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شركة ثروة لالستثمار هي شركة مساهمة كويتية مقفلة ومرخص لها من قبل هيئة أسووق قلموالو و قلتوي
يوولخل موون أوومن أ رقأووها سمليوواا قسووتثمار قاموووقل لاسووابها ولاسوواج قل يوور ووي شووت قلم ووا ا
ق ستثمارية وإنشاء صنالي ق قستثمار وبناء سليه وسل موق قوة واقرة قلت وارة وقلصوناسة وبنوك قلكويوا
قلمركاي وهيئة أسوق قلمال تم إنشاء صنلو ثروة قإلسالمي و ق أاكام هواق قلناوام وبموا يتضوار
مع قلشريضة قإلسالمية وقل تم تو يق أوأاسه و ق أاكام قلقانون رقم  7لسونة  2010وقلالئاوة قلتنفيايوة
بشأن قنشاء هيئة أسوق قلمال وتنايم ق ورق قلمالية وتضليالتهما وقلقورقرقا وقلأووقبا قلصوالرة مون
قلهيئة.

المادة األولى
يضتبر قلتمهيل قلسابق اأ

يت اأ من هاق قلناام ومكمالً لنصوصه.

المادة الثانية
تعريفات:
شكل الصندوق  :صنلو مفتوحو او رأسمال مت ير .يايل رأس ماله بإصلقر والقا قستثمارية ليولة
أو ينخف باسترلقل بض والقته خالل قلفترة قلماللة ي ناامه قاساسي.
نوع الصندوق  :صنلو ق ستثمار ي قاورق قلمالية.
أسم الصندوق :صنلو ثروة قإلسالمي.
نوع طرح وحدات الصندوق :قكتتاج سام.
رأسمال الصندوق :من مليونين لينار كويتي إل مائة مليون لينار كويتي
عملة الصندوق :قللينار قلكويتي.
المدير :شركة ثروة لالستثمار .وهي شخص مرخص له من قبل هيئة قسوق قلمال؛ ومقرها :قلشر –
شارع سمر بن قلخااج  -برج قلرقية– 2قللور  -22-21قلكويا.
أمين الحفظ :شخص قستباري مرخص له من قلهيئة لماقولة افا أموقل قلضمالء وأصولهم بما ي الوك
تلك قلمكونة انامة ق ستثمار قل ماسي و قا ً ااكام قلقانون وقلالئاة قلتنفياية.
مراقب االستثمار :شخص قستباري مرخص له بماقولة نشاا قلمرققبة وقإلشرقف سل أنامة ق ستثمار
قل ماسي.
مراقب الحسابات الخارجي :قلشخص قلابيضي قلمس ل للى قلهيئوة وي سو ل مرققبوي قلاسواباا قلواي
يبولي قلوورأي قلفنووي قلماايوول وقلمسوتقل اووول موولى سلقلووة ووأووح قلقوووقئم قلماليووة انامووة ق سووتثمار
قل ماسي قلمضلة و قا ً لمضايير قلمااسبة قللولية قلمضتملة للى قلهيئة.
الهيئة :هيئة أسوق قلمال.
جهة اإلشراف :هيئة أسوق قلمال.
النظام :هاق قلناام وأي تضليالا قل تارأ سليه مستقبالً.
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وكيل االكتتاب (البيع) :قلشخص قلاي يضر أو يبيع أورققا ً مالية لصالح مصلرها أو اليفهو أو ياصل
سل أورق مالية من قلمصلر أو اليفه ب ر إسالة تسويق أو إلقرة سملية قصلقر قاورق قلمالية.
المشترك /المشتركون :هو مالك  /مالكي قلوالقا.
أحكام جمعية حملة الوحدات :هي قااكام قلمنامة لاريقة سقل قل مضية من ايث اريقة ق تماع إليها
وامانها ومكانها وكيفية قلتصويا يها وقإلسمال قلتي يتم مناقشتها بال مضية.
مكتب التدقيق الشرعي الخارجي :مؤسسة مستقلة (رخصة رلية أو شركة)و تختص بالرقابة سل ميع
قلمضامالا قلت ارية وقلمالية للشخص قلمرخص له للتأكل من ملى ماابقتها للمضايير قلشرسية وقرقرقا
قلهيئة اقا قلصلةو وير ع تقاريره بهاق قلشأن إل قل مضية قلضامة للشخص قلمرخص له .كما ير ع مكتج
قلتلقيق قلشرسي قلخار ي تقريره قلسنوي ل مضية املة والقا قلصنلو .
وحدة التدقيق الشـرعي الـداخلي :تقووم واولة قلتولقيق قلشورسي قلولقخلي بالتثبوا مون شورسية قلتابيوق
باإلاالع سل اا ا قنتقائية للمضامالا قليومية قلمختلفة للصنلو و للتأكل من قلتاقم تضامالا قلصونلو
بالمضايير قلشرسية وقرقرقا قلهيئة اقا قلصلة.
وحدات االستثمار :والة ق ستثمار هي ورقة مالية ير قابلة للت ائة تمثل اصة وي أصوول قلصونلو
وتخول ااملها مباشرة كامل قلاقو قلناشئة سنها.
وإاق تضلل مالكو قلوالة قلوقالة تضين سليهم أن يختاروق من بينهم شخصا ً وقالق ً يمثلهم ت اه قلصنلو .
وي وا ل ير قلكويتيين ق كتتاج ي والقا ق ستثمار أو تملكها.
سعر وحدة االستثمار :هو قلسضر قلاي يتم تاليله بناء سلو تقوويم مو وولقا قلصونلو اسوج قلسوضر
قلسوقي مقسوما ً سل والقا ق ستثمار.
القيمة الصافية ألصول الصندوق :هي قيمة قستثمارقا قلصنلو ي نهاية قلفترة قلمالية مقومة ااكوام
ناام قلصنلو قاساسي مأا ا ً قليها بنول قلمو ولقا قاخرى من نقلية وأرصلة ملينة أخرى مارواا ً
منها قلتاقماا قلصنلو من قبول قل يور وي اقا قلتواريو (لون قاخوا وي ق ستبوار قلتوايضواا قلنقليوة
قلمقتراة سل مساهمي قلصنلو إن و لا).
القانون :قلقانون رقوم  7لسونة  2010بشوأن إنشواء هيئوة أسووق قلموال وتناويم نشواا قاورق قلماليوة
وقلالئاة قلتنفياية قلخاصة به.
الالئحة التنفيذية :ه قلالئاة قلتنفياية للقانون رقم  7لسنة  2010وأية تضليالا قل تلاق سليه.
يوم العمل :يوم سمل رسمي للهيئة.
يوم التعامل :يستقبل قلملير الباا ق شترقك وق سترلقل ي قلصنلو بشكل أسبوسي وي ج تقليم الج
ق شترقك للملير بال أقص (قلساسة قلضاشرة صباااً) من يوم قلضمل قلسابق ليوم قلتقويم قاسبوسي.
يوم التقويم :آخر يوم سمل ي قاسبوع.
البورصة :بورصة قلكويا
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المادة الثالثة
اسم الصندوق:
يالق سل هاق قلصنلو أسم صنلو ثروة قإلسالميو او شخصية قستبارية وامة مالية مستقلة.

المادة الرابعة
ياكم قلناام قاساسي لصنلو ق ستثمار قلضالقة بين ملير قلصنلو واملة قلوالقاو وي ج سل املة
قلوالقا إبلقء موق قتهم سل قلناام قاساسي للصنلو والك بالتوقيع سل الج ق شوترقك قلواي يونص
سل قنه أالع ووق ق سل قلناام قاساسي للصنلو .
وي ج تو ير نسخة مابوسة من قلناام قاساسي لكل مشترك أو أي شخص لليه ر بة ي ق شترقك وي
قلصنلو و ويضل توقيع قلمشترك  -بضل ق االع سل قلناام قاساسي للصونلو  -سلو الوج ق شوترقك
بمثابة موق قة سل هاق قلناام.
وي ج أن يكون قلناام قاساسي لصنلو ق ستثمار مكتوبا ً بالل ة قلضربية وأن يتم تو يره لون مقابل سنل
البه.

