوال يجب أن يتضمن اإلخطار  ديونهم، ويجوز إخطار الدائنين بطريق اإلعالن، قتضاءاب

 أو اإلعالن مهلة للدائنين ال تقل عن خمسة عشر يوم عمل لتقديم طلباتهم. 

الصندوق سلطة مدير الصندوق، ومع ذلك يظل المدير قائماً على إدارة الصندوق إلى  نقضاءاتنتهي عند  .2

ٍّ وممارسته لسلطاته، ويعتبر المدير بالنسبة  إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يتم حين تعيين مصف 

. ويستمر  ٍّ خدمات الصندوق خالل مدة التصفية في تقديم خدماتهم ما لم يقرر المصفي  مقدموتعيين مصف 

بغيرهم أو دمج بعض  ستبدالهمافي تقديم هذه الخدمات أو  ستمرارهمالعدم الحاجة  -بعد موافقة الهيئة  -

 المهام لدى مقدم خدمة واحد.

عيين مدير أو مقدمي الخدمات للصندوق مصفياً له، كما يجوز تعيين المصفي من بين األشخاص يجوز ت .3

أو أمين  ستثماراأو مراقب  ستثماراالالجماعي، أو إدارة محفظة  ستثماراالالمرخص لهم بإدارة أنظمة 

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.

هيئة تعيين لمصفى بقرار يصدر عن جمعية حملة الوحدات إال في األحوال التي تقرر فيها الأيتم تعيين  .4

المصفي من قبل جمعية حملة الوحدات، يتوجب  ختياراالمصفي وفق الالئحة التنفيذية. وفي حالة 

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  .5

حملة الوحدات أو دائني الصندوق أو من تلقاء نفسها أن تصدر قراراً بعزل المصفى إذا رأت مبرراً 

أ المصفي الجديد في مقبوالً لذلك. وكل قرار بعزل المصفي يجب أن يشمل تعيين من يحل محله، وال يبد

 مباشرة أعماله إال بعد شهر القرار المتضمن العزل وتعيينه مصفياً.

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

 تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير. •

 حقوقه.القيام ببذل عناية الشخص الحريص للمحافظة على أصول الصندوق و  •

 سداد ديون الصندوق. •
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أخرى تكفل  بيع أصول الصندوق عقاراً أو منقوالً بالمزاد العلني أو بالممارسة أو بأي طريقة •

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

 قسمة صافي أصول الصندوق بين حملة الوحدات. •

أعماالً جديدة إال إذا كانت الزمة إلتمام أعمال سابقة، كما ال يجوز له بيع وال يجوز للمصفي أن يبدأ  .7

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.

تي يجريها المصفي في مواجهة الصندوق أو حملة الوحدات أو الغير إذا كانت مما تسري األعمال ال .8

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.

يم حسابات الصندوق وتسليم دفاتره ومستنداته وأصوله إلى المصفي، كما يلتزم على مدير الصندوق تقد .9

خالل ثالثة  -مقدمو الخدمات بتزويد المصفى بأي بيانات أو معلومات تخص الصندوق، ويقوم المصفي 

والتزاماته، بجرد أصول الصندوق وتحديد مركزه المالي بما يتضمن حقوقه  -من مباشرته لعمله  أشهر

وله أن يستعين في ذلك بمقدمي الخدمات، ويمسك المصفي الدفاتر الالزمة لقيد التصفية، مع إخطار 

 الهيئة بتقرير المركز المالي للصندوق.

على المصفي االنتهاء من أعمال التصفية في المدة المحددة في قرار تعيينه، فإذا لم تحدد المدة تولت  .10

المصفي  ختارتاطلب ذوي الشأن. ويجوز مد المدة بقرار يصدر من الجهة التي الهيئة تحديدها بناء على 

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.

السنة  نتهاءاجتماع خالل ثالثة أشهر من على مصفي الصندوق أن يقوم بدعوة جمعية حملة الوحدات لال .11

المالية، وذلك لمناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي عن 

 ذلك أعمال التصفية. قتضتاأعمال التصفية والمصادقة، وله دعوة الجمعية لالجتماع في أي وقت إذا 

يكون للصندوق من حقوق لدى الغير أو لدى مدير الصندوق وإيداع  يتعين على المصفي أن يستوفي ما .12

وعلى المصفي سداد ديون  المبالغ التي يحصلها في أحد البنوك لحساب الصندوق في دور التصفية.

