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التيي هي شركة مساهمة كويتية مقفلة ومرخص لها من قبل هيئة أسواق المال، و   شركة ثروة لالستثمار  
فييي شييتم الم ييا ا  يييلخل ميين أييمن أ راأييها سملييياا اسييتثمار اامييوال لاسييابها ولاسييا  ال ييير

سليه وسلم موافقية واارة الت يارة والصيناسة وبنيك الكوييا   وبناءاستثمار    وإنشاء صناليق  ا ستثمارية
وقيل تيم توفييق   وفق أاكيام هي ا النميام  ا ستثماريتم إنشاء صنلوق ثروة    وهيئة أسواق المال  المركاي
انشاء هيئة أسواق الميال وتنمييم   والالئاة التنفي ية بشأن  2010لسنة    7القانون رقم    وفق أاكامأوأاسه  

  تهما والقراراا والأوابط الصالرة من الهيئة.وتعليال  وراق الماليةا 
 
 

 المادة األولى 
 

 يعتبر التمهيد السابق جزأ ال يتجزأ من هذا النظام ومكماًل لنصوصه. 
 

 

 المادة الثانية 

 تعريفات:
لة والاا استثمارية  ليييايل رأس ماله بإصلار  صنلوق مفتوح،  و رأسمال مت ير. : شكل الصندوق

 أو ينخفض باسترلال بعض والاته خالل الفترة الماللة في نمامه ااساسي.

 صنلوق ا ستثمار في ااوراق المالية. : نوع الصندوق

 .ا ستثماريصنلوق ثروة : الصندوقأسم 

  اكتتا  سام.: نوع طرح وحدات الصندوق

 يويتلينار كويتي إلم مائة مليون لينار ك ينمليون: من رأسمال الصندوق

 : اللينار الكويتي.عملة الصندوق

 –الشرق  :مرخص له من قبل هيئة اسواق المال؛ ومقرهاشخص    هيو  .شركة ثروة لالستثمارالمدير:  

 الكويا. -22-21اللور – 2برج الراية -سمر بن الخطا  شارع 

ليك ي   ا فلهم بمشخص استباري مرخص له من الهيئة لمااولة افم أموال العمالء وأصو:  الحفظ  أمين

 .التنفي ية تلك المكونة انممة ا ستثمار ال ماسي وفقاً ااكام القانون والالئاة

شخص استباري مرخص له بمااولة نشاط المراقبة واإلشراف سلم أنممة ا ستثمار   مراقب االستثمار:

 ال ماسي.

الي ي   باا اسياقبيي الالشخص الطبيعي المس ل للى الهيئية فيي سي ل مرا:  الخارجيمراقب الحسابات  

يبيلي الييرأي الفنييي الماايييل والمسيتقل اييول مييلى سلاليية ووأيوح القييوائم المالييية انمميية ا سييتثمار 

 .ال ماسي المعلة وفقاً لمعايير المااسبة اللولية المعتملة للى الهيئة

 .هيئة أسواق المال :الهيئة

 .هيئة أسواق المالجهة اإلشراف: 

 سليه مستقبالً.رأ تط الا قل ه ا النمام وأي تعلي النظام:
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 بورصة الكويا  : لبورصةا
الشخص ال ي يعرض أو يبيع أوراقاً مالية لصالح مصلرها أو اليفه، أو ياصل :  (البيعاالكتتاب )وكيل  

 سلم أوراق مالية من المصلر أو اليفه ب رض إسالة تسويق أو إلارة سملية اصلار ااوراق المالية.
 الوالاا.ي الكك / ملاهو م المشترك/ المشتركون:

هي اااكام المنممة لطريقة سقل ال معية من ايث طريقة ا  تماع إليها أحكام جمعية حملة الوحدات:  

 .سمال التي يتم مناقشتها بال معيةوامانها ومكانها وكيفية التصويا فيها واإل

 الصينلوق ولصيأ فيي ةصا تمثل للت ائة قابلة  ير مالية ورقة هي ا ستثمار والة :وحدات االستثمار

 .سنها الناشئة الاقوق كامل مباشرة ااملها وتخول

ً  بينهم من يختاروا أن سليهم تعين الواالة الوالة مالكو تعلل  وإ ا  .الصنلوق ت اه يمثلهم واالاً  شخصا

 .تملكها أو ا ستثمار والاا  في ا كتتا   الكويتيين ل ير وي وا

مو يولاا الصينلوق اسي  السيعر تقيويم    بناء سليمله  تالي  متهو السعر ال ي يسعر وحدة االستثمار:  

 السوقي مقسوماً سلم والاا ا ستثمار.

استثماراا الصنلوق في نهاية الفترة المالية مقومة ااكيام قيمة    هيالقيمة الصافية ألصول الصندوق:  

اً وامطرأخرى  ةنمام الصنلوق ااساسي مأافاً اليها بنول المو ولاا ااخرى من نقلية وأرصلة ملين

منها التااماا الصنلوق من قبيل ال يير فيي  اا التياريو  لون ااخي  فيي ا ستبيار التوايعياا النقليية 

 المقتراة سلم مساهمي الصنلوق إن و لا(.

ااوراق الماليية  نشياط  متنمييبشيأن إنشياء هيئية أسيواق الميال و  2010لسينة    7القيانون رقيم  القانون:  

 .به ةصوالالئاة التنفي ية الخا

 سليه. تلاق وأية تعليالا قل  2010لسنة  7رقم  للقانونالالئاة التنفي ية  هية التنفيذية: ئحالال

 يوم سمل رسمي للهيئة.يوم العمل: 

يستقبل الملير طلباا ا شتراك وا سترلال في الصنلوق بشكل أسبوسي وي   تقليم طل    يوم التعامل:

ً بااشرة صاعا شتراك للملير بال أقصم  الساسة ال  ل السابق ليوم التقويم ااسبوسي.( من يوم العما

 .آخر يوم سمل في ااسبوع :لتقويميوم ا

 

 المادة الثالثة 
 سم الصندوق:ا
 . و شخصية استبارية و مة مالية مستقلة ا ستثماري،يطلق سلم ه ا الصنلوق أسم صنلوق ثروة  

 

 المادة الرابعة 
ة بين ملير الصنلوق واملة الوالاا، وي   سلم املة قلعالمار اثتياكم النمام ااساسي لصنلوق ا س

الي ي يينص طل  ا شيتراك الوالاا إبلاء موافقتهم سلم النمام ااساسي للصنلوق و لك بالتوقيع سلم  
 سلم انه أطلع ووافق سلم النمام ااساسي للصنلوق.

في ا شتراك في ة ر بلليه  ص وي   توفير نسخة مطبوسة من النمام ااساسي لكل مشترك أو أي شخ
سليم طلي  ا شيتراك  -بعل ا طالع سلم النمام ااساسي للصينلوق   -الصنلوق، ويعل توقيع المشترك  
 بمثابة موافقة سلم ه ا النمام.

مكتوباً بالل ة العربية وأن يتم توفيره لون مقابل سنل   ا ستثماروي   أن يكون النمام ااساسي لصنلوق  
 طلبه.
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 امسة  خلالمادة ا
 ف من إنشاء الصندوق:هدال

الشركاا   .1 أسهم  وكافة  الكويا  بورصة  في  الملر ة  الشركاا  أسهم  في  الصنلوق  أموال  استثمار 

فرص   لتوفير  الصنلوق  ملير  يراه  لما  وفقاً  المالية  لألوراق  العربية  اللول  أسواق  في  الملر ة 

الولة، وا ستثمار  م   اطروبمخ   نك استثمارية بناًء سلم أسس ولراساا وافية لتاقيق أسلم سائل مم

في السوق اآل ل أو أي ألاة استثمارية  ليلة تطراها بورصة الكويا و يرها في أسواق ااوراق  

   المالية العربية.

أخرى  .2 استثمارية  فرص  توافر  لاين  اا ل  ومتوسيطة  قصيرة  الولائع  في  الفوائض  في  و  استثمار 

 .  ق ول صناليق أخرى متشابهة في  رأها مع ه ا الصن

 

 السادسة  ادةالم

 عامة  التزامات

 يجب على كافة مقدمي خدمات الصندوق االلتزام بما يلي: 

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

 ته. ماتزايذ الف نتتوفر لديه القدرات واإلمكانيات البشرية والتقنية والمالية بالقدر الذي يكفي لت 

إبرام عقد مع مقدم الخدمة يتضمن بيان حقوق والتزامات أطرافه وعلى األخص أتعاب مقدم الخدمة    -2

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

 واإلجراءات المترتبة على إنهاء العالقة مع مقدم الخدمة.

مقدمي  خص  الشعناية    بذل  -3 باقي  مع  والتعاون  الخدمة  بمقدم  المنوطة  بالمهام  القيام  في  الحريص 

 الخدمات للصندوق، وتعويض كل شخص لحقه ضرر نتيجة أي خطأ يرتكبه مقدم الخدمة.

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

 الصندوق. 

إذاةئللهي بأحكام    ينتب   ،  لنظام استثمار جماعي  الحفظ  أمين  أو  أو مراقب االستثمار  التزام مدير  لها عدم 

، أن تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوقف لفترة مؤقتة عن عملية االسترداد التنفيذية  القانون أو الالئحة

 بتلك التعليمات. دد لمحريخ اات في وحدات نظام االستثمار الجماعي في ال –أو كالهما   –أو االشتراك 

 

 

 السابعة المادة 
 مدير الصندوق:

يتولم إلارة الصنلوق هيئة إلارية تتشكل من مومفين اثنين أو أكثر من ميومفي ميلير الصينلوق ممين 

تتوافر فيهم شروط ممثلي نشاط ملير نمام استثمار  ماسي، سلم أن يكون أايلهم مين كبيار التنفيي يين 

 وق.للى ملير الصنل 

أسأاء الهيئة اإللارية من ااشخاص المس لين للى الهيئية، ويمثليون ميلير الصينلوق ون  يك  ي   أنو

، ويعتبر توقيع أسأياء ه ا النماموالتنفي ية    الالئاة  في المسؤولياا والصالاياا المنصوص سليها في

ن ليؤوسيمسأياء ء ااالهيئة اإللارية أو من يفوأونه منهم بمثابة توقيع ملير الصينلوق، ويكيون هيؤ 

 بالتأامن مع الملير سن أي أخطاء أو إهمال أو  ش في إلارة الصنلوق.
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 المادة الثامنة 
   :شغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإلدارية للصندوق أو أي من مقدمي الخدمات

ير  في االة ش ور منص  أال أسأاء الهيئة اإللارية للصنلوق، أو أي من مقلمي الخلماا؛ يتعين سلم مل 
الهيئة ب لك خالل ملة أقصاها خمسة أيام سمل، كما يتعين سليه تقليم طل  لش ل المناص   ار  إخط  صنلوق ال

المنصوص سليها في ه ه   انتهاء ملة اإلخطار  تاريو  يوم سمل من  أقصاها خمسة سشر  الشا رة خالل ملة 
 المالة.