المادة الخامسة
الهدف من إنشاء الصندوق:
تاقيق سوقئل ممياة سل قلملى قلمتوسا وقلاويل وبمخاار مالولة والك سن اريق ق ستثمار بورصة
قلكوياو وكا ة أسهم قلشركاا قلملر ة ي أسوق قللول قلضربية لألورق قلمالية والك ي قلشركاا
قلمتوق قة مع قلشريضة قإلسالمية و قا ً لما يقرره مكتج قلتلقيق قلشرسي للصنلو و وقستثمار قلنقل قلمتو ر
ي قلولقئع وقاصول قلمتوق قة مع قلشريضة قإلسالمية وقلتي تصلرها قلمؤسساا وقلبنوك قإلسالمية
قلمضتملة وقلتي يترتج سليها أ رق تمويلية ويقصل بها (قلصكوك قلاكومية للول م لس قلتضاون)
للول م لس قلتضاون قلخلي ي.

المادة السادسة
إلتزامات عامة:
ي ج سل كا ة مقلمي خلماا قلصنلو ق لتاقم بما يلي:
 -1أن يكون مقلم قلخلمة من قاشخاص قلمرخص لهم أو قلمس لين للى قلهيئة ي تقليم هاه قلخلمةو
وأن تتو ر لليه قلقلرقا وقإلمكانياا قلبشرية وقلتقنية وقلمالية بالقلر قلاي يكفي لتنفيا قلتاقماته.
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 -2إبرقم سقل مع مقلم قلخلمة يتأمن بيان اقو وقلتاقماا أارق ه وسل قاخص أتضاج مقلم قلخلمة
وأسس قاتسابها وموقسيل سلقلهاو وقإل رقءقا قلوق ج قتباسها سنل إنهاء أو سو قلضقلو وقلتلقبير
وقإل رقءقا قلمترتبة سل إنهاء قلضالقة مع مقلم قلخلمة.
 -3بال سناية قلشخص قلاريص ي قلقيام بالمهام قلمنواة بمقلم قلخلمة وقلتضاون مع باقي مقلمي
قلخلماا للصنلو و وتضوي

كل شخص لاقه أرر نتي ة أي خاأ يرتكبه مقلم قلخلمة.

 -4أ يتضامل مقلم قلخلمة سوقء لصالاه أو نيابة سن يره سل والقا قلصنلو و يما سلق ملير
قلصنلو .
للهيئةو إاق تبين لها سلم قلتاقم ملير أو مرققج ق ستثمار أو أمين قلافا لناام قستثمار ماسي بأاكام
قلقانون أو قلالئاة قلتنفيايةو أن تصلر تضليماتها لملير قلناام بالتوقف لفترة مؤقتة سن سملية ق سترلقل
أو ق شترقك – أو كالهما – ي والقا ناام ق ستثمار قل ماسي ي قلتاريو قلمالل بتلك قلتضليماا.

المادة السابعة
مدير الصندوق:
يتول إلقرة قلصنلو هيئة إلقرية تتشكل من موافين قثنين أو أكثر مون مووافي مولير قلصونلو ممون
تتوق ر يهم شروا ممثلي نشاا م لير ناام قستثمار ماسيو سل أن يكون أاولهم مون كبوار قلتنفيوايين
للى ملير قلصنلو .
وي ج أن يكون أسأاء قلهيئة قإللقرية من قاشخاص قلمس لين للى قلهيئةو ويمثلون ملير قلصنلو ي
قلمسؤولياا وقلصالاياا قلمنصوص سليها ي قلالئاة قلتنفياية وهاق قلناامو ويضتبر توقيع أسأاء قلهيئة
قإللقرية أو من يفوأونه منهم بمثابة توقيع ملير قلصنلو و ويكون هؤ ء قاسأاء مسؤولين بالتأامن مع
قلملير سن أي أخااء أو إهمال أو ش ي إلقرة قلصنلو .

المادة الثامنة
شغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإلدارية للصندوق أو أي من مقدمي الخدمات:
ي االة ش ور منصج أال أسأاء قلهيئة قإللقرية للصنلو و أو أي من مقلمي قلخلماا؛ يتضين سل ملير
قلصنلو إخاار قلهيئة بالك خالل ملة أقصاها خمسة أيام سملو كما يتضين سليه تقليم الج لش ل قلمناصج
قلشا رة خالل ملة أقصاها خمسة سشر يوم سمل من تاريو قنتهاء ملة قإلخاار قلمنصوص سليها ي هاه
قلمالة.
ويتم تضليل بياناا قلصنلو ي س ل قلصناليق للى قلهيئة سنل الوث أي ت يير يارأ سل قلناام قاساسيو
أو مقلمي قلخلماا.
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و ي ميع قااوقل ي ج سل ملير قلصنلو إخاار املة قلوالقا خالل ملة أقصاها خمسة أيام سمل من
ش ور أو ش ل أي ٍّ من قلمناصج قلماكورة.

المادة التاسعة
أمين الحفظ:
سيقوم بتنفيا ق لتاقماا قلمفروأة سليها ي هاق قلناام مقابل أتضاج قامانةو وق اتفاا بأموقل وأصول
قلصنلو وقلتأكل من أن هواه قامووقل تولقر وتسوتثمر وي اولول قاسواليج وقلسياسواا قلماوللة بناوام
قلصنلو .

المادة العاشرة
مراقب االستثمار
سيقوم بتنفي ا ق لتاقماا قلمفروأة سليها ي هاق قلناام مقابول أتضواج قلمرققبوة .وتقووم بمرققبوة وتنفيوا
أسمال ملير قلصنلو وقلتأكل من أن هاه قاموقل تلقر وتستثمر ي الول قاساليج وقلسياساا قلماوللة
بناام قلصنلو .

المادة الحادي عشر
رأسمال الصندوق:
قلصنلو او رأس مال مت ير يايل رأس ماله بإصولقر واولقا قسوتثمارية ليولة أو يونخف بإسوترلقل
بض والقته خالل قلفترة قلماللة وي نااموه قاساسويو ويتورقوح اولول رأس موال قلصونلو مون (2
مليون لينار) إل ( 100مليون لينار كويتي).
ي ج أن يقل رأس مال قلصنلو سن  2,000,000لينار كويتي أو ما يضاللهوا بوالضمالا قاخورىو
وسل ملير قلصنلو  -ي االة قنخفا رأس مال قلصنلو سن قلال قالن  -أن يخار قلهيئة خوالل
خمسة أيام سمل من تاريو قنخفا رأس قلمالو وللهيئة قتخاا ما ترقه مناسبا ً  -ي كل االة  -بما ياقوق
مصلاة املة قلوالقا.
يكون للصنلو شخصية قستبارية وامة مالية مستقلة سن املة قلوالقا أو قل هة قلقائمة سل إلقرته.
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المادة الثاني عشر
مدة الصندوق:
ملة قلصنلو خمسة سشر سنة مياللية تبلأ قستبارق ً من تاريو نشر قلموق قة سل تأسيسه بال ريلة
قلرسميةو وت لل لملل مماثلة والك بموق قة أكثر من  %50من رأس مال قلصنلو و هة ق شرقف.

المادة الثالثة عشر
عدد وحدات االستثمار:
يتووووووورقوح سووووووولل قلواووووووولقا قلمصووووووولرة موووووووا بوووووووين( 2,000,000مليووووووووني واوووووووولة)
و( 100 ,000,000مائة مليون والة) سلما ً بأن قلقيمة ق سومية للوالة هي لينار كويتي وقاول قوا.
يقسم رأس مال قلصنلو إل والقا م تساوية قلقيمة وتقتصر مسوؤولية املوة قلواولقا وي قلصونلو
سل قيمة مشاركتهم ي رأس قلمالو ويتم تسليل قيمة قلوالقا نقلقَ سنل ق كتتاج أو ق شترقك يها.

المادة الرابعة عشر
الحد األدنى واألعلى لالشتراك:
قلال قالن لالشترقك ي قلصنلو  1000والة ومن ثم والة ( )1وقالة ومأاسفاتها بضول الوكو كموا
أنه ي وا أن يتضولى سولل قلواولقا قلمشوترك بهوا مون قبول مسوتثمر وقاول ( %95خمسوة وتسوضون
بالمائة) من إ مالي سلل قلوالقا قلقائمة.