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

 التالي:

 المالية الناتجة عن عمليات التصفية. اماتلتزاال •

 جميع المبالغ المستحقة لمقدمي الخدمات. •

 .متيازهااالديون الممتازة حسب ترتيب  •

 الديون المضمونة بتأمينات عينية، وذلك في حدود ناتج الشيء الضامن للدين. •

إن لم يكف المتبقي من ناتج وما يتبقى من مال بعد سداد الديون السابق بيانها يؤدي للدائنين العاديين، ف

 رماء.التصفية لسداد كل هذه الديون يتم قسمة المال عليهم قسمة الغ

يقوم المصفي بقسمة ما تبقى من أصول الصندوق بعد سداد ديونه بين حملة الوحدات، ويحصل كل  .13

 مشترك على نصيب يتناسب مع عدد وحداته في رأس مال الصندوق.
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ً عن تصفية الصندوق وقسمة أصوله، وتنتهي يقدم المصفي إلى جمعية حملة  .14 ً ختاميا الوحدات حسابا

أعمال التصفية بالتصديق على الحساب الختامي من تلك الجمعية. وعلى المصفي أن يطلب إلغاء قيد 

الصندوق من سجل الصناديق لدى الهيئة بعد انتهاء التصفية. ويقوم المصفي بشهر انتهاء التصفية، وال 

 بانتهاء التصفية إال من تاريخ الشهر.يحتج على الغير 

يلتزم المصفي بتقديم تقرير ربع سنوي للهيئة عن أعمال التصفية وفقاً للسنة المالية للصندوق خالل مدة  .15

أقصاها ثالثون يوماً من نهاية الفترة، على أن يكون التقرير مراجعاً من قبل مراقب الحسابات، ومتضمناً 

ت التصفية والدفعات التي تم توزيعها على حاملي الوحدات وأي أصول ما تم التوصل إليه في إجراءا

الصندوق لم يتم تسييلها وسبب عدم االنتهاء من تسييلها، كما يجوز للهيئة أن تطلب من  موجودة لدى

 المصفي تزويدها بأي معلومات أو تقارير كلما رأت ضرورة لذلك.

الصندوق لمدة خمس سنوات من تاريخ إلغاء قيد الصندوق تحفظ الدفاتر والمستندات المتعلقة بتصفية  .16

 من سجل الهيئة في المكان الذي تحدده الجهة التي عينت المصفي.

يسأل المصفي عن تعويض األضرار التي تلحق الصندوق أو حملة الوحدات أو الغير بسبب تجاوزه  .17

تعدد المصفين فإنهم يكونون  حدود سلطته أو نتيجة األخطاء التي يرتكبها في أداء عمله، وفي حالة

 مسئولين على وجه التضامن.

 والعشرون الرابعة المادة

 الشكاوى:إجراءات 

يتم تقديم الشكاوى باسم مدير الصندوق عن طريق التسليم اليدوي أو عن طريق البريد المسجل ويكون 

 .الخامسة والعشرين المذكورة بالمادةمكان تسليم الشكوى بناء على العناوين 

 

 والعشرون الخامسة المادة
 المراسالت:

 -يتم توجيه كافة المراسالت: 

 في سجالت الصندوق.ألي مالك على آخر عنوان مقيد  .1

 إلى المدير على العنوان التالي: .2

 –برج العربية  –شارع أحمد الجابر  –الشرق  –الشركة الكويتية للتمويل واالستثمار)كفيك( 

 الكويت 13037الصفاة  21521ص.ب 

   22446381 / 22446380رقم الهاتف للشركة: .3

  (.297(، )313(، )369داخلي ) 1889000 

 22421586ة: رقم الفاكس للشرك .4

  wasm@kfic-kw.com البريد االلكتروني: .5

 complains@kfic-kw.comالبريد اإللكتروني للشكاوى:  .6

 kw.com-www.kficالموقع االلكتروني:  .7

http://www.kfic-kw.com/
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 وعشرون السادسة المادة

 القانون والمحاكم:

القانون الكويتي ويختص القضاء الكويتي وحده بكافة المنازعات يخضع هذا النظام ويفسر وفقاً ألحكام 

بشأن إنشاء هيئة أسواق المال  2010لسنة  7التي تتعلق به أو تنشأ عنه، ويطبق أحكام القانون رقم 

وتعديالته والقرارات والشروط المنظمة من الجهات الرقابية فيما لم يرد به  وتنظيم األوراق المالية

 ام.نص في هذا النظ

والئحته التنفيذية بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم  2010لسنة  7تطبق أحكام القانون رقم  •

نشاط األوراق المالية وتعديالته والقرارات والشروط المنظمة من الجهات الرقابية فيما لم يرد به 

 نص في هذا النظام.