لم النمام ااساسي،  أ سيطر  ت ييرث أي  ويتم تعليل بياناا الصنلوق في س ل الصناليق للى الهيئة سنل الو
 أو مقلمي الخلماا. 

وفي  ميع اااوال ي   سلم ملير الصنلوق إخطار املة الوالاا خالل ملة أقصاها خمسة أيام سمل من  
ٍّ من المناص  الم كورة.   ش ور أو ش ل أي 

 التاسعة  المادة
 :الحفظ أمين

ا اتفام بأموال وأصول و ،ا  اامانةتعأ لبم مقاالنماا لتااماا المفروأة سليها في ه ا    تنفيبسيقوم  
الصنلوق والتأكل من أن هي ه ااميوال تيلار وتسيتثمر فيي ايلول ااسيالي  والسياسياا المايللة بنميام 

 الصنلوق.

 العاشرة المادة
 مراقب االستثمار

فيي  تنو  ةبيبمراقتقيوم  و  .المراقبيةا لتااماا المفروأة سليها في ه ا النمام مقابيل أتعيا       تنفيبسيقوم   
أسمال ملير الصنلوق والتأكل من أن ه ه ااموال تلار وتستثمر في الول ااسالي  والسياساا المايللة 

 بنمام الصنلوق.
 

   الحادي عشرالمادة 
 رأسمال الصندوق:

 باسيترلال يايل رأس ماله بإصيلار وايلاا اسيتثمارية  لييلة أو يينخفض    مت ير   و رأس مال  الصنلوق
 2ويتيراوح ايلول رأس ميال الصينلوق مين    ،ااساسيي  الماللة فيي نماميه  رةفتلاخالل  لاته  بعض وا

  مليون لينار كويتي(. 100مليون لينار( إلم  

 ،لينار كيويتي أو ميا يعاللهيا بيالعمالا ااخيرى 2,000,000ي   أن   يقل رأس مال الصنلوق سن 
أن يخطر الهيئة خيالل   -  نمل ااالال  ق سن  في االة انخفاض رأس مال الصنلو  -وسلم ملير الصنلوق  

بما ياقيق   -في كل االة    -خمسة أيام سمل من تاريو انخفاض رأس المال، وللهيئة اتخا  ما تراه مناسباً  
 مصلاة املة الوالاا.

  .يكون للصنلوق شخصية استبارية و مة مالية مستقلة سن املة الوالاا أو ال هة القائمة سلم إلارته

 

 عشر ثاني الالمادة 
 صندوق:لاة مد

بال ريلة   تأسيسه  سلم  الموافقة  نشر  تاريو  من  استباراً  تبلأ  مياللية  سنة  سشر  خمسة  الصنلوق  ملة 
 ن رأس مال الصنلوق و هة ا شراف. % م 50الرسمية، وت لل لملل مماثلة و لك بموافقة أكثر من  
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 عشر الثالثة المادة
 عدد وحدات االستثمار:

  واييييييييلة( ملييييييييوني  2,000,000ينا بييييييية ميييييييصيييييييلرالميتيييييييراوح سيييييييلل الوايييييييلاا 

 لينيار كيويتي واايل فقيط. هيي مائة مليون والة( سلماً بأن القيمة ا سيمية للوالة 100   ,000,000و

يقسم رأس مال الصنلوق إلم والاا متساوية القيمة وتقتصر مسيؤولية املية الوايلاا فيي الصينلوق 

 .قلاَ سنل ا كتتا  أو ا شتراك فيهالاا نالوا يمةل قسليم تسلم قيمة مشاركتهم في رأس المال، ويت

 

 عشر  الرابعةالمادة 

 الحد األدنى واألعلى لالشتراك:

كما أنه بعل  لك،   مأاسفاتها( واالة و1والة  ومن ثم    والة  1000الال االنم لالشتراك في الصنلوق  

من   بالمائة(  نعوتسخمسة و%  95  اال   ي وا أن يتعلى سلل الوالاا المشترك بها من قبل مستثمر و

 إ مالي سلل الوالاا القائمة.
 

 عشر  الخامسة المادة
 شروط االكتتاب واالشتراك في الصندوق:

ياق ا شتراك في الصنلوق للمواطنين الكويتيين ومواطني لول م ليس التعياون الخلي يي والعير   .1

ييية لاخييل ا نبييية والي الخة ويتيييواا انيي  المقيمييين و ييير المقيمييين والشييركاا والمؤسسيياا الكو

 وخارج لولة الكويا.

 سلم قبول أي اشتراك نقلي في الصنلوق.( البيعا كتتا    يلوكو ي   سلم ملير الصنلوق .2

لينيار كيويتي و   250,000ي   أ  تقل مشاركة ملير الصنلوق في والاا الصينلوق سين مبلي   .3

لعام، و  ي وا أن تا  الالكتاة  طروالماا  %  خمسة وتسعون بالمائة( من سلل الوال 95تايل سن  

   .  يتصرف في تلك الوالاا أو يسترلها طوال ملة إلارته للصنلوق

ا كتتا  و/أو ا شتراك بأي ،  الخار ي  ومراق  الاساباا ومراق  ا ستثمار    الافم ي وا امين    .4

 سلل من الوالاا لاسابه الخاص.

كتتا ، و  ي يوا قفيل بيا  ا كتتيا  م ا وة إلللسبا للةلمايمل با  ا كتتا  مفتوااً طوال الملة ا .5

إ  بعل انتهاء ه ه الملة فإ ا قاربا ه ه الملة سلم ا نتهاء لون أن تتم ت طية الال االنم للوايلاا، 

 اا للملير أن يطل  من  هة اإلشراف تمليل فترة ا كتتا  لفترة مماثلة ما لم يقم هيو بت طيية قيمية 

 بها.تتا   كم ايت لم الوالاا التي

ولهميا  (بييعاكتتيا   كوكييل  أن يعملوياق للملير  (البيعا كتتا   يتم ا شتراك سن طريق وكالء  .6

اآلخيرين باييث يسيلم   (البييعا كتتيا   نفس الاقوق وسليهما نفس ا لتااماا المترتبة سلم وكيالء  

ً مرفلك  نمو ج ا شتراك المعل ل    (البيع   ا كتتا    المشترك إلم وكيل المطلوبة وقيمة   تنلاا المس  به  قا

الوالاا باإلأافة إلم سمولة البيع، وتولع ااموال التيي ييتم تلقيهيا فيي اسيا  خياص يفيتح باسيم 

 بعل استكمال إ راءاا إنشاء الصنلوق. الافمالصنلوق وتسلم ه ه ااموال إلم أمين 
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بال  التيي ع المك  ميترا شي ا  ففي اال سلم استيفاء مستنلاا وشروط طل  ا كتتا ، ترل للرا  .7

 لفعها خالل سشرة أيام من تاريو إقفال با  ا كتتا . 

  باصص سينيه أي كان نوسها. ا شتراك في الصنلوقي وا    .8
 

 

 عشر   السادسة المادة 
 التخصيص:

سليم ااكثير مين  أيام سمل 5يقوم ملير الصنلوق بفرا طلباا ا شتراك وإ راء سملية التخصيص   .1
 .كتتا  ة ا فتراء نتهو اتاري

مين  أييام سميل 5ترل إلم المشترك المبال  الاائلة سن قيمة ما تم تخصيصيه ليه مين وايلاا خيالل  .2
 تاريو انتهاء إ راءاا التخصيص و  يستاق سنها أية سوائل.

يسلم ملير الصنلوق كل مشترك سنلاً مؤقتاً بعلل الوايلاا المخصصية ليه وتايل شيهالاا وايلاا  .3
تسلم ه ه الشهالاا للمكتتبيين خيالل شيهر مين انتهياء إ يراءاا سنل و ا الل هما  مية سا ستثمار ا
 التخصيص.

 

 عشر السابعة  المادة
 :سجل حملة الوحدات

يافم س ل املة والاا الصنلوق للى وكالة مقاصة، وي وا افم ه ا الس ل للى أمين افيم إ ا كيان 
ا ااوراق المالية ووكا ا بورصاابع  الرا   لكتي االصنلوق  ير ملرج، و لك وفقاً لألاكام الوارلة ف

 ، وتلفع أتعا  ال هة التي تاتفم بالس ل من أموال الصنلوق.التنفي ية المقاصة( من الالئاة
 : بيان الوحدات

تم   التي  والوالاا  المتبقية  الوالاا  ببيان يوأح رصيل  ا اتفام  الافم  أمين  أو  المقاصة  سلم وكالة 
 اؤها، وتاويل مراق  ا ستثمار بنسخة من البيان. و إل ثها أالااستأو ها إصلارها أو استرلال 

 وي   أن تطبق سلم  ميع املة الوالاا من الفئة نفسها في الصنلوق الشروط وا اكام  اتها.  

 

 عشر الثامنةالمادة 
 سياسة توزيع األرباح:

ً وو  ويةالبياناا المالية النصف سنوية والسنر  يقرر ملير الصنلوق بعل إصلا اسيباً لصيالح اه منميا يير لفقا
الصيينلوق والمشيياركين فيييه تاليييل ال يياء اليي ي ي ييرى توايعييه كعائييل سلييم واييلاا ا سييتثمار سلييم 

سليم الموقيع ا لكترونيي ويعلن سين التواييع وموسيله وقيمتيه    ،المستثمرين سواء بشكل نقلي أو مناة
الثية أشيهر مين اها ثة أقصيميل   اللع خوايسلم أن يكون الت   هة اإلشراف،  اخطاربعل  لملير الصنلوق  

وتفوض الهيئية اإللاريية فيي التصيرف فيي الكسيور النات ية سين تواييع   ،اإلشراف   هة  اخطارتاريو  
 والاا المناة ان و لا سلم الو ه ال ي تراه مناسباً.