المادة الخامسة عشر
شروط االكتتاب واالشتراك في الصندوق:
 .1ياق ق شترقك ي قلصنلو للموقانين قلكويتيين وموقاني لول م لوس قلتضواون قلخلي وي وقلضورج
وقا انووج قلمقيمووين و يوور قلمقيمووين وقلشووركاا وقلمؤسسوواا قلكويتيووة وقلخلي يووة وقا نبيووة لقخوول
وخارج لولة قلكويا.
 .2ي ج أ تقل مشاركة ملير قلصنلو ي والقا قلصنلو سن مبلو  250,000لينوار كوويتي و
تايل سن ( %95خمسة وتسضون بالمائة) من سلل قلوالقا قلمارواة لالكتتاج قلضامو و ي وا أن
يتصرف ي تلك قلوالقا أو يسترلها اوقل ملة إلقرته للصنلو .
 .3ي وا امين قلافوا ومرققوج ق سوتثمار ومرققوج قلاسواباا ومكتوج قلتولقيق قلشورسي قلخوار ي
ق كتتاج و/أو ق شترقك بأي سلل من قلوالقا لاسابه قلخاص.
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يال باج ق كتتاج مفتواا ً اوقل قلملة قلماللة باللسوة إل ق كتتاجو و ي ووا قفول بواج ق كتتواج
إ بضل قنتهاء هاه قلملة إاق قاربا هاه قلملة سل ق نتهاء لون أن تتم ت اية قلال قالن للواولقاو
اا للملير أن يالج من هة قإلشرقف تمليل ترة ق كتتاج لفترة مماثلة ما لم يقم هوو بت ايوة قيموة
قلوالقا قلتي لم يتم ق كتتاج بها.
يتم ق شترقك سن اريق وكالء قلبيع وياق للملير وأموين قلافوا أن يضموال كوكيول بيوع ولهموا نفوس
قلاقو وسليهما نفس ق لتاقماا قلمترتبة سل وكالء قلبيع قآلخرين بايث يسلم قلمشترك إل وكيول
ق كتتاج (قلبيع) نمواج ق شترقك قلمضل لالك مر قا ً به قلمستنلقا قلمالوبة وقيمة قلوالقا باإلأوا ة
إل سمولة قلبيعو وتولع قاموقل قلتي يتم تلقيها ي اساج خاص يفوتح باسوم قلصونلو وتسولم هواه
قاموقل إل أمين قلافا بضل قستكمال إ رقءقا إنشاء قلصنلو .
ي اال سلم قستيفاء مستنلقا وشروا الج ق كتتاجو ترل للرق ج ي ق شترقك ميع قلمبال قلتوي
ل ضها خالل سشرة أيام من تاريو إقفال باج ق كتتاج.
ي وا ق شترقك ي قلصنلو باصص سينيه أي كان نوسها.

المادة السادسة عشر
التخصيص:
 .1يقوم ملير قلصنلو بفرا الباا ق شترقك وإ رقء سملية قلتخصيص  5أيام سمل سلو قاكثور مون
تاريو قنتهاء ترة ق كتتاج.
 .2ترل إل قلمشترك قلمبال قلاقئلة سن قيمة ما تم تخصيصوه لوه مون واولقا خوالل  5أيوام سمول مون
تاريو قنتهاء إ رقءقا قلتخصيص و يستاق سنها أية سوقئل.
 .3يسلم ملير قلصنلو كل مشترك سنلق ً مؤقتا ً بضلل قلواولقا قلمخصصوة لوه وتاول شوهالقا واولقا
ق ستثمار ق سمية مال هاق قلسنل وتسلم هاه قلشهالقا للمكتتبوين خوالل شوهر مون قنتهواء إ ورقءقا
قلتخصيص.

المادة السابعة عشر
سجل حملة الوحدات:
يافا س ل املة والقا قلصنلو للى وكالة مقاصةو وي وا افا هاق قلس ل للى أمين افا إاق كان
قلصنلو

ير ملرجو والك و قا ً لألاكام قلوقرلة ي قلكتاج قلرقبع (بورصاا قاورق قلمالية ووكا ا

قلمقاصة) من قلالئاة قلتنفيايةو وتل ع أتضاج قل هة قلتي تاتفا بالس ل من أموقل قلصنلو .
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بيان الوحدات:
سل وكالة قلمقاصة أو أمين قلافا ق اتفاا ببيان يوأح رصيل قلوالقا قلمتبقية وقلوالقا قلتي تم
إصلقرها أو قسترلقلها أو قستالقثها أو إل اؤهاو وتاويل مرققج ق ستثمار بنسخة من قلبيان.
وي ج أن تابق سل

ميع املة قلوالقا من قلفئة نفسها ي قلصنلو قلشروا وق اكام اقتها.

المادة الثامنة عشر
سياسة توزيع األرباح:
يقرر ملير قلصنلو بضل إصلقر قلبياناا قلمالية قلنصف سنوية وقلسنوية وو قا ً لموا يورقه مناسوبا ً لصوالح
قلصوونلو وقلمشوواركين يووه تاليوول قل وواء قلوواي ي وورى توايضووه كضائوول سلو واوولقا ق سووتثمار سلو
قلمستثمرين سوقء بشكل نقلي أو مناةو ويضلن سن قلتوايع وموسله وقيمته ي قلموقع ق لكتروني لملير
قلصنلو بضل قخاار هة قإلشرقفو سل أن يكون قلتوايع خالل ملة أقصواها ثالثوة أشوهر مون تواريو
قخاار هة قإلشرقفو وتفو قلهيئة قإللقرية ي قلتصورف وي قلكسوور قلنات وة سون توايوع واولقا
قلمناة قن و لا سل قلو ه قلاي ترقه مناسباً.

المادة التاسعة عشر
القيمة الصافية لألصول:
.1
.2

.3
.4
.5
.6

وي أخور يووم

يقوم مرققج ق ستثمار بااتساج قلقيمة قلصا ية لألصوول ( )NAVللصونلو
سمل من كل أسبوع باستخلقم قلمضاللة قلتالية:
صا ي قاصول (إ مالي أصول قلصنلو مارواا ً منها إ مالي ق لتاقماا) مقسوومة سلو
إ مالي سلل والقا قلصنلو وينشر سضر قلتقويم ي قلموقوع قإللكترونوي لمولير قلصونلو
ي نهاية كل شهر.
يتم تقويم أسهم قلشركاا قلملر ة و قا ً للمضايير قلمااسبية قللولية قلمضتملة من قلهيئة.
ووي اووال و ووول أورق ماليووة يوور ملر ووة يووتم تقويمهووا و قووا للمضووايير قلمااسووبية قللوليووة
قلمضتملة من قلهيئة.
يتم اساج صا ي قيمة أصول قلصنلو للوالة قلوقالة  NAVي يوم قلتقويم و قا ً للمضايير
قلمااسبية قللولية قلمضتملة من قلهيئة.
ي ج قن تنضكس سملية قشترقك أو قسترلقل قلوالقا سنل إ رقء أول اساج لصا ي قيمة
أصول قلصنلو بضل سملية ق شترقك أو ق سترلقل.

 .7ي ج تقويم أصول قلصنلو

ي كل يوم تضامل وبما

يت اوا ملة يوم بضل قلموسل قلنهائي

لتقليم قلالباا قلخاصة بضملياا ق شترقك وق سترلقل.
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 .8ي وا تأخير تقويم أصول قلصنلو لملة

تت اوا يومي سمل من يوم قلتضامل ي االة سلم

إمكانية تقويم اء كبير من أصول قلصنلو سل أن يقلم ملير قلصنلو للهيئة أسباج
ومبررقا هاق قلتأخير.
 .9ي اال تقويم أصل من أصول قلصنلو بشكل ير صايح أو قلخاأ ي اساج سضر
قلوالةو ي ج سل من تسبج ي الك بخائه أن يضو
سل

ملير قلصنلو

قلمأرور من هاق قلخاأ .وي ج

أن ير ق مع قلبياناا قلمالية قلمرالية قلمرق ضة أو قلبياناا قلمالية

قلسنوية قلملققة تقريرق ً يبين كل أخااء قلتقويم وقلتسضير قلتي تما خالل تلك قلفترة.