 العشرونو السابعة المادة

 غسل األموال:

بقرارات وتعليمات هيئة أسواق المال وقوانين دولة الكويت بشأن  االلتزاميجب على مدير الصندوق 

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

 وتعليمات الحقة تصدر بشأن غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
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 والعشرون الثامنة المادة

 الرسوم: جدول

يوضح الجدول أدناه كافة الرسوم والمصاريف واالتعاب، سواء كانت مستحقة على حملة الوحدات أو من 

 أصول الصندوق أو التي تدفع من مدير الصندوق. 

 

 قيمة الرسوم والمصاريف واألتعاب مستحقة على الرسوم والمصاريف واالتعاب

 أتعاب مدير الصندوق
 

 الصندوق

يتقاضىىىىىىى مىىىىىىدير الصىىىىىىندوق  :إدارةأتعاااااااب 

% نظيىىىر قيامىىىه 1.25أتعىىىاب إداريىىىة بنسىىىبة 

أمىىىوال الصىىىندوق وتحسىىىب  واسىىىتثماربىىىإدارة 

اسىىىىبوعياً مىىىىن صىىىىافي قيمىىىىة الصىىىىندوق فىىىىي 

 .يوم التقويم وتسدد بشكل ربع سنوي

يتقاضىىىى مىىىدير الصىىىندوق أتعااااب تشاااجيعية: 

% مىىىىن العوائىىىىد 10أتعىىىىاب تشىىىىجيعية بواقىىىىع 

سىىىىنوياً مىىىىن صىىىىافي % 10التىىىىي تزيىىىىد عىىىىن 

قيمىىىىة األصىىىىول للصىىىىندوق تحسىىىىب أسىىىىبوعياً 

وتسىىىدد فىىىي نهايىىىة السىىىنة الماليىىىة ولىىىن يحىىىق 

للمىىىدير أن يتقاضىىىى أتعىىىاب تشىىىجيعية مىىىا لىىىم 

 % سنوياً.10يحقق عوائد تتجاوز 

 رسوم االشتراك

% مىىىىىن المبلىىىىىغ المسىىىىىتثمر يقىىىىىوم "طالىىىىىب 1 حملة الوحدات

االشىىتراك االشىىتراك" بىىدفع هىىذه النسىىبة عنىىد 

ويىىىتم دفعهىىىا لىىىوكالء البيىىىع، كمىىىا يحىىىق لمىىىدير 

الصىىىىندوق التنىىىىازل أو إلغىىىىاء تلىىىىك الرسىىىىوم 

 .وعدم تقاضيها في أي وقت من األوقات

 - حملة الوحدات رسوم االسترداد

 - حملة الوحدات رسوم االسترداد المبكر )ان وجد(

 الصندوق أتعاب أمين الحفظ

0.075 ً مىىىىىىن صىىىىىىافي  % تحسىىىىىىب اسىىىىىىبوعيا

 وتسىىىىدديم وقيمىىىىة الصىىىىندوق فىىىىي يىىىىوم التقىىىى

 .بشكل ربع سنوي

 الصندوق أتعاب مراقب االستثمار

% تحسىىىب اسىىىبوعيا مىىىن صىىىافي قيمىىىة 0.05

بشىىىىكل  وتسىىىىدديم والصىىىىندوق فىىىىي يىىىىوم التقىىىى

 .ربع سنوي

ً   2,250 الصندوق الخارجي الحسابات مراقبأتعاب   دينار كويتي سنويا

 - مدير الصندوق االستثمار )ان وجد(أتعاب مستشار 

 - الصندوق أتعاب المستشار القانوني )ان وجد(

ً  1,500   الصندوق رسوم جهة حفظ السجل   دينار كويتي سنويا

 