 

 عشر  التاسعةالمادة 
  القيمة الصافية لألصول:

ق فيي أخير ييوم نلوللصي (NAVل  صولأل  القيمة الصافية  بااتسا    مراق  ا ستثماريقوم   .1

 باستخلام المعاللة التالية:سمل من كل أسبوع 
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 إ مالي أصيول الصينلوق مطرواياً منهيا إ ميالي ا لتاامياا( مقسيومة سليم  ااصول صافي

الموقيع ا لكترونيي لميلير الصينلوق فيي في  التقويم  وينشر سعرإ مالي سلل والاا الصنلوق  

  .نهاية كل شهر

 .المعتملة من الهيئة اللولية المااسبية للمعايير وفقاً  ة ملرال شركاا هم السأ متقوييتم  .2

 اللولييية المااسييبية اييال و ييول أوراق مالييية  ييير ملر يية فيييتم تقويمهييا وفقييا للمعييايير فييي .3

 .المعتملة من الهيئة

  وفقاً للمعايير التقويم  في يوم    NAVيتم اسا  صافي قيمة أصول الصنلوق للوالة الواالة   .4

 المعتملة من الهيئة.  اللولية بيةااسالم

تنعكس سملية   .5 ان  قيمة    اشتراكي    لصافي  أول اسا   إ راء  سنل  الوالاا  استرلال  أو 

 أو ا سترلال.  ا شتراك  صنلوق بعل سمليةالأصول 

صنلوق في كل يوم تعامل وبما   يت اوا ملة يوم بعل الموسل النهائي  الي   تقويم أصول   .6

 وا سترلال.  اكشترا ا ليابعمصة  لخالتقليم الطلباا ا

ي وا تأخير تقويم أصول الصنلوق لملة   تت اوا يومي سمل من يوم التعامل في االة سلم   .7

أسبا    للهيئة  الصنلوق  ملير  يقلم  أن  سلم  الصنلوق  أصول  من  كبير  تقويم  اء  إمكانية 

 ومبرراا ه ا التأخير. 

بشكل  ير   .8 الصنلوق  أصول  من  أصل  تقويم  اال  أصاي في  اح  في  لخط و  سعر  اسا   أ 

ض المأرور من ه ا الخطأ.  وي      الوالة، ي   سلم من تسب  في  لك بخطئه أن يعو 

المالية   البياناا  أو  المرا عة  المرالية  المالية  البياناا  مع  يرفق  أن  الصنلوق  ملير  سلم 

 رة. لفتالسنوية الملققة تقريراً يبين كل أخطاء التقويم والتسعير التي تما خالل تلك ا

 ن شروالعدة ماال
 االشتراك واالسترداد:

 تبلأ سملية ا شتراك وا سترلال بعل مأي شهر واال من بلء الصنلوق فعلياً بالعمل.
 االشتراك:

يتم ا شتراك في الصنلوق بناًء سلم طل  ا شتراك المقلم من الرا   فيي ا شيتراك بعيل اسيتيفاء  .1
 ير.المل  فقةموالم ه سشروط ا شتراك من ه ا النمام وبعل اصول

يستقبل الملير طلباا ا شتراك في الصنلوق بشكل أسبوسي وي ي  تقيليم طلي  ا شيتراك للميلير  .2
 .بال أقصم  الساسة العاشرة صباااً( من يوم العمل السابق ليوم التقويم ااسبوسي

ن ك سيسميل معرف للى الصنلوق من خالل ا راءاا قبول العميل أن يقوم بطل  اشيتراياق لكل   .3
النمييو ج الخيياص بيي لك وارسيياله ميين خييالل البريييل ا لكترونييي الخيياص بييه  توقيييعبئيية وتع ريييقط

والمعييييرف ميييين خييييالل ا ييييراءاا قبييييول العميييييل و لييييك إلييييم ايميييييل الصيييينلوق التييييالي: 
investmentfund@tharwa.com 

 

لطالي  ا شيتراك  مييع المبيال  التيي تيرل    شيتراكا ل   ط طشروفي اال سلم استيفاء مستنلاا و .4
لفعها خالل سشرة أيام من تاريو إقفال با  ا شيتراك، وإ  كيان الميلير مسيئو ً سين لفيع الفوائيل 

 المستاقة سلم ه ه المبال  ما لم يتأخر طال  ا شتراك نفسه في استرلال اشتراكه.

بياً بعنوانه بخارج الكويا و لك خالل ر كتاالمليار  إخطاً  ائيي   سلم المقيم سنل م الرته الكويا نه .5
 شهر سلم ااكثر من م الرته.

 فاء المستنلاا التالية:ا شتراك يتو   استيللى تقليم طل   .6

 البطاقة الملنية بالنسبة للمواطنين والمقيمين بشرط صالاية البطاقة. •

mailto:investmentfund@tharwa.com
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 تعبئة نمو ج أسرف سميلك. •

 بالبالل.يمين المق  يرة لنسببال واا السفر أو وثيقة السفر  •

 الترخيص الت اري الصالر من واارة الت ارة والصناسة بالنسبة للشركاا. •

ااوراق والمستنلاا والوثائق واااكام القأائية التي تثبا صفة المتعامل نيابة سين الشيركة  •
 أو المؤسسة الفرلية أو الشخص وأنه مخول في تمثيل من ينو  سنه.

ى المالية والوثائق الصالرة أو المعتميلة مين ال هياا ااخر هاا  لل  سبةالنة بالوثائق الرسمي •
 المختصة باللولة التي تتمي إليها المؤسساا والمنشآا والشركاا  ير المقيمة.

 االسترداد:
 يبلأ العمل في قبول طلباا ا سترلال بعل مأي شهر واال من بلء الصنلوق فعلياً بالعمل. .1
في آخر التقويم  مملوكة له في الصنلوق وفقاً لسعرالالاا ن الوء م ا  أو كل ي وا للمشترك استرلال  .2

يييوم سمييل ميين كييل أسييبوع، ولون اإلخييالل باقييوق المشييتركين وإ ا اال الفييرق بييين سييلل الواييلاا 
%  سشرة بالمائة( من رأس ميال 10المطلو  استرلالها وسلل الوالاا المطلو  ا شتراك بها سن  

% 10ترلة بطريقة النسبة والتناس  بايث   تتعلى المس والاا ال سلل يض تخفالصنلوق  اا للملير 
اقي طلبياا ا سيترلال  سشرة بالمائة( من صافي قيمة أصول الصنلوق، سلم أن يقوم الملير بتنفي  بي

 التالي للصنلوق وأمن نفس الشروط.التقويم  تلقائياً في
 سترلال للملير بايل طل  اقليم    توي سي  سبويستقبل الملير طلباا ا سترلال في الصنلوق بشكل أ .3

  .أقصم  الساسة العاشرة صباااً( من يوم العمل السابق ليوم التقويم ااسبوسي
ياق للعميل أن يقوم بطل  ا سترلال سن طريق تعبئية وتوقييع النميو ج الخياص بي لك وارسياله مين  .4

يمييل اليم او ليك ييل  لعمل اقبيوخالل البريل ا لكتروني الخياص بيه والمعيرف مين خيالل ا يراءاا  
 الصنلوق التالي:

 Investmentfund@tharwa.com  

 .ويقوم ملير الصنلوق بقبول الطلباا بناء سلم  لك
سلم ملير الصنلوق أن يلفع لاامل الوالاا قيمة و ،في آخر يوم سمل من ااسبوعالتقويم  يالل سعر  .5

 ر الوالة.يل سعه تال في تم ل يم اا سترلال خالل أربعة أيام سمل التالية ليوم التقوي

أو اتيم موسيل   ل التياليطلي  اسيترلال اتيم ييوم التعامي  أيي وا لملير الصنلوق تأ يل تلبية   .6
مين الايالتين  أيفيي  ، و ليكا سترلال التالي وفقياً لميا يينص سلييه النميام ااساسيي للصينلوق

 اآلتيتين:
   

يتها في أي    تلبلمطلووا  لاا لواة اإ ا بل  إ مالي نسبة  ميع طلباا ا سترلال لامل  -أ
% أو أكثر من صافي قيمة أصول الصنلوق، و لك    10يوم تعامل أو موسل ا سترلال  

% من    10بشرط أن يلتام الملير في ه ه الاالة بتلبية طلباا ا سترلال التي تقل سن  
سلم   با ستبار  ا سترلال  طلباا  تؤخ   ميع  أن  وسلم  الصنلوق،  أصول  قيمة  صافي 

اأسا ا سترلال اس ،  والتن بة  لنس س  النسبة من طلباا  تأ يل  نسبة    ويتم  التي االا سن 
ا سترلال   10 أو موسل  التالي  التعامل  يوم  الصنلوق اتم  قيمة أصول  % من صافي 

 القالم. 

إ ا تم وقف التلاول في البورصة أو ااسواق المالية المنممة التي يتم فيها التعامل    -  
المالي أ في ااوراق  اة  الت ااخرول  اصو  أوراق  ى  تلاول  أو وقف  الصنلوق،  يملكها  ي 

 مالية تمثل قيمة مؤثرة في أصوله. 
لسعر  .7 وفقاً  يالله  التقويم    يكون ا سترلال  بتاريخه كما  ا ستثمارالمعلن  أاكام ه ا    مراق   بمو   

 النمام. 
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ً التقويم  يكون ا سترلال وا شتراك وفقاً لسعر   .8 قياا ييه نفاً إلأيافو مه أمني المعلن بتاريخه مخصيوما
ويسييتاقها مييلير  % ميين القيميية الصييافية للواييلة0.25ا سييترلال أو ا شييتراك والتييي تبليي  قيمتهييا 

  .الصنلوق

 . طلباا ا سترلال المبكر    يقبل  الصنلوق .9

ي   سلم ملير الصنلوق تنفي  طلباا ا شتراك أو ا سترلال بسعر التقويم التالي لطل  ا شتراك   .10
أسعار ا شتراك أو ا سترلال أية سمو ا أخرى بشرط أن يكون  تشمل  ا أن  ي و. و لال سترأو ا 

 منصوصاً سليها في النمام ااساسي للصنلوق. 

 

 

 الحادية والعشرونالمادة 
 أتعاب المدير والمصروفات:

تاس    .1 أتعاباً  الصنلوق  أموال  واستثمار  بإلارة  قيامه  نمير  الصنلوق  ملير  من  ك اء  يتقاأم 
ااتعا  التي يتقاأاها ملير    إ مالي السنة المالية سلم أن   تايل  هاية  في ن  لوق لصنا اوفامصر

ً 5الصنلوق سن    . القيمة الصافية اصول الصنلوق من  % سنويا
 . خالل فترة ا كتتا    % من المبل  المستثمر2يستاق ملير الصنلوق سمولة بيع وقلرها   .2
وتاس  أسبوسياً بشكل  ق  لصنلو صول اا  فية لصاة االقيممن  % سنوياً   1.75أتعا  إلارة بنسبة  .3

   ت ميعي وتسلل بشكل ربع سنوي. 