المادة العشرون
االشتراك واالسترداد:
تبلأ سملية ق شترقك وق سترلقل بضل مأي شهر وقال من بلء قلصنلو
االشتراك:
.1
.2
.3

.4

.5
.6

ضليا ً بالضمل.

يتم ق شترقك ي قلصنلو بنا ًء سل الج ق شترقك قلمقلم من قلرق ج وي ق شوترقك بضول قسوتيفاء
شروا ق شترقك من هاق قلناام وبضل اصوله سل موق قة قلملير.
يستقبل قلملير الباا ق شترقك ي قلصنلو بشكل أسبوسي وي وج تقوليم الوج ق شوترقك للمولير
بال أقص قلساسة قلضاشرة صبااا ً قبل يوم سمل من يوم قلتقويم قاسبوسي.
ياق لكل سميل مضرف للى قلصنلو من خالل ق رقءقا قبول قلضميل أن يقوم بالج قشوترقك سون
اريووق تضبئووة وتوقيووع قلنمووواج قلخوواص بووالك وقرسوواله موون خووالل قلبريوول ق لكترونووي قلخوواص بووه
وقلمضوووورف موووون خووووالل ق وووورقءقا قبووووول قلضميوووول والووووك إلوو و قيميوووول قلصوووونلو قلتووووالي:
islamicfund@tharwa.com
ي اال سلم قستيفاء مستنلقا وشروا الج ق شوترقك تورل لاالوج ق شوترقك ميوع قلمبوال قلتوي
ل ضها خالل سشرة أيام من تاريو إقفال باج ق شوترقكو وإ كوان قلمولير مسوئو ً سون ل وع قلفوقئول
قلمستاقة سل هاه قلمبال ما لم يتأخر االج ق شترقك نفسه ي قسترلقل قشترقكه.
ي ج سل قلمقيم سنل م الرته قلكويا نهائيا ً إخاار قلملير كتابيا ً بضنوقنه بخارج قلكويا والك خالل
شهر سل قاكثر من م الرته.
للى تقليم الج ق شترقك يتو ج قستيفاء قلمستنلقا قلتالية:
• قلبااقة قلملنية بالنسبة للموقانين وقلمقيمين بشرا صالاية قلبااقة.
• تضبئة نمواج أسرف سميلك.
وقا قلسفر أو وثيقة قلسفر بالنسبة ل ير قلمقيمين بالبالل.
•
• قلترخيص قلت اري قلصالر من واقرة قلت ارة وقلصناسة بالنسبة للشركاا.
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• قاورق وقلمستنلقا وقلوثائق وقااكام قلقأائية قلتي تثبا صفة قلمتضامل نيابة سون قلشوركة
أو قلمؤسسة قلفرلية أو قلشخص وأنه مخول ي تمثيل من ينوج سنه.
• قلوثائق قلرسمية بالنسبة لل هاا قاخرى قلمالية وقلوثائق قلصالرة أو قلمضتمولة مون قل هواا
قلمختصة باللولة قلتي تتمي إليها قلمؤسساا وقلمنشآا وقلشركاا ير قلمقيمة.
االسترداد:
 .1يبلأ قلضمل ي قبول الباا ق سترلقل بضل مأي شهر وقال من بلء قلصنلو ضليا ً بالضمل.
 .2ي وا للمشترك قسترلقل كل أو اء من قلوالقا قلمملوكة له ي قلصنلو و قا ً لسضر قلتقويم ي آخر
يوووم سموول موون كوول أسووبوعو ولون قإلخووالل باقووو قلمشووتركين وإاق اقل قلفوور بووين سوولل قلواوولقا
قلمالوج قسترلقلها وسلل قلوالقا قلمالوج ق شترقك بها سن ( %10سشرة بالمائة) من رأس موال
قلصنلو اا للملير تخفي سلل قلوالقا قلمسترلة باريقة قلنسبة وقلتناسج بايث تتضلى %10
(سشرة بالمائة) من صا ي قيمة أصول قلصنلو و سل أن يقوم قلملير بتنفيا بواقي البواا ق سوترلقل
تلقائيا ً ي قلتقويم قلتالي للصنلو وأمن نفس قلشروا.
 .3يستقبل قلملير الباا ق سترلقل ي قلصنلو بشكل أسبوسي وي ج تقليم الج ق سترلقل للملير باول
أقص قلساسة قلضاشرة صبااا ً من يوم قلضمل قلسابق ليوم قلتقويم قاسبوسي.
 .4ياق للضميل أن يقوم بالج ق سترلقل سن اريق تضبئوة وتوقيوع قلنموواج قلخواص بوالك وقرسواله مون
خالل قلبريل ق لكتروني قلخواص بوه وقلمضورف مون خوالل ق ورقءقا قبوول قلضميول والوك قلو قيميول
قلصنلو قلتالي:
islamicfund@tharwa.com
ويقوم ملير قلصنلو بقبول قلالباا بناء سل الك.
 .5يالل سضر قلتقويم ي آخر يوم سمل من قاسبوعو وسل ملير قلصنلو أن يل ع لاامل قلوالقا قيمة
ق سترلقل خالل أربضة أيام سمل قلتالية ليوم قلتقويم قلاي تم يه تاليل سضر قلوالة.
 .6ي وا لملير قلصنلو تأ يل تلبية أي الج قسترلقل ات يوم قلتضامل قلتالي أو ات موسل ق سوترلقل
قلتالي و قا ً لما ينص سليه قلناام قاساسي للصنلو و والك ي أي من قلاالتين قآلتيتين:
.أ -إاق بل إ مالي نسبة ميع الباا ق سترلقل لاملة قلوالقا وقلمالوج تلبيتها ي
أي يوم تضامل أو موسل ق سترلقل  % 10أو أكثر من صا ي قيمة أصول قلصنلو و
والك بشرا أن يلتام قلملير ي هاه قلاالة بتلبية الباا ق سترلقل قلتي تقل سن % 10
من صا ي قيمة أصول قلصنلو و وسل أن تؤخا ميع الباا ق سترلقل با ستبار سل
أساس قلنسبة وقلتناسجو ويتم تأ يل قلنسبة من الباا ق سترلقل قلتي اقلا سن نسبة
 % 10من صا ي قيمة أصول قلصنلو ات يوم قلتضامل قلتالي أو موسل ق سترلقل
قلقالم.
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ج -إاق تم وقف قلتلقول ي قلبورصة أو قاسوق قلمالية قلمنامة قلتي يتم يها قلتضامل
ي قاورق قلمالية أو قاصول قاخرى قلتي يملكها قلصنلو و أو وقف تلقول أورق
مالية تمثل قيمة مؤثرة ي أصوله.
 .7يكون ق سترلقل و قا ً لسضر قلتقويم قلمضلن بتاريخه كما يالله مرققج ق ستثمار بمو ج أاكام هاق
قلناام.
 .8يكون ق سترلقل وق شترقك و قا ً لسضر قلتقويم قلمضلن بتاريخه مخصووما ً منوه أو مأوا ا ً إليوه نفقواا
ق سوترلقل أو ق شوترقك وقلتوي تبلو قيمتهوا  %0.25مون قلقيموة قلصوا ية للواولة ويسوتاقها مولير
قلصنلو .
يقبل الباا ق سترلقل قلمبكر.
 .9قلصنلو
 .10ي ج سل ملير قلصنلو تنفيا الباا ق شترقك أو ق سترلقل بسضر قلتقويم قلتالي لالج ق شترقك
أو ق سترلقل .وي وا أن تشمل أسضار ق شترقك أو ق سترلقل أية سمو ا أخرى بشرا أن يكون
منصوصا ً سليها ي قلناام قاساسي للصنلو .