إ را .4 اتصال    ءسنل  والاا    إفصاح  أوأي  الاقائق  اللترويج  كل  كشف  مراساة  ي    صنلوق 
تخأع   اااوال  وفي  ميع  مبال ة،  لون  العالقة    أو التروي ية    اإلسالناا والمعلوماا  اا 

 ئة. لهيا االتسويقية للأوابط التي تقرره

بيعها، ويشمل    أومقابل مصاريف الترويج للوالاا  صنلوق  ال  أصول مبل  من    أي لفع      ي وا  .5
النمام ااساسي لصنلوق ا ستثمار ونسخه    إسلال  لك سلم سبيل المثال   الاصر، مصاريف  

المصاريف ه ه  الصنلوق  ملير  يتامل  أن  سلم  مصار وتوايعه،  الصنلوق  ويتامل  ف  ي ، 
 . التأسيس 

ايتام .6 فترطو  لوق لصنل  سملل  بالملققين  ة  الخاصة  المباشرة  و ير  المباشرة  المصاريف  ه 
 . ومراق  ا ستثمار  الافموالمااسبين وأمين 

أتعا  بواقع    الافمأمين  يتقاأم   .7 النمام  المقررة في ه ا  % من  0.0625نمير قيامه بوا باته 
وتستقطع   أسبوسياً  تاس   الصنلوق  اصول  الصافية  ربع القيمة  ه ه  تبر  وتع  ويسن   بشكل 

 . عا   اءاً من نفقاا الصنلوق اات

%  0.0625نمير قيامه بوا باته المقررة في ه ا النمام أتعا  بواقع    مراق  ا ستثمار   يتقاأم  .8
وتستقطع   أسبوسياً  تاس   الصنلوق  الصافية اصول  القيمة  سنويمن  ربع  ه ه    بشكل  وتعتبر 

 . ااتعا   اءاً من نفقاا الصنلوق 

ويسلل إلم وكالة المقاصة    ، بل  ألف لينار كويتي سنويام   ي هلاا  لواة اامل ل  أتعا  افم س .9
 التي تاتفم بالس ل. 

 العشرون الثانية والمادة 
  حملة الوحدات:أحكام جمعية 

 لكل وياق   السنة، في - ااقل سلم - واالة مرة  تعقل  الوالاا  لاملة  معية صنلوقلل يكون -1

 الوالاا  املة من لكل  ويكون  هاقرارات مسل  ويا لتص وا ال معية ه ه ا تماساا  اأور مشترك

 .يمتلكها واالة استثمارية والة  كل مقابل واال  صوا 
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 :التالية المسائل في قرار واتخا   بالنمر الوالاا  املة  معية تختص  -2

 .المالي ومركاه الصنلوق نشاط سن الصنلوق ملير تقرير .1

 .صنلوقلل ةلققالم السنوية المالية البياناا  سن الاساباا  مراق   تقرير .2

 .للصنلوق الملققة السنوية المالية البياناا  .3

 .ا ستثمار مراق   تقرير .4

 .الوالاا  لاملة المكتسبة الاقوق تمس التي ااساسي النمام تعليالا  .5

 .الصنلوق ملير سال .6

 .بليل ملير تعيين .7

 .أسماله ومراقبة الصنلوق مصفي اختيار .8

 .ئة هي ال فقةمواب إ  الوالاا  املة  معية قراراا  تنف   و 

 

 في تلخل التي  المسائل في للنمر الصنلوق ملير من لسوة سلم بناء الوالاا  املة  معية تنعقل   -3

 الوالاا  املة من مقلم مسب    طل   سلم بناء لال تماع  اللسوة يو ه أن سليه ويتو    اختصاصاتها،

 ق  مرا من   طل سلم اءبن أو  المصلر، الصنلوق  مال  رأس من % 10 سن تقل   نسبة  يمثلون ال ين

 .ا  تماع إلم تلسو التي ال هة ااسمال  لول  وتعل   .الاساباا  مراق   أو ا ستثمار

 تع ر إ ا أو  لك فيها  يتو    التي  اااوال في الوالاا  املة  معية بلسوة الصنلوق  ملير يقم لم إ ا-4

 مراق   أو رتثماا س   راقم تكلف أن  للهيئة  ي وا ااسبا ، من  سب   اي الصنلوق ملير من لسوتها

 .لالنعقال  ال معية ه ه بلسوة الاساباا 

 انعقال  ومكان وامان ااسمال  لول متأمنة الوالاا  املة  معية ا تماع اأور  إلم اللسوة تو ه-5

 :التالية  الطرق بأال  ا  تماع

 .لااق مسل سمل أيام بعشرة ا  تماع انعقال  قبل والبورصة ماليتين يوميتين صايفتين في اإلسالن .1

 سمل أيام بعشرة ا  تماع  نعقال  المالل  الموسل  قبل الوالاا  املة إلم ترسل مس لة ا خطابا .2

 .ااقل سلم

 .ااقل سلم سمل أيام بسبعة ا  تماع انعقال  قبل الفاكس  أو اإللكتروني البريل  .3

ً  سنهم ينو   من أو الوالاا  املة إلم باليل  اللسوة تسليم .4  لمس أيام ةبثالث ماعا  ت موسل  قبل قانونا

 .ا ستالم  يفيل  بما اللسوة صورة سلم ويؤشر ااقل، سلم

 يكون أن( أساله  5البنل   من(  4( و   3( و   2  البنول  في إليها المشار بالوسائل نالاإلس لصاة يشترط

 الخاص   الفاكس رقم أو اإللكتروني  بريله سنوان أو موطنه سن ببياناا  الصنلوق ملير  اول  قل المشترك

ً  يكون  وأن  الوسائل ه ه خالل من  نه الإس سلم قوواف ،به  سلم للصنلوق ااساسي النمام في  منصوصا

 .الوسائل تلك طريق سن اإلسالن

 أخطر قل  يكن لم ما  السابقة  الفقرة في إليها المشار البياناا  من اي المشترك قبل من ت يير بأي يعتل  و 

 سلم  سمل أيام بخمسة إسالنه  قبل الت يير  به ا  اا الوال  ملةا بس ل  تاتفم  التي ال هة أو  الصنلوق  ملير

 .ااقل

 املة  معية  ا تماع ومكان وميعال  ااسمال ب لول إخطاراا  تو يه الصنلوق ملير سلم ي     -6

 :من  كل إلم ا  تماع انعقال  من ااقل سلم سمل  أيام سبعة قبل الوالاا 

 .الهيئة .1

 .ا ستثمار مراق   .2

 .) المقاصة وكالة أو افم ينمأ (لاا واال لةما لبس  تاتفم التي ال هة .3

 .الوالاا  املة  معية سلم المالية البياناا  سرض  المقرر من كان إ ا ،الاساباا  مراق   .4
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 .ال معية ا تماع ومكان وميعال  ااسمال  لول سن لإلسالن البورصة .5

  .ا الاالو  لةام  معية ا تماع بطالن - إخطارها بعل  - الهيئة ممثل اأور سلم سلم يترت      -7
ٍّ  اأور سلم االة في ا  تماع ه ا لبطوي   من (4( و   3( و   2    البنول   في  إليها المشار ال هاا  من  أي 

 لال تماع اللسوة تكن لم ما الصنلوق ملير  اأور سلم االة في ا  تماع يبطل كما .السابقة الفقرة

 .الملير بخالف أخرى  هة من مو هة

 .ا  تماع  ه ا إلم باللسوة قاما  تيال ال هة لاا واال املة  معية ا تماع يترأس  -8

ً  الوالاا  املة  معية ا تماع  انعقال  يكون    -9   أكثر  يمثلون  ال ين الوالاا   املة  اأره إ ا إ  صاياا
 ا تماع إلم ال معية  لسوة و    النصا ؛ ه ا يتوافر لم  فإ ا .المصلر الصنلوق مال رأس من %  50 من

ويكون   سن  تايل    ملة لالخ قل عي  لااسما   لول ل اا  ثان ااول،  ا  تماع  تاريو  من  يوماً  ثالثين 
ا  تماع الثاني صايااً أيا كان نسبة الاأور من رأس المال. وي وا أ  تو ه لسوة  ليلة لال تماع  

 الثاني إ ا كان قل الل تاريخه في اللسوة إلم ا  تماع ااول. 
ل المطلقة  باا لبية  القراراا  فيممثال  لاا لواوتصلر  بتعليل  ا    لة  المتعلقة  القراراا  باستثناء  تماع 

بناًء سلم   التصفية  الوالاا أو في االة  المكتسبة لاملة  الاقوق  النمام ااساسي للصنلوق والتي تمس 
% من رأس  50طل  ملير الصنلوق، في   أن تصلر بموافقة املة الوالاا ال ين يملكون أكثر من  

 مال الصنلوق المصلر. 
 من كانا   إ ا إ   ااسمال   لول سلم ملر ة  ير موأوساا  مناقشة الوالاا  املة ةل معي واي   -10

 مراق   أو الهيئة  لك طلبا  إ ا أو  ا  تماع، أثناء تكشفا  أو ال لول إسلال  بعل  طرأا  التي العا لة اامور

 المناقشة أثناء ينتب  اإو ،المصلر الصنلوق مال رأس من%  5يملكون     ال ين الوالاا  املة أو الاساباا 

 سشرة سلم تايل    لملة ا  تماع تأ يل  تعين المعروأة، المسائل ببعض   المتعلقة المعلوماا  كفاية سلم

  وينعقل  المصلر، الصنلوق مال رأس % من  25  يملكون ال ين الوالاا  املة  لك  طل    إ ا سمل أيام
 .وةلللس  ليلة إ راءاا  إلم الاا ة لون المؤ ل ا  تماع

 من بنسخة الهيئة  موافاة – اااوال اس   - ا  تماع سقل  إلم لسا  التي ال هة أو لوقالصن يرل م  سلم

 و لك ا  تماع، الااأرين الخلماا   ومقلمي  ا  تماع، ترأس ممن توقيعه بعل  ال معية ا تماع ماأر

ً  يكون أن سلم انعقالها، تاريو من أسبوسين خالل  .الاأور ا توكيال  من نسخة بالماأر مرفقا
 املية  معيية ا تماع اأور اق بالصنلوق الخاص  بالس ل المقيلين الوالاا  املة من لكل قيا -11

 ل لك، معل  تفويض  أو خاص  توكيل  بمو    تكون أن الوكالة لصاة ويشترط الوكالة أو بااصالة الوالاا 

 ويكيون وايلاا لا ةاملي  معيية ا تماسياا  مين أكثير أو واال  ا تماع لاأور التوكيل يكون أن وي وا

ً  معين ا تماع لاأور الصالر توكيللا  .النصا   اكتمال لعلم إليه يؤ ل ال ي ا  تماع لاأور صالاا

  ي وا لملير الصنلوق ا شتراك في التصويا سلم قراراا  معية املة الوالاا المتعلقة بمنفعة -12

 خاصة له أو في االة تعارض مصالاه مع مصالح الصنلوق.