المادة الحادية والعشرون
أتعاب المدير والمصروفات:
 .1يتقاأ ملير قلصنلو ناير قيامه بإلقرة وقستثمار أموقل قلصونلو أتضابوا ً تاسوج ك واء مون
مصرو اا قلصنلو ي نهاية قلسنة قلمالية سل أن تايل إ مالي قاتضاج قلتي يتقاأاها ملير
قلصنلو سن  %5سنوياً .من قلقيمة قلصا ية اصول قلصنلو
 .2يستاق ملير قلصنلو سمولة بيع وقلرها  %2من قلمبل قلمستثمر خالل ترة ق كتتاج.
 .3أتضاج إلقرة بنسبة  %1.75سنويا ً من قلقيمة قلصا ية اصول قلصنلو وتاسج أسبوسيا ً بشكل
ت ميضي وتسلل بشكل ربع سنوي.
 .4سنل إ رقء أي قتصال أو إ صاح لتوروي واولقا قلصونلو ي وج مرقسواة كشوف كول قلاقوائق
وقلمضلوموواا اقا قلضالقووة لون مبال ووةو و ووي ميووع قااوووقل تخأووع قإلسالنوواا قلتروي يووة أو
قلتسويقية للأوقبا قلتي تقررها قلهيئة.
 .5ي وا ل ع أي مبل من أصول قلصنلو مقابل مصاريف قلتروي للوالقا أو بيضهاو ويشومل
الك سل سبيل قلمثال قلاصرو مصاريف إسلقل قلناام قاساسي لصونلو ق سوتثمار ونسوخه
وتوايضهو سل أن يتامل ملير قلصنلو هاه قلمصاريفو ويتامل قلصنلو مصارف قلتأسيس.
 .6يتاموول قلصوونلو اووول توورة سملووه قلمصوواريف قلمباشوورة و يوور قلمباشوورة قلخاصووة بالموولققين
وقلمااسبين وأمين قلافا ومرققج ق ستثمار.
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 .7يتقاأ أمين قلافا ناير قيامه بوق باته قلمقررة ي هاق قلناام أتضاج بوققع  %0.0625من
قلقيمة قلصا ية اصول قلصنلو تاسج أسبوسيا ً وتستقاع بشكل ربع سنوي وتضتبر هاه
قاتضاج اءق ً من نفقاا قلصنلو .
 .8يتقاأ مرققج ق ستثمار ناير قيامه بوق باته قلمقررة ي هاق قلناام أتضاج بوققع
 %0.0625من قلقيمة قلصا ية اصول قلصنلو تاسج أسبوسيا ً وتستقاع بشكل ربع سنوي
وتضتبر هاه قاتضاج اءق ً من نفقاا قلصنلو .
 .9أتضاج افا س ل املة قلوالقا هي مبل ألوف ومائوة لينوار كوويتي سونوياو ويسولل إلو وكالوة
قلمقاصة قلتي تاتفا بالس ل.

المادة الثانية والعشرون
نظام الرقابة الشرعية:

للصنلو ناام رقابة شرسية مكون من والة تلقيق شرسي لقخلي ومكتج تلقيق شرسي
ميع تضامالا قاورق قلمالية للصنلو للتأكل من
خار يو والك للقيام بالرقابة سل
ماابقتها للمضايير قلشرسية وقرقرقا قلهيئة اقا قلصلة.
ويشترا أن يكون مكتج قلتلقيق قلشرسي قلخار ي مس الً للى قلهيئةو ويلتام بر ع تقاريره
إل مضية املة قلوالقا للصنلو .
لملير قلصنلو اق تضيين مكتج قلتلقيق قلشرسي قلخار ي.
ي وا لملير قلصنلو أن يكلف مكتج تلقيق شرسي خار ي للقيام بمهام والة قلتلقيق
قلشرسي قللقخلي للصنلو و والك بشرا أن يتامل ملير قلصنلو أتضابه وأ يكون الك
قلمكتج هو نفس قلمكتج قلاي يقوم بأسمال قلتلقيق قلشرسي قلخار ي للصنلو .
يضين مكتج قلتلقيق قلشرسي قلخار ي للصنلو لسنة مالية وقالة قابلة للت ليل سنوياًو
ولملة تت اوا أربع سنوقا مالية متتاليةو وي وا له قلقيام بهاه قاسمال لاقا قلصنلو
بضل ترة قنقااع تقل سن سنتين متتاليتين.
تقوم والة قلتلقيق قلشرسي قللقخلي بالتثبا من شرسية قلتابيق با االع سل اا ا
قنتقائية للمضامالا قليومية قلمختلفة للصنلو ؛ للتأكل من قلتاقم تضامالا قلصنلو بالمضايير
قلشرسية وقرقرقا قلهيئة اقا قلصلة.
ي ج أن يشتمل تقرير مكتج قلتلقيق قلشرسي قلخار ي سل قآلتي:
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 .1ما يفيل قاالسه سل تقرير والة قلتلقيق قلشرسي قللقخلي.
 .2سلل وتوقريو قلايارقا قلميلقنية إل ملير قلصنلو ونتائ ها.
 . 3بيان اول قلضقول وقلمضامالا قلتي تم ق االع سليها و اصهاو والك لون قإلخالل بسرية هاه
قلتضامالا.
 .4قلقوقسل قلمر ضية لتلك قلضقول وقلمضامالا.
 .5قلمخالفاا قلشرسية  -إن و لا  -سوقء ي قلضقول أو قلمضامالاو وكيفية مضال تها وقلملل قلمقتراة
لالك.
 .6قل هاا قلمسؤولة ي قلشخص قلمرخص له سن إ رقء قلتضامالا قلتي تم اصهاو ومرقال إن ااها.
 .7إ رقءقا قلتلقيق قلتي ألا للتوصل لنتائ أسماله قلوقرلة ي هاق قلتقرير.
 .8قلرأي قلشرسي قلنهائي.
 .9توقيع قلملقق قلشرسي وقلممثل قلقانوني للمكتج.