 

 رون لعشوا  ةلثثالاالمادة 

 وق حملة الوحدات:قح

تخول اصص أو والاا ا ستثمار للمشتركين اقوقاً متساوية ات اه الصنلوق ويكون لااملها الاق  .1
باح القابلة للتوايع وا لتاام بتامل الخسارة كل في الول ما يملكه من والاا ويكون في اقتسام اار

لكل منهم الاق في الاصول سلم نسبة من صافي مو ولاا الصنلوق سنل تصفيته بقيلر ميا يملكيه 
 من اصص أو والاا.

 فيما سلا ملير الصنلوق   ياق لاملة الوالاا ا شتراك في إلارة الصنلوق. .2

يقل نصي  كيل وارث سين الايل   أ ول تلك الوالاا للورثة ويتعين  وفاة مالك الوالاا تؤفي االة   .3
االنم المنصوص سليه، فإن قل نصي  الوارث سن الال االنم ولم يتفق الورثة فيما بينهم سلم نقل 
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معلين التقيويم ملكية الوالاا بايث تكون أمن الال االنم للملكية  اا للملير شراؤها بآخر سيعر 
 سنه.

في االة إفالس مالك الوالاا أو توقيع ا ا قأيائي سليم الوايلاا المملوكية ليه  ياا للميلير أن  .4
 يشتريها وفقاً آلخر سعر معلن سنه ويتم تسليم المبل  لل هة المختصة.

 

 

  والعشرون ةرابعالالمادة 

 مدير الصندوق: التزامات 

 يلتام ملير الصنلوق سلم ااخص بما يلي:
 .ه ا النمامالصنلوق بما ياقق أهلافه ا ستثمارية الماللة في .إلارة أصول 1
.اتخا   ميع القراراا ا ستثمارية و يرها من القراراا بما ياقق مصلاة الصنلوق واملة الوالاا 2

 ويأمن معاملة املة الوالاا بإنصاف.
المتوقيع أن تيؤثر  .تطبيق سياساا وإ راءاا مناسبة لمنع أو الال من الممارسياا الخاطئية التيي مين3

 سلم استقرار السوق ونااهته.
 صنلوق يليره. ساللة وصاياة وشفافة لكلالتقويم  ل من استخلام نما ج تسعير وأنممة.التأك4
 .اتخا  التلابير المناسبة لاماية وافم أصول الصنلوق.5
6 ً  الامني وتوقيتها. لتسلسلها .تس يل سملياا الشراء والبيع التي تتم لصالح الصنلوق بشكل لقيق ووفقا
 .تمثيل الصنلوق في سالقته بال ير وأمام القأاء ويكون له اق التوقيع سنه.7
 .توفير نمام مااسبي لقيل التعامالا المالية للصنلوق.8
مع الاسياباا النقليية  .التأكل من و ول نمام مالئم لتسوية التعامالا التي تم إلخالها بالنمام المااسبي9

 المفتواة باسم الصنلوق للى أمين الافم.وااوراق المالية 
 السيولة الكافية للصنلوق للوفاء بأية التااماا قل تترت  سليه. . توفير10
وسياسيته   .سلم تعريض الصنلوق اية مخاطر استثمارية  يير أيرورية وفيق أ يراض الصينلوق11

 ا ستثمارية.
التيي تمكنيه مين  سيتثمار فيي الايلول  ميع المعلوماا الالامة سن الصنلوق إلم مراقي  ا   . توفير12

 القيام بوا باته بكفاءة وفاسلية.
 للخطر. الهيئة فور وقوع أالاث  وهرية تؤلي لتعرض مصالح املة الوالاا  . إخطار13
في ايال إلارة الميلير اكثير مين صينلوق، ي ي  سلييه أن يفصيل بيين العمليياا المرتبطية بهي ه   .14

 الصناليق.
 

 المنصوص سليها فيي بالتااماتهلير الصنلوق إ ا رأا أنه قل أخل إخال َ  وهرياَ ي وا للهيئة استبلال م
 التنفي ية. الالئاة

 والعشرون ةخامس ال المادة

 االستثمار: ومخاطروسياسات أساليب 
يتولم ملير الصنلوق إلارة واستثمار أموال الصنلوق من خالل  هاا له القلرة والكفاءة للقيام به ا  .1

ه ا ال هاا بأكبر قلر من ا ستقاللية في إلارة اسيتثماراا الصينلوق ويكيون لميلير اللور ويتمتع  
الصنلوق كافة الصالاياا الالامة إللارة الصنلوق وتو يه استثماراته بما   يتعارض مع أاكيام 

 القانون الوا   التطبيق بالنمام ااساسي للصنلوق.
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الملر ية فيي سيوق الكوييا  لماليية للشيركاا تنمية رأس المال من خالل ا سيتثمار فيي ااوراق ا .2
و ليك لتاقييق سوائيل نقليية رأسيمالية   و يرها في أسواق ااوراق المالية العربييةلألوراق المالية  

م ايه أمن لر ة مقبولة من المخاطرة ا ستثمارية، إ  أن ملير الصنلوق   يأمن أي أربياح 
صينلوق و  يكيون ميلير الصينلوق أو أي مين أو سوائل رأسمالية ماللة نتي ية إلارتيه اميوال ال

مومفيه أو مستخلميه أو وكالءه مسئو ً بأي شكل من ااشكال سين أيية خسيائر أو أأيرار تلايق 
القانون بمالكي والاا ا ستثمار نتي ة استثمارهم بالصنلوق إ  إ ا كانا ناشئة سن مخالفة أاكام 

و ئاته التنفي ية أو تنميم نشاط ااوراق المالية  بشأن إنشاء هيئة أسواق المال و  2010لسنة    7رقم  
نمام الصنلوق أو نتي ة الخطأ المعتمل أو اإلهمال ال سيم من قبل ملير الصنلوق أو أي من تابعية 

 في إلارة أموال الصنلوق.
ياق للملير استثمار أموال الصينلوق فيي السيوق اآل يل أو أي ألواا اسيتثمارية  لييلة يطراهيا  .3

 . و يرها في أسواق ااوراق المالية العربية لألوراق الماليةسوق الكويا 

 اتم توافر فرص استثمارية أخرى. استثمار الفوائض المالية في ولائييع قصيرة ومتوسطة اا ل .4

أخيرى صناليق أسيواق النقيل  وا ستثمار في ااوراق المالية  استثمار الفوائض المالية في صناليق   .5
 . ا مع ه ا الصنلوقمتشابهة في  رأه

يلتام الصينلوق بقييول سليم اسيتثماراته وتشيمل تليك القييول سليم امير قييام الصينلوق بمااولية  .6
 اانشطة التالية: 

 منح ا ئتمان  .أ
مين شيركاتها التابعية لهيا إ  فيي   أي  أو  للنميام  الشيركة الميليرة  سنورقة مالية صالرة    أيشراء   .  

 .التنفي ية اةفي القانون والالئالول القواسل المقررة 

لهيا  (البييع   اكتتا    وكيل  أوهو ملير ا كتتا     النمامورقة مالية لل هة التي يكون ملير    أيشراء   .ج
  .التنفي ية في القانون والالئاة إ  في الول القواسل المقررة

لل ير  وتعتبر أموال  تقليم  سلم  تنطوي  التي  العقول  من  أو  يرها  ا ستثمار  أ ل    وكا ا  من 
ال ماسي، و لك    رأنممة ا ستثما ا في أنشطته الت ارية، بمثابة ائتمان مامور القيام به من  استخلامه

ألاة سن  سبارة  كانا  إ ا  أو  البنوك  للى  اإليلاساا  سلا  في    فيما  للبيع  مطرواة  مالية  ألاة  أو  لين 
 السوق ااولية أو السوق الثانوية. 

بال  اإلخالل  سلم  رقم  مع  من  6 بنل  المالة(  مالية  ،    ه ه  ورقة  أي  شراء  الصنلوق  لملير  ي وا 
 صالرة سنه أو سن شركاته التابعة إ  وفقاً للأوابط التالية: 

 الاصول سلم موافقة مراق  ا ستثمار قبل الشراء.  -1
التي    -2 ااخرى  الصناليق  و ميع  الصنلوق  يستثمرها  التي  المالية  ااوراق  إ مالي  يت اوا  أ  

% من إ مالي قيمة ااوراق المالية المصلرة من الشركة مليرة   10بته  يليرها ملير الصنلوق ما نس
 . الصنلوق أو أي من شركاتها التابعة 

، وفي االة قيام ملير الصنلوق بمهمة وكيل ا كتتا   ه ه المالة( من  6 بنل رقم  بالمع سلم اإلخالل  
 صلر أثناء قيامه به ه المهام. أو إلارة ا كتتا  لمصلر ما،   ي وا له شراء أي ورقة مالية له ا الم

العام أو الخاص لورقة   بت طية ا كتتا   التابعة  وفي االة تعهل ملير الصنلوق أو أي من شركاته 
 مالية، فال ي وا شراء ه ه الورقة لصالح الصنلوق. 

 .إسطاء الأماناا والكفا ا  .ل 

 .أمان اإلصلاراا كأامن رئيسي .ه

 .التعامل بالسلع والعقاراا  .و

 لح الصنلوق فيما سلا اااوال الوارلة بالنمام ااساسي. ا قتراض لصا .ا

 سلم المكشوف.البيع  .ح
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مع الصنلوق سواء لاسابهم أو لاسا  ه إ راء معامالا  لعاملين فياأو    ملير الصنلوق  ي وا لو .ط
وأصهارهم تنطوي سلم است الل للصنلوق وفي ه ه الاالة يكون من اقاربهم اتم اللر ة الرابعة  

 ة مسؤو ً سن تعويض الصنلوق سما أصابه من أرر.أ رى المعامل

 

ي وا لملير الصنلوق أو العاملين فيه إبرام أية صفقاا أو سقول مع الصنلوق سواء لاسابهم أو      .7

 لاسا  أقاربهم اتم اللر ة الرابعة إ  بعل الاصول سلم موافقة مراق  ا ستثمار و هة اإلشراف. 
 
 

 والعشرون ة دسالساالمادة 

 : االستثمار ضوابط  
ي   أ  ياتفم ملير الصنلوق بأموال نقلية أو ما يعاللها إ  إ ا كان  لك لأرورة تستلسيها أال اامور  

 التالية: 
 . تلبية طلباا استرلال الوالاا.1
 . اسن إلارة الصنلوق وفقا اهلاف الصنلوق ا ستثمارية واا راض المكملة لتلك ااهلاف. 2

 ة خالل السنة ااولم من صلور الترخيص النهائي للصنلوق. و  يسري اكم ه ه المال 
 :اآلتية  والأوابط  للشروط العام لالكتتا   طراها يتم والتي المالية ااوراق في ا ستثمار صناليق تخأع

 .واال  لمصلر المالية ااوراق من %10ن  س  تايل  نسبة تملك سلم .1

%  15 نسبة واال  مصلر سن صالرة مالية أوراق في ا ستثمار صنلوق استثماراا  ت اوا سلم .2

 . الصنلوق أصول  قيمة  صافي  من

 من%10 من بأكثر التعاقل  سنل  التااماا  سليها يترت   سملياا  في اللخول أو ا قتراض  سلم .3

 .الصنلوق أصول قيمة صافي

 صافي  من أقصم كال  %15 نسبته ما يستثمر أن للصنلوق ي وا أساله،(  1  بالبنل  اإلخالل لون .4

 مرخصة أخرى راق المالية وصناليق أسواق النقل ا ستثمار في ااو  صناليق يف أصوله قيمة

 سلم مماثلة تنميمية  وشروط معايير وفق أ نبية رقابية  هة  قبل  من لها مرخص  أو الهيئة من

 من إلارته يتم فيها المستثمر الصناليق تلك من أي يكون أ   بشرط .الهيئة   تطبقها  التي لتلك ااقل

 .الصنلوق ملير نفس قبل

 سوق  في الملر ة الشركاا  أسهم في ا ستثمار إلم ااساسي نمامه يهلف ال ي للصنلوق ي وا .5

 صافي  من % 15 من أكثر يستثمر أن أخرى  منممة مالية سوق أي أو المالية لألوراق الكويا 

 إلم للشركة  السوقية القيمة نسبة  لك  يت اوا أ  سلم ملر ة شركة أي أسهم في أصوله قيمة

 .ككل للسوق السوقية القيمة  ماليإ

  ير شركاا  أسهم  في أصوله قيمة صافي من%10 من أكثر استثمار المفتوح للصنلوق ي وا   .6

 .ملر ة

 

 والعشرون ةسابع الالمادة 

 السنة المالية للصندوق:

ناء مين تبلأ السنة المالية للصنلوق في يناير من كل سام وتنتهي في نهاية ليسمبر من العام  اتيه، واسيتث

  لك ستبلأ السنة المالية للصنلوق من تاريو اإلنشاء وتنتهي في نهاية شهر ليسمبر من السنة التالية.
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 والعشرون   ةثامنالالمادة 

  :القوائم المالية والتقارير والمعلومات الدورية

 البورصة، من خالل لل مهور الصنلوق سن شهرية معلوماا  نشر الصنلوق ملير سلم ي    .1

ً  شهر كل نهاية من سمل أيام سبعة لخال و لك  التي تالله الهيئة.   للنمو ج وفقا
 للبورصة  نسخة منها يقلم وأن المرا عة المرالية المالية البياناا  إسلال  الصنلوق ملير سلم ي    .2

 .الفترة نهاية من سمل يوم سشر خمسة أقصاها ملة خالل والهيئة
 للبورصة نسخة منها يقلم وأن الملققة، السنوية  ةالمالي  البياناا  إسلال  الصنلوق ملير سلم ي    .3

ً  وأربعين خمسة أقصاها ملة خالل والهيئة  للصنلوق.  المالية السنة نهاية  من يوما
ً  تقريراً  تقليم الصنلوق ملير سلم ي     .4  ه ا ويتأمن  ،أشهر ثالثة كل والاا  اامل لكل لوريا

 :التالية  المعلوماا  ااخص  سلم التقرير

 .الصنلوق والاا  أصول قيمة صافي .أ

 .قيمتها وصافي الوالاا  اامل يملكها التي الصنلوق والاا  سلل  .  

 آخر بعل  ملفوسة توايعاا  أي  لك  في بما الة،  سلم والاا  اامل كل اسا   باركة س الً  .ج

 .الوالاا  لاامل تقليمه تم تقرير

ً  .ل   .الخلماا  ومقلمي الصنلوق ملير أتعا   سن بيانا

 

  التاسعة والعشرونالمادة 

 :خارجيحسابات الالب مراق

ملير   .1 سلم  مراق  اساباا  الي    تعيين  بأسمال    مس لخار ي  صنلوق  ليقوم  و لك  الهيئة،  للى 
 مرا عة وتلقيق اساباا الصنلوق وفقاً لمعايير المااسبة اللولية المعتملة من الهيئة. 

الخار ي   .2 الاساباا  مراق   سنويا  ليعين  للت ليل  قابلة  واالة  مالية  لسنة  تت اوا  ملة    لولصنلوق 
، وي وا له القيام به ه ا سمال ل اا الصنلوق بعل فترة انقطاع   تقل سن  سنواا مالية متتالية  أربع 

 سنتين متتاليتين. 

 لصنلوق هو نفسه مراق  الاساباا لملير الصنلوق. ليكون مراق  الاساباا الخار ي  أن   ي وا  .3
 مال مهني أو  ش أثناء ألائه لعمله. ويكون مراق  الاساباا مسئو ً سن أي تقصير أو إه .4

لمراق  الاساباا اق ا طالع في أي وقا سلم الس الا واللفاتر والوثائق الخاصة بإلارة استثمار   .5
أصول الصنلوق سواء التي باواة الملير أو أمين الافم أو مراق  ا ستثمار ويتم التلقيق وا طالع  

 مااسبية المتعارف سليها للى مراقبي الاساباا. سلم ه ه ااوراق والمستنلاا وفقاً لألصول ال

سلم مراق  الاساباا إ ا تبين له و ول مخالفة قل وقعا من  ان  الملير أو أمين الافم أو مراق    .6
ا ستثمار لنصوص القانون أو الالئاة التنفي ية أو النمام أن يخطر  هة ا شراف به ه المخالفة فور  

 اكتشافها. 

الاساباا خالل السنة المالية التي سين لمراقبة اساباا الصنلوق فيها إ  بعل    ي وا تناية مراق    .7
 موافقة  هة ا شراف. 

  ي وا لمراق  الاساباا أن يتوقف سن مباشرة سملة أثناء السنة المالية التي سين لمراقبة اساباا   .8
 الصنلوق خاللها. 

ف .9 ا ستمرار  المراق   معها سلم  يستايل  أسبا   االة و ول  يخطر  وفي  أن  فإن سليه  ألاء سملة  ي 
ملير الصنلوق وأمين الافم ومراق  ا ستثمار و هة ا شراف ب لك، وي   سليه في ه ه الاالة أن  

 يستمر في سملة الم أن يتم تعيين بليل له. 
 أو المشتركين إ ا خالف ه ا الامر. ويتامل مراق  الاساباا كافة ااأرار التي تلاق بالصنلوق  .10
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   ثونالثال المادة

ي   سلم ملير الصنلوق أن يقوم باإلفصاح لمالكي الاصص أو الوالاا سن أية بياناا أو معلومياا 

 قل تؤثر تأثيراً  وهرياً في قيمتها وباإل راءاا التي اتخ ها لموا هة  لك.

 ويتم ه ا اإلفصاح في المواسيل وبالطريقة التي ياللها نمام الصنلوق أو  هة ا شراف.

 

 

 والثالثون  ديةحاالمادة ال
يكون ملير الصنلوق مسؤو  ت اه اصيص أو وايلاا ا سيتثمار سين أيية أأيرار تلايق بهيم نتي ية 
مخالفة أاكيام القيانون أو الالئاية التنفي يية او نميام الصينلوق أو نتي ية إسياءة اسيتعمال الصيالاياا 

 المخولة له أو نتي ة اإلهمال ال سيم.

 والثالثون  ةثانيال المادة
 المصالح المشتركة: اإلفصاح و

ولليهم القلرة سليم مراقبية أمين الافم ومراق  ا ستثمار مؤسساا كويتية مستقلة سن ملير الصنلوق  
الالئاية ملير الصنلوق والتأكل من قيامة بإلارة واستثمار أموال الصينلوق فيي ايلول أاكيام القيانون و

   سلم كل من ملير الصنلوق وأمين يونمام الصنلوق وقراراا وتعليماا  هة ا شراف. و  التنفي ية
أن يفصاا سن أية مصالح مشتركة بينهما، وأن يقوما بإخطار  هة اإلشراف ومراق  ا ستثمار    الافم

 بنوع وملى ه ه المصالح، ول هة اإلشراف أن تقوم باإلفصاح سن ه ه المصالح إ ا رأا مبرراً ل لك. 

 

 الثالثون و ثالثةلا المادة

   :المصالحض تعاروقيود المناصب 

أوية  سي وا لمومفي ملير الصنلوق من  ير المس لين كممثلي ملير نمام استثمار  ماسي ش ل   -1
 م لس إلارة في شركة تشكل أوراقها المالية  اءاً من أصول صنلوق يليره ملير الصنلوق. 