المادة الثالثة والعشرون
أحكام جمعية حملة الوحدات:
 -1يكون للصنلو مضية لاملة قلوالقا تضقل مرة وقالة  -سل قاقل  -ي قلسنةو وياق لكل
مشترك اأور ق تماساا هاه قل مضية وقلتصويا سل قرقرقتها ويكون لكل من املة قلوالقا
صوا وقال مقابل كل والة قستثمارية وقالة يمتلكها.
 -2تختص مضية املة قلوالقا بالنار وقتخاا قرقر ي قلمسائل قلتالية:
 .1تقرير ملير قلصنلو سن نشاا قلصنلو ومركاه قلمالي.
 .2تقرير مرققج قلاساباا سن قلبياناا قلمالية قلسنوية قلملققة للصنلو .
 .3قلبياناا قلمالية قلسنوية قلملققة للصنلو .
 .4تقرير مكتج قلتلقيق قلشرسي قلخار ي.
 .5تقرير مرققج ق ستثمار.
 .6تضليالا قلناام قاساسي قلتي تمس قلاقو قلمكتسبة لاملة قلوالقا.
 .7سال ملير قلصنلو .
 .8تضيين ملير بليل.
 .9قختيار مصفي قلصنلو ومرققبة أسماله.
و تنفا قرقرقا مضية املة قلوالقا إ بموق قة قلهيئة.
-3تنضقل مضية املة قلوالقا بناء سل لسوة من ملير قلصنلو للنار ي قلمسائل قلتي تلخل ي
قختصاصاتهاو ويتو ج سليه أن يو ه قللسوة لال تماع بناء سل الج مسبج مقلم من املة قلوالقا
قلاين يمثلون نسبة تقل سن  10 %من رأس مال قلصنلو قلمصلرو أو بناء سل الج من مرققج
ق ستثمار أو مرققج قلاساباا  .وتضل لول قاسمال قل هة قلتي تلسو إل ق تماع.
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-4إاق لم يقم ملير قلصنلو بلسوة مضية املة قلوالقا ي قااوقل قلتي يتو ج يها الك أو إاق تضار
لسوتها من ملير قلصنلو اي سبج من قاسباجو ي وا للهيئة أن تكلف مرققج ق ستثمار أو مرققج
قلاساباا بلسوة هاه قل مضية لالنضقال.
-5تو ه قللسوة إل اأور ق تماع مضية املة قلوالقا متأمنة لول قاسمال وامان ومكان قنضقال
ق تماع بأال قلار قلتالية:
 .1قإلسالن ي صايفتين يوميتين ماليتين وقلبورصة قبل قنضقال ق تماع بضشرة أيام سمل سل
قاقل.
 .2خااباا مس لة ترسل إل املة قلوالقا قبل قلموسل قلمالل نضقال ق تماع بضشرة أيام سمل
سل قاقل.
 .3قلبريل قإللكتروني أو قلفاكس قبل قنضقال ق تماع بسبضة أيام سمل سل قاقل.
 .4تسليم قللسوة باليل إل املة قلوالقا أو من ينوج سنهم قانونا ً قبل موسل ق تماع بثالثة أيام سمل
سل قاقلو ويؤشر سل صورة قللسوة بما يفيل ق ستالم.
يشترا لصاة قإلسالن بالوسائل قلمشار إليها ي قلبنول ( )2و ( )3و ( )4من هاه قلفقرة أن يكون
قلمشترك قل اول ملير قلصنلو ببياناا سن موانه أو سنوقن بريله قإللكتروني أو رقم قلفاكس قلخاص
بهو ووق ق سل إسالنه من خالل هاه قلوسائل وأن يكون منصوصا ً ي قلناام قاساسي للصنلو سل
قإلسالن سن اريق تلك قلوسائل.
و يضتل بأي ت يير من قبل قلمشترك اي من قلبياناا قلمشار إليها ي قلفقرة قلسابقة ما لم يكن قل أخار
ملير قلصنلو أو قل هة قلتي تاتفا بس ل املة قلوالقا بهاق قلت يير قبل إسالنه بخمسة أيام سمل سل
قاقل.
 -6ي ج سل ملير قلصنلو تو يه إخاارقا ب لول قاسمال وميضال ومكان ق تماع مضية املة
قلوالقا قبل سبضة أيام سمل سل قاقل من قنضقال ق تماع إل كل من:
 .1قلهيئة.
 .2مرققج ق ستثمار.
 .3قل هة قلتي تاتفا بس ل املة قلوالقا )أمين افا أو وكالة قلمقاصة(.
 .4مرققج قلاساباا ومكتج قلتلقيق قلشرسي قلخار ي  -اسج قااوقل  -إاق كان من قلمقرر
سر قلبياناا قلمالية سل مضية املة قلوالقا.
 .5قلبورصة لإلسالن سن لول قاسمال وميضال ومكان ق تماع قل مضية.
 -7يترتج سل سلم اأور ممثل قلهيئة  -بضل إخاارها  -باالن ق تماع مضية املة قلوالقا.
ويبال هاق ق تماع ي االة سلم اأور أي ٍّ من قل هاا قلمشار إليها ي قلبنول ( )2و ( )3و ( )4من
قلفقرة قلسابقة .كما يبال ق تماع ي االة سلم اأور ملير قلصنلو ما لم تكن قللسوة لال تماع
مو هة من هة أخرى بخالف قلملير.
 -8يترأس ق تماع مضية املة قلوالقا قل هة قلتي قاما باللسوة إل هاق ق

تماع.

 -9يكون قنضقال ق تماع مضية املة قلوالقا صاياا ً إ إاق اأره املة قلوالقا قلاين يمثلون
أكثر من  % 50من رأس مال قلصنلو قلمصلر  .إاق لم يتوق ر هاق قلنصاج؛ و ج لسوة قل مضية إل
ق تماع ثان لاقا لول قاسمال يضقل خالل ملة تايل سن ثالثين يوما ً من تاريو ق تماع قاولو
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ويكون ق تماع قلثاني صاياا ً أيا كان نسبة قلاأور من رأس قلمال .وي وا أ تو ه لسوة ليلة
لال تماع قلثاني إاق كان قل الل تاريخه ي قللسوة إل ق تماع قاول.
وتصلر قلقرقرقا باا لبية قلمالقة للوالقا قلممثلة ي ق تماع باستثناء قلقرقرقا قلمتضلقة بتضليل
قلناام قاساسي للصنلو وقلتي تمس قلاقو قلمكتسبة لاملة قلوالقا أو ي االة قلتصفية بنا ًء سل
الج ملير قلصنلو و ي ج أن تصلر بموق قة املة قلوالقا قلاين يملكون أكثر من  %50من رأس
مال قلصنلو قلمصلر.
 -10ي وا ل مضية املة قلوالقا مناقشة موأوساا ير ملر ة سل لول قاسمال إ إاق كانا
من قامور قلضا لة قلتي ارأا بضل إسلقل قل لول أو تكشفا أثناء ق تماعو أو إاق البا الك قلهيئة أو
مرققج قلاساباا أو املة قلوالقا قلاين يملكون  %5من رأس مال قلصنلو قلمصلرو وإاق تبين أثناء
قلمناقشة سلم كفاية قلمضلوماا قلمتضلقة ببض قلمسائل قلمضروأةو تضين تأ يل ق تماع لملة تايل
سل سشرة أيام سمل إاق الج الك املة قلوالقا قلاين يملكون  % 25من رأس مال قلصنلو
قلمصلرو وينضقل ق تماع قلمؤ ل لون قلاا ة إل إ رقءقا ليلة لللسوة.
 -11سل ملير قلصنلو أو قل هة قلتي لسا إل سقل ق تماع  -اسج قااوقل – موق اة قلهيئة بنسخة
من ماأر ق تماع قل مضية بضل توقيضه ممن ترأس ق تماعو ومقلمي قلخلماا قلااأرين ق تماعو
والك خالل أسبوسين من تاريو قنضقالهاو سل أن يكون مر قا ً بالماأر نسخة من توكيالا قلاأور.
 -12ياق لكل من املة قلوالقا قلمقيلين بالس ل قلخاص بالصنلو اق اأور ق تماع مضية املة
قلوالقا بااصالة أو قلوكالة ويشترا لصاة قلوكالة أن تكون بمو ج توكيل خاص أو تفوي

مضل

لالكو وي وا أن يكون قلتوكيل لاأور ق تماع وقال أو أكثر من ق تماساا مضية املة قلوالقا
ويكون قلتوكيل قلصالر لاأور ق تماع مضين صالاا ً لاأور ق

تماع قلاي يؤ ل إليه لضلم قكتمال

قلنصاج.
 -13ي وا لملير قلصنلو ق شترقك ي قلتصويا سل قرقرقا مضية املة قلوالقا قلمتضلقة بمنفضة
خاصة له أو ي االة تضار

مصالاه مع مصالح قلصنلو .

المادة الرابعة والعشرون
حقوق حملة الوحدات:
 .1تخول اصص أو والقا ق ستثمار للمشتركين اقوقا ً متساوية قت اه قلصنلو ويكون لااملها قلاق
ي ققتسام قارباح قلقابلة للتوايع وق لتاقم بتامل قلخسارة كل ي الول ما يملكه من والقا ويكون
لكل منهم قلاق ي قلاصول سل نسبة من صا ي مو ولقا قلصنلو سنل تصفيته بقولر موا يملكوه
من اصص أو والقا.
ياق لاملة قلوالقا ق شترقك ي إلقرة قلصنلو .
 .2يما سلق ملير قلصنلو
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 .3ي االة و اة مالك قلوالقا تؤول تلك قلوالقا للورثة ويتضين أ يقل نصيج كول وقرث سون قلاول
قالن قلمنصوص سليهو إن قل نصيج قلوقرث سن قلال قالن ولم يتفق قلورثة يما بينهم سل نقل
ملكية قلوالقا بايث تكون أمن قلال قالن للملكية اا للملير شرقؤها بآخر سوضر قلتقوويم مضلون
سنه.
 .4ي االة إ الس مالك قلوالقا أو توقيع ا ا قأوائي سلو قلواولقا قلمملوكوة لوه واا للمولير أن
يشتريها و قا ً آلخر سضر مضلن سنه ويتم تسليم قلمبل لل هة قلمختصة.

المادة الخامسة والعشرون
إلتزامات مدير الصندوق:
يلتام ملير قلصنلو سل قاخص بما يلي:
.1إلقرة أصول قلصنلو بما ياقق أهلق ه ق ستثمارية قلماللة ي هاق قلناام.
.2قتخاا ميع قلقرقرقا ق ستثمارية و يرها من قلقرقرقا بما ياقق مصلاة قلصنلو واملة قلوالقا
ويأمن مضاملة املة قلوالقا بإنصاف.
. 3تابيق سياساا وإ رقءقا مناسبة لمنع أو قلال من قلممارسواا قلخاائوة قلتوي مون قلمتوقوع أن توؤثر
سل قستقرقر قلسو وناقهته.
.4قلتأكل من قستخلقم نمااج تسضير وأنامة قلتقويم ساللة وصاياة وشفا ة لكل صنلو يليره.
.5قتخاا قلتلقبير قلمناسبة لاماية وافا أصول قلصنلو .
.6تس يل سملياا قلشرقء وقلبيع قلتي تتم لصالح قلصنلو بشكل لقيق وو قا ً لتسلسلها قلامني وتوقيتها.
. 7تمثيل قلصنلو ي سالقته بال ير وأمام قلقأاء ويكون له اق قلتوقيع سنه.
.8تو ير ناام مااسبي لقيل قلتضامالا قلمالية للصنلو .
.9قلتأكل من و ول ناام مال ئم لتسوية قلتضامالا قلتي تم إلخالها بالناام قلمااسبي مع قلاساباا قلنقليوة
وقاورق قلمالية قلمفتواة باسم قلصنلو للى أمين قلافا.
 .10تو ير قلسيولة قلكا ية للصنلو للو اء بأية قلتاقماا قل تترتج سليه.
.11سلم تضري قلصنلو اية مخاار قستثمارية يور أورورية و وق أ ورق قلصونلو وسياسوته
ق ستثمارية.
 .12تو ير ميع قلمضلوماا قلالامة سن قلصنلو إل مرققج ق سوتثمار وي قلاولول قلتوي تمكنوه مون
قلقيام بوق باته بكفاءة و اسلية.
 .13إخاار قلهيئة ور وقوع أالقث وهرية تؤلي لتضر مصالح املة قلوالقا للخار.
 .14ووي اووال إلقرة قلموولير اكثوور موون صوونلو و ي ووج سليووه أن يفصوول بووين قلضمليوواا قلمرتباووة بهوواه
قلصناليق.
ي وا للهيئة قستبلقل ملير قلصنلو إاق رأا أنه قل أخل إخال َ وهريا َ بالتاقماته قلمنصوص سليها وي
قلالئاة قلتنفياية
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المادة السادسة والعشرون
أساليب وسياسات ومخاطر االستثمار:
 .1يتول ملير قلصنلو إلقرة وقستثمار أموقل قلصنلو من خالل هاا له قلقلرة وقلكفاءة للقيام بهاق
قللور ويتمتع هاق قل هاا بأكبر قلر من ق ستقاللية ي إلقرة قسوتثمارقا قلصونلو ويكوون لمولير
قلصنلو كا ة قلصالاياا قلالامة إل لقرة قلصنلو وتو يه قستثمارقته بما يتضار مع أاكوام
قلقانون قلوق ج قلتابيق بالناام قاساسي للصنلو وبما يتضار مع أاكام قلشريضة ق سالمية.
 .2تنمية رأس قلمال من خالل ق ستثمار ي قاورق قلمالية للشركاا قلمتوق قة مع قلشريضة قإلسالمية
و قلملر ة ي سو قلكويا لألورق قلماليوة و يرهوا وي أسووق قاورق قلماليوة قلضربيوة والوك
لتاقيق سوقئل نقلية رأسمالية م ايه أمن لر ة مقبولة من قلمخواارة ق سوتثماريةو إ أن مولير
يأمن أي أرباح أو سوقئل رأسمالية ماللة نتي ة إلقرته اموقل قلصونلو و يكوون
قلصنلو
ملير قلصنلو أو أي من موافيه أو مستخلميه أو وكالءه مسئو ً بأي شكل من قاشكال سون أيوة
خسائر أو أأرقر تلاق بمالكي والقا ق ستثمار نتي ة قستثمارهم بالصنلو إ إاق كانوا ناشوئة
سن مخالفة أاكام قلقانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسوق قلمال وتنايم نشاا قاورق
قلمالية و ئا ته قلتنفياية أو ناام قلصنلو أو نتي ة قلخاأ قلمضتمل أو قإلهمال قل سيم من قبل ملير
قلصنلو أو أي من تابضية ي إلقرة أموقل قلصنلو .
 .3ياق للملير قستثمار أموقل قلصونلو وي قلسوو قآل ول أو أي ألوقا قسوتثمارية ليولة ياراهوا
سو قلكويا لوألورق قلماليوة و يرهوا وي أسووق قاورق قلماليوة قلضربيوة يوق وق سليهوا مكتوج
قلتلقيق قلشرسي للصنلو .
 .4قستثمار قلفوقئ قلمالية ي ولقئووع قصيرة ومتوساة قا ل متوق قة مع أاكام قلشريضة قإلسوالمية
ات توق ر رص قستثمارية أخرى.
 .5قستثمار قلفوقئ قلمالية ي صناليق ق ستثمار ي قاورق قلمالية وصناليق أسووق قلنقول أخورى
متشابهة ي رأها مع هاق قلصنلو وقلمتوق قة مع أاكام قلشريضة قإلسالمية.
 .6يلتام قلصونلو بقيوول سلو قسوتثمارقته وتشومل تلوك قلقيوول سلو ااور قيوام قلصونلو بماقولوة
قانشاة قلتالية:
أ .منح ق ئتمان
ج .شرقء أي ورقة مالية صالرة سن قلشوركة قلموليرة للناوام أو أي مون شوركاتها قلتابضوة لهوا إ وي
الول قلقوقسل قلمقررة ي قلقانون وقلالئاة قلتنفياية.
ج .شرقء أي ورقة مالية لل هة قلتي يكون ملير قلناام هو ملير ق كتتاج أو وكيل أكتتاج (قلبيوع) لهوا
إ ي الول قلقوقسل قلمقررة ي قلقانون وقلالئاة قلتنفياية.
وتضتبر وكا ا ق ستثمار أو يرها من قلضقول قلتي تناوي سل تقليم أموقل لل ير من أ ل
قستخلقمها ي أنشاته قلت اريةو بمثابة قئتمان مااور قلقيام به من أنامة ق ستثمار قل ماسيو والك
يما سلق قإليلقساا للى قلبنوك أو إاق كانا سبارة سن ألقة لين أو ألقة مالية مارواة للبيع ي
قلسو قاولية أو قلسو قلثانوية.
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مع سلم قإلخالل بالبنل رقم ( )6من هاه قلمالةو ي وا لملير قلصنلو شرقء أي ورقة مالية
صالرة سنه أو سن شركاته قلتابضة إ و قا ً للأوقبا قلتالية:
 -1قلاصول سل موق قة مرققج ق ستثمار قبل قلشرقء.
 -2أ يت اوا إ مالي قاورق قلمالية قلتي يستثمرها قلصنلو و ميع قلصناليق قاخرى قلتي
يليرها ملير قلصنلو ما نسبته  % 10من إ مالي قيمة قاورق قلمالية قلمصلرة من قلشركة
مليرة قلصنلو أو أي من شركاتها قلتابضة.
مع سلم قإلخالل بالبنل رقم ( )6من هاه قلمالةو و ي االة قيام ملير قلصنلو بمهمة وكيل
ق كتتاج أو إلقرة ق كتتاج لمصلر ماو ي وا له شرقء أي ورقة مالية لهاق قلمصلر أثناء قيامه
بهاه قلمهام .و ي االة تضهل ملير قلصنلو أو أي من شركاته قلتابضة بت اية ق كتتاج قلضام أو
قلخاص لورقة ماليةو ال ي وا شرقء هاه قلورقة لصالح قلصنلو .
ح .إسااء قلأماناا وقلكفا ا
خ .أمان قإلصلقرقا كأامن رئيسي
ل .قلتضامل بالسلع وقلضقارقا
هو .قلتمول لصالح قلصنلو يما سلق قااوقل قلوقرلة بالناام قاساسي.
و .قلبيع سل قلمكشوف
ا .و ي وا لملير قلصنلو أو قلضاملين يه إ رقء مضامالا مع قلصنلو سوقء لاسابهم أو لاساج
ققاربهم ات قللر ة قلرقبضة وأصهارهم تناوي سل قست الل للصنلو و ي هاه قلاالة يكون من
أ رى قلمضاملة مسؤو ً سن تضوي قلصنلو سما أصابه من أرر.
ي وا قستخلقم ألوقا ق ئتمان قلتقليلية ي قلاصول سل تمويل.
ح.
 .7ي وا لملير قلصنلو أو قلضا ملين يه إبرقم أية صفقاا أو سقول مع قلصنلو سوقء لاسابهم أو
لاساج أقاربهم ات قللر ة قلرقبضة إ بضل قلاصول سل موق قة مرققج ق ستثمار و هة قإلشرقف.