  و  ي وا لمومفي ملير الصنلوق من المس لين كممثلي ملير نمام استثمار  ماسي ش ل سأوية  -2
 . م لس إلارة الشركاا المشار إليها في الفقرة السابقة 

سليهم   -3 ينطبق  ممن  استثمار  ماسي  نمام  لملير  كممثل  لشخص  الصنلوق  ملير  توميف  اال  في 
في   سلم ه ا الشخص أن يستقيل من سأوية م لس إلارة الشركة    المالة،ه ه  الامر الوارل في  

 لوق يليره ملير الصنلوق. التي تشكل أوراقها المالية  اءاً من أصول صن
التنفي ية  و لك وفقاً لالئاة    المصالح(تعارض  مسالة     ميلتام ملير الصنلوق بكافة اااكام التي تنم  -4

 هيئة أسواق المال المنممة له ا الشأن.  ل

 والثالثون  رابعةال المادة

 :الحفظأمين مسئولية 

وق بعل الاصول سلم  لير الصنل ي   افم أصول الصنلوق للى أمين افم مرخص له يعين من قبل م
 . موافقة الهيئة 

لافم   و لك  أ نبية،  رقابية  للى  هة  مس الً  أو  له  مرخصاً  يكون  فرسي  افم  أمين  تعيين  له  وي وا 
ااصول خارج لولة الكويا. و  يؤلي التعاقل مع أمين افم فرسي إلم إسفاء أمين الافم ااصيل من  

 مسؤولياته. 
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 م سلم ااخص بما يلي: ي   سلم أمين الافم ا لتاا
الالئاة1 العمالء وأصولهم( من  السابع  أموال  الكتا   يلتام أمين الافم  التنفي ية  . مع مراساة أاكام   ،

با اتفام بأصول الصنلوق في اساباا منفصلة يقوم بفتاها وإلارتها سلم أن تكون مستقلة سن اساباته  
 اريص. أو اساباا ال ير، وأن يب ل في  لك سناية الشخص ال

 . استالم وافم وإيلاع اارباح النقلية وأية توايعاا أخرى ناشئة سن نشاط الصنلوق. 2
يتسلمها  3 الصنلوق وإرسال أي إخطاراا  التااماا مترتبة سلم أصول  بأية  الصنلوق  . إخطار ملير 

 وفي الملة المقررة ل لك. 

 . تنفي  تعليماا ملير الصنلوق الخاصة بنطاق سمل أمين الافم. 4
 إسلال وافم س ل املة الوالاا ما لم يافم للى وكالة مقاصة.  . 5

 ة والثالثونخامس المادة ال

 :مسئولية مراقب االستثمار
موافقة   سلم  الاصول  بعل  الصنلوق  ملير  قبل  من  يعين  استثمار  مراق   صنلوق  لكل  يكون 

 الهيئة، سلم أن يلتام سلم ااخص بما يلي: 
وقراراا وتعليماا الهيئة والنمام  التنفي ية  الالئاة  وبالقانون  . التأكل من التاام ملير الصنلوق  1

 ااساسي ونشرة ا كتتا  وأية وثائق أُخرى يُصلرها ُملير الصنلوق. 
. أن يقوم بتقويم اصص أو والاا ا ستثمار بالطريقة وفي المواسيل الماللة ل لك في النمام  2

 ااساسي للصنلوق. 
الصنلوق 3 ملير  قيام  من  التأكل  للنمام    .  وفقاً  الوالاا  املة  مصلاة  ياقق  بما  بمسؤولياته 

، وأن أمواله تستثمر في الول ااسالي  والسياساا  التنفي ية  ااساسي للصنلوق وأاكام الالئاة
 الماللة في ه ا النمام. 

 . إقرار أية تعامالا تنطوي سلم تعارض مصالح. 4
اإلل 5 الهيئة  مع  ااقل  سلم  سنوياً  مرتين  ا  تماع  الصنلوق  .  التاام  لمرا عة  للصنلوق  ارية 

وأية    وقراراا التنفي ية  والالئاة  بالقانون   ا كتتا   ونشرة  ااساسي  والنمام  الهيئة  وتعليماا 
 وثائق أخرى يصلرها ملير الصنلوق. 

 . إخطار الهيئة بأية مخالفاا تقع من ملير الصنلوق. 6

 

 

 ة والثالثوندسالسا المادة

 نمام استثمار  ماسي في أي من اااوال التالية:   للهيئة أن تل ي ترخيص أي 
 . إ ا تبين أنه لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمنح الترخيص. 1
 . إ ا كان في  لك اماية لمصلاة المشاركين في النمام. 2
هيئة  . إ ا خالف ملير أو مراق  ا ستثمار أو أمين الافم أياً من أاكام القانون أو اللوائح، أو قلم لل3

 معلوماا  ير صاياة أو  ير لقيقة أو مأللة. 
. إ ا طل  ملير النمام إل اء الترخيص، وللهيئة أن ترفض الطل  إ ا و لا أرورة للتاري سن  4

 أمر يتعلق بالنمام أو بمصلاة المشاركين. 

 

 والثالثون  بعةالسا المادة

 تصفية الصندوق:حل وحاالت 

 ينقأي الصنلوق في اااوال التالية:
 . انقأاء الملة الماللة في النمام ااساسي ما لم ت لل طبقاً للقواسل الوارلة بالنمام.1
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 . انتهاء ال رض ال ي أنشئ من أ له الصنلوق أو في االة استاالة تاقيقه الهلف.2
 . تلف أو هالك  ميع أصول الصنلوق أو معممها بايث يتع ر استثمار الباقي استثماراً م لياً.3
م طل  ملير الصنلوق بشرط صلور قرار بالموافقة من  معية املة الوالاا ممن يملكون . بناًء سل4

 % من رأس مال الصنلوق باله قبل انتهاء ملته. 50أكثر من 
 .  صلور قرار من الهيئة بإل اء ترخيص الصنلوق.5
 .  صلور اكم قأائي بال الصنلوق وتصفيته.6

 

 والثالثون   الثامنة المادة

 لتصفية:كيفية إجراء ا
في لور التصفية، وياتفم خالل ملة التصفية   -  السابقةالمالة    وفقاً ااكام  -يلخل الصنلوق بم رل اله  

تايا  سبيارة بالشخصية ا ستبارية بالقلر الالام إلتمام التصفية، وي   أن يأاف إلم اسم الصنلوق 
ئمة سلم التصفية، وي   أن يتم مكتوبة بطريقة واأاة في المكاتباا الصالرة سن ال هة القا  التصفية(

 شهر تصفية الصنلوق.
 :التالية البنول المنصوص سليها في  ويتبع في تصفية الصنلوق اااكام

تسقط آ ال  ميع الليون التي سلم الصنلوق من تياريو شيهر ايل الصينلوق وإخطيار اليلائنين  -1
تياح التصيفية ميع لسيوتهم لتقيليم بافتتاح التصفية، وسلم المصفم أن يخطر  ميع اليلائنين رسيمياً بافت

طلباتهم باقتأاء ليونهم، وي وا إخطار اللائنين بطريق اإلسالن، وفي  ميع اااوال ي   أن يتأمن 
 اإلخطار أو اإلسالن مهلة لللائنين   تقل سن خمسة سشر يوم سمل لتقليم طلباتهم.

ميلير قائمياً سليم إلارة تنتهي سنل انقأاء الصنلوق سيلطة ميلير الصينلوق، وميع  ليك يميل ال -2
ٍّ وممارسته لسلطاته،  بالنسبة إلم ال ير في اكم المصفي  ويعتبر المليرالصنلوق إلم اين تعيين مصف 

. ويستمر مقلمو خلماا الصنلوق خالل ملة التصفية في تقليم خلماتهم ميا ليم  ٍّ إلم أن يتم تعيين مصف 
ارهم فيي تقيليم هي ه الخيلماا أو اسيتبلالهم سيلم الاا ية  سيتمر  -بعل موافقة الهيئية    -يقرر المصفي  

 ب يرهم أو لمج بعض المهام للى مقلم خلمة واال.
ي وا تعيين ملير أو مقلمي الخلماا للصنلوق مصفياً له، كما ي يوا تعييين المصيفي مين بيين  -3

ااشيخاص الميرخص لهيم بيإلارة أنممية ا سيتثمار ال مياسي، أو إلارة مافمية ا سيتثمار أو مراقيي  
ثمار أو أمين الافم، أو مراقبي الاساباا المس لين للى الهيئة. وفي  مييع ااايوال   ييتم تعييين است

 المصفم إ  بعل موافقة الهيئة. و  يبلأ المصفم في مباشرة أسماله إ  بعل شهر قرار تعيينه.
فيها الهيئة يتم تعيين المصفم بقرار يصلر سن  معية املة الوالاا إ  في اااوال التي تقرر   -4

 تعيين المصفي.
وفي االة اختيار المصفي من قبل  معية املة الوالاا، يتو   الاصول سليم الموافقية المسيبقة مين 

 الهيئة سلم تعيين المصفي.
وفي  ميع اااوال، تالل ال هة التي اختارا المصفي أتعابه وملة التصفية، سلم أن يتامل الصينلوق 

 أتعا  المصفي.
بقرار من ال هة التي قاما بتعيينه، وفي  ميع اااوال ي يوا للهيئية بنياء سليم   يعال المصفي -5

طل  أال املة الوالاا أو لائني الصنلوق أو من تلقاء نفسها أن تصلر قراراً بعال المصفم إ ا رأا 
مبرراً مقبو ً ل لك. وكل قرار بعال المصفي ي   أن يشمل تعيين من يايل ماليه، و  يبيلأ المصيفي 

 ليل في مباشرة أسماله إ  بعل شهر القرار المتأمن العال وتعيينه مصفياً.ال 
 يقوم المصفي ب ميع ااسمال التي تقتأيها تصفية الصنلوق، وله سلم و ه الخصوص ما يلي: -6

 .تمثيل الصنلوق أمام القأاء وال ير.1 
 وقه..القيام بب ل سناية الشخص الاريص للماافمة سلم أصول الصنلوق واق2   

 .سلال ليون الصنلوق.3 
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.بيع أصول الصنلوق سقاراً أو منقو ً بالماال العلني أو بالممارسة أو بأي طريقة أخرى تكفيل 4 
 الاصول سلم أسلم سعر، ما لم ينص في قرار تعيينه سلم إ راء البيع بطريقة معينة.

 . قسمة صافي أصول الصنلوق بين املة الوالاا.5 
يبلأ أسما ً  ليلة إ  إ ا كانا  امة إلتمام أسمال سابقة، كميا   ي يوا ليه بييع   و  ي وا للمصفي أن 

أصول الصنلوق  ملة واالة أو أن يتصالح سلم اقوقه أو يقبل التاكيم في المنااساا المتعلقة بأسمال 
 التصفية أو إ راء تعامالا مع أطراف  اا الصلة، إ  بموافقة  معية املة الوالاا.

ااسمال التي ي ريها المصيفي فيي موا هية الصينلوق أو املية ا لوايلاا أو ال يير إ ا تسري    -7
كانا مما تقتأيه أسمال التصفية وفي الول سلطته. فإ ا تعلل المصفون فيال تكيون تصيرفاتهم ملامية 

 للصنلوق إ  إ ا اتخ  القرار باا لبية المطلقة، ما لم ينص قرار تعيينهم سلم خالف  لك.
ير الصنلوق تقليم اساباا الصنلوق وتسليم لفاتره ومسيتنلاته وأصيوله إليم المصيفي، سلم مل  -8

 -كما يلتام مقلمو الخلماا بتاويل المصفم بأي بياناا أو معلوماا تخص الصنلوق، ويقوم المصيفي  
ب رل أصول الصنلوق وتاليل مركاه المالي بما يتأمن اقوقه   -خالل ثالثة أشهر من مباشرته لعمله  

ااماته، وله أن يستعين في  لك بمقلمي الخلماا، ويمسك المصفي اللفاتر الالامة لقيل التصفية، مع والت
 إخطار الهيئة بتقرير المركا المالي للصنلوق.

سلم المصفي ا نتهاء من أسمال التصفية في الملة الماللة في قرار تعيينه، فيإ ا ليم تايلل الميلة  -9
ل   وي الشأن. وي وا مل الملة بقرار يصلر من ال هة التي اختارا تولا الهيئة تاليلها بناء سلم ط

المصفي بعل ا طالع سلم تقرييره الي ي يتأيمن ااسيبا  التيي االيا لون إتميام التصيفية فيي الميلة 
 الماللة، ولكل  ي شأن أن يطل  من الهيئة تقصير ه ه الملة.

لال تمياع خيالل ثالثية أشيهر مين  سلم مصفي الصنلوق أن يقوم بلسوة  معية املية الوايلاا  -10
انتهاء السنة المالية، و لك لمناقشة البياناا المالية سن السنة المنتهية وتقرير مراق  الاساباا والتقرير 
السنوي سن أسمال التصفية والمصالقة، وليه لسيوة ال معيية لال تمياع فيي أي وقيا إ ا اقتأيا  ليك 

 أسمال التصفية.
توفي ما يكون للصنلوق من اقوق للى ال ير أو للى ملير الصينلوق يتعين سلم المصفي أن يس -11

 وإيلاع المبال  التي ياصلها في أال البنوك لاسا  الصنلوق في لور التصفية.
وسلم المصفي سلال ليون الصنلوق وت ني  المبال  الالامة لسلال الليون المتنااع سليهيا، وييتم سيلال  

 :ليون الصنلوق وفقاً للترتي  التالي
 .ا لتااماا المالية النات ة سن سملياا التصفية.1 
 . ميع المبال  المستاقة لمقلمي الخلماا.2 
 . الليون الممتااة اس  ترتي  امتيااها.3 
 الليون المأمونة بتأميناا سينية، و لك في الول ناتج الشيء الأامن لللين.  .4     

ا يؤلي لللائنين العياليين، فيإن ليم يكيف المتبقيي مين وما يتبقم من مال بعل سلال الليون السابق بيانه
 الليون يتم قسمة المال سليهم قسمة ال رماء. كل ه هناتج التصفية لسلال 

يقوم المصفي بقسمة ما تبقم من أصول الصنلوق بعل سلال ليونه بين املة الوالاا، وياصيل  -12
 وق.كل مشترك سلم نصي  يتناس  مع سلل والاته في رأس مال الصنل 

يقلم المصفي إلم  معية املة الوايلاا اسياباً ختاميياً سين تصيفية الصينلوق وقسيمة أصيوله،  -13
وسليم المصيفي أن يطلي   وتنتهي أسمال التصفية بالتصليق سلم الاسا  الختامي مين تليك ال معيية.

 إل اء قيل الصنلوق من س ل الصناليق للى الهيئة بعل انتهاء التصفية.
 شهر انتهاء التصفية، و  ياتج سلم ال ير بانتهاء التصفية إ  من تاريو الشهر.ويقوم المصفي ب -14
وفقاً للسنة الماليية للصينلوق المصفي بتقليم تقرير ربع سنوي للهيئة سن أسمال التصفية،    يلتام  -15

خالل ملة أقصياها ثالثيون يومياً مين نهايية الفتيرة، سليم أن يكيون التقريير مرا عياً مين قبيل مراقي  
لاساباا، ومتأمناً ما تم التوصل إليه في إ راءاا التصفية واللفعاا التي تيم توايعهيا سليم اياملي ا
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كما ي يوا  ،الوالاا وأي أصول مو ولة للى الصنلوق لم يتم تسييلها وسب  سلم ا نتهاء من تسييلها
 للهيئة أن تطل  من المصفي تاويلها بأي معلوماا أو تقارير كلما رأا أرورة ل لك.

تافم اللفاتر والمستنلاا المتعلقة بتصفية الصينلوق لميلة خميس سينواا مين تياريو إل ياء قييل  -16
 الصنلوق من س ل الهيئة في المكان ال ي تالله ال هة التي سينا المصفي.

يسأل المصفم سن تعويض ااأرار التيي تلايق الصينلوق أو املية الوايلاا أو ال يير بسيب   -17
تي ة ااخطاء التي يرتكبها فيي ألاء سمليه، وفيي االية تعيلل المصيفين فيإنهم ت اواه الول سلطته أو ن

 يكونون مسئولين سلم و ه التأامن.

 التاسعة والثالثون المادة 
 :الشكاوى

بالشكوى من خالل إرسيال كتيا  مو يه إليم وايلة خلمية العميالء أو سين مالك الوالاا  يتقلم  
بكة ا نترنا. يتم إرسيال كافية الشيكاوي إليم طريق استخلام الموقع ا لكتروني للشركة سلم ش

مسييؤول إلارة الشييؤون القانونييية وشييكاوى العمييالء للمرا عيية وتقييليم ا قتراايياا. يييتم تسيي يل 
الشكاوي في س ل يتم افمه في إلارة الشؤون القانونية وشكاوى العمالء تاا إشراف مسيؤول 

كاوي يييتم ترتيبهييا وتاويلهييا إلييم الشييؤون القانونييية وشييكاوى العمييالء. بعييل مرا عيية كافيية الشيي
اإللاراا المعنية اس  أولوياتها. بعيل ا نتهياء مين البيا فيي الشيكوى، تقيوم اإللاراا المعنيية 
با تصال بإلارة الشؤون القانونية وشيكاوى العميالء وتخطرهيا بأنيه تيم أخي  اإل يراء المناسي  

اا التيي تيم اتخا هيا، وتقيوم يتم تاليث س ل الشكاوي باإل راء  وبناءاً سليهبخصوص الشكوى  
اإللارة بالمتابعة ميع اإللاراا المعنيية بهي ا الشيأن. سنيلما ييتم اتخيا  إ يراءاا بشيأن الشيكوى 
المقلمة من أي سميل، يتم إرسال خطا  رسمي إلم العميل يوأح اإل راء ال ي تم أخي ه بعيين 

ة تفاصيل ايل الشيكوى ا ستبار فيما يختص بالشكوى، ويتم افم س ل له ه الخطاباا المتأمن
في إلارة الشؤون القانونية وشكاوى العمالء. يتم إرسال السؤال أو ا ستفسيار المعيين إليم إلارة 
الشؤون القانونية وشكاوى العمالء. يتم الر وع إلم القيوانين والتشيريعاا السيارية  اا الصيلة 

  يين.الأرورة يتم ا ستعانة بمستشارين خاربا ستفسار المطلو . في اال 

 

 األربعون  المادة
 المراسالت:

 المراسالا:يتم تو يه كافة 
 آخر سنوان مقيل في س الا الصنلوق. اي مشترك سلم .1
 :سلم العنوان التاليإلم الملير  .2
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 واألربعون حاديةال المادة
 تعديل النظام:

بعيل موافقية الهيئية سليم هي ه   إ   ااساسي  سلم النمام  تعليالا أن ي ري أي    الصنلوق  لمليري وا     
 .التعليالا 
 أن تطل  مييين  -الوالاا    لاملة  المكتسبة  الاقوق  يمسما    المقتراة  التعليالا  لا في  إ ا و  -وللهيئة  

 .التعليالا سلم ه ه  رأس المال % ميين 50أكييثيير ميين  أخيي  مييوافييقييةمييلييير ال
   ينف  أي تعليل سلم النمام ااساسي للصنلوق إ  بعل موافقة الهيئة أو في الموسل ال ي تالله.

سلم ملير الصنلوق إخطار املة الوالاا بأي تعليل يتم سلم النمام ااساسي للصنلوق، و لك   وي   
 خالل فترة   تت اوا سشرة أيام سمل من تاريو موافقة الهيئة سلم ه ا التعليل.

 

 واألربعون  انيةالمادة الث

 القانون والمحاكم:
تص القأاء بكافة المنااساا التي تتعلق به أو ي ويخيخأع ه ا النمام ويفسر وفقاً ااكام القانون الكويت

 تنشأ سنه.
 

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

  في  نص   به  يرد   لم  فيما  الرقابية  الجهات   من  المنظمة  والشروط  والقرارات   ما وتعديالته  المالية  األوراق

 . النظام هذا

 

 واألربعون  الثةمادة الثال

 غسل األموال:

ي   سلم ملير الصنلوق اإللتاام بقراراا وتعليماا هيئية أسيواق الميال وقيوانين لولية الكوييا بشيأن 

 سيل ااميوال وتموييل اإلرهييا  وقيراراا الشيرسية اللولييية الصيالرة فيي هيي ا الشيأن، وأيية قييراراا 

 رها .اإلويل وتعليماا  اقة تصلر بشأن  سل ااموال وتم
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 واألربعون  رابعةالمادة ال

 جدول يوضح كافة الرسوم والمصاريف واالتعاب الخاصة بالصندوق 
 

 

 

 االستثماريصندوق ثروة 

 مستحقة على وقت االستحقاق  القيمة  الرسوم او المصاريف 
 اصول الصندوق  تسدد ربع سنوي  من صافي قيمة الصندوق سنوياً % 1.75 اتعاب مدير الصندوق 

 حامل الوحدة  عند االشتراك % من قيمة االشتراك 0.25 سوم االشتراكر

 حامل الوحدة  عند االسترداد االسترداد % من قيمة 0.25 رسوم االسترداد

 اصول الصندوق  ربع سنوي   دتسد من صافي قيمة الصندوقسنوياً % 0.0625 أتعاب مراقب االستثمار

 اصول الصندوق  ربع سنوي   دتسد قيمة الصندوق يمن صاف سنوياً % 0.0625 اتعاب امين الحفظ  

 اصول الصندوق  تسدد ربع سنوي   سنوياً . دينار كويتي  2000 أتعاب مراقب الحسابات الخارجي 
رسوم حفظ سجل حملة الوحدات 

ً  كويتي دينار 1000 لدى وكالة المقاصة   اصول الصندوق  سنوي  سنويا