المادة السابعة والعشرون
ضوابط االستثمار:

بأموقل نقلية أو ما يضاللها إ

إاق كان الك لأرورة

ي ج أ ياتفا ملير قلصنلو
تستلسيها أال قامور قلتالية:
 .1تلبية الباا قسترلقل قلوالقا.
قلمكملة لتلك
 . 2اسن إلقرة قلصنلو و قا اهلقف قلصنلو ق ستثمارية وقا رق
قاهلقف.
و يسري اكم هاه قلفقرة خالل قلسنة قاول من صلور قلترخيص قلنهائي للصنلو .
تخأع صناليق ق ستثمار ي قاورق قلمالية وقلتي يتم اراها لالكتتاج قلضام للشروا
وقلأوقبا قآلتية:
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 .1سلم تملك نسبة تايل سن  %10من قاورق قلمالية لمصلر وقال.
 .2سلم ت اوا قستثمارقا صنلو ق ستثمار ي أورق مالية صالرة سن مصلر وقال
نسبة  %15من صا ي قيمة أصول قلصنلو .
 .3سلم ق قترق أو قللخول ي سملياا يترتج سليها قلتاقماا سنل قلتضاقل بأكثر من
%10من صا ي قيمة أصول قلصنلو .
 .4لون قإلخالل بالبنل ( )1أسالهو ي وا للصنلو أن يستثمر ما نسبته  %15كال
أقص من صا ي قيمة أصوله ي صناليق قاورق قلمالية وصناليق أسوق نقل
قخرى و ق أاكام قلشريضة ق سالمية مرخصة من قلهيئة أو مرخص لها من قبل
هة رقابية أ نبية و ق مضايير وشروا تنايمية مماثلة سل قاقل لتلك قلتي تابقها
قلهيئة بشرا أ يكون أي من تلك قلصناليق قلمستثمر يها يتم إلقرته من قبل نفس
ملير قلصنلو .
 .5ي وا للصنلو قستثمار أكثر من  %15من صا ي قيمة أصوله ي أسهم أي شركة ملر ةو
سل أن تكون من أمن قلم ال قلاي يالله مكتج قلتلقيق قلشرسي قلخار ي للصنلو و وسل
أ تت اوا نسبة قلقيمة قلسوقية للشركة إل إ مالي قلقيمة قلسوقية لالك قلم ال .وأن ياتفا ملير
قلصنلو بس ل سن ميع قلشركاا قلملر ة قلتي تستو ي مضايير م ال ق ستثمارو ويتم إخاار
قلهيئة بشكل ربع سنوي بنسبة قلقيمة قلسوقية لكل شركة إل إ مالي قلقيمة قلسوقية لالك قلم ال

 .6ي وا للصنلو قلمفتوح قستثمار أكثر من %10من صا ي قيمة أصوله ي أسهم
شركاا ير ملر ة.
المادة الثامنة والعشرون
السنة المالية للصندوق:
تبلأ قلسنة قلمالية للصنلو ي يناير من كل سام وتنتهي ي نهاية ليسمبر من قلضام اقتوهو وقسوتثناء مون
الك ستبلأ قلسنة قلمالية للصنلو من تاريو قإلنشاء وتنتهي ي نهاية شهر ليسمبر من قلسنة قلتالية.

المادة التاسعة والعشرون
القوائم المالية والتقارير والمعلومات الدورية:

 .1ي ج سل ملير قلصنلو -نشر مضلوماا شهرية سن قلصنلو لل مهور من خالل
قلبورصةو والك خالل سبضة أيام سمل من نهاية كل شهر و قا ً للنمواج قلتي تالله
قلهيئة.
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 .2ي ج سل ملير قلصنلو إسلقل قلبياناا قلمالية قلمرالية قلمرق ضة وأن يقلم نسخة
منها للبورصة وقلهيئة خالل ملة أقصاها خمسة سشر يوم سمل من نهاية قلفترة.
 .3ي ج سل ملير قلصنلو إسلقل قلبياناا قلمالية قلسنوية قلملققةو وأن يقلم نسخة
منها للبورصة وقلهيئة خالل ملة أقصاها خمسة وأربضين يوما ً من نهاية قلسنة قلمالية
للصنلو .
 .4ي ج سل ملير قلصنلو تقليم تقريرق ً لوريا ً لكل اامل والقا كل ثالثة أشهرو
ويتأمن هاق قلتقرير سل قاخص قلمضلوماا قلتالية:
أ .صا ي قيمة أصول والقا قلصنلو .
ج .سلل والقا قلصنلو قلتي يملكها اامل قلوالقا وصا ي قيمتها.
ج .س الً باركة اساج كل اامل والقا سل الةو بما ي الك أي توايضاا مل وسة
بضل آخر تقرير تم تقليمه لاامل قلوالقا.
ل .بيانا ً سن أتضاج ملير قلصنلو ومقلمي قلخلماا.

المادة الثالثون
مراقب الحسابات الخارجي:
 .1ي ج سل ملير قلصنلو  -تضيين مرققج اساباا خار ي مس ل للى قلهيئةو والك ليقوم بأسمال
مرق ضة وتلقيق اساباا قلصنلو و قا ً لمضايير قلمااسبة قللولية قلمضتملة من قلهيئة.
 .2يضين مرققج قلاساباا قلخار ي قلصنلو لسنة مالية وقالة قابلة للت ليل سنويا ولملة تت اوا
أربع سنوقا مالية متتاليةو وي وا له قلقيام بهاه ق سمال لاقا قلصنلو بضل ترة قنقااع تقل سن
سنتين متتاليتين.
.3
.4
.5

.6

.7

ي وا أن يكون مرققج قلاساباا قلخار ي قلصنلو هو نفسه مرققج قلاساباا لملير قلصنلو .
ويكون مرققج قلاساباا مسئو ً سن أي تقصير أو إهمال مهني أو ش أثناء ألقئه لضمله.
لمرققج قلاساباا اق ق االع ي أي وقا سل قلس الا وقلل اتر وقلوثائق قلخاصة بإلقرة قستثمار
أصول قلصنلو سوقء قلتي باواة قلملير أو أمين قلافا أو مرققج ق ستثمار ويتم قلتلقيق وق االع
سل هاه قاورق وقلمستنلقا و قا ً لألصول قلمااسبية قلمتضارف سليها للى مرققبي قلاساباا.
سل مرققج قلاساباا إاق تبين له و ول مخالفة قل وقضا من انج قلملير أو أمين قلافا أو مرققج
ق ستثمار لنصوص قلقانون أو قلالئاة قلتنفياية أو قلناام أن يخار هة ق شرقف بهاه قلمخالفة ور
قكتشا ها.
ي وا تناية مرققج قلاساباا خالل قلسنة قلمالية قلتي سين لمرققبة اساباا قلصنلو يها إ بضل
موق قة هة ق شرقف.
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 .8ي وا لمرققج قلاساباا أن يتوقف سن مباشرة سملة أثناء قلسنة قلمالية قلتي سين لمرققبة اساباا
قلصنلو خاللها.
 .9و ي االة و ول أسباج يستايل مضها سل قلمرققج ق ستمرقر ي ألقء سملة إن سليه أن يخار
ملير قلصنلو وأمين قلافا ومرققج ق ستثمار و هة ق شرقف بالكو وي ج سليه ي هاه قلاالة أن
يستمر ي سملة قل أن يتم تضيين بليل له.
 .10ويتامل مرققج قلاساباا كا ة قاأرقر قلتي تلاق بالصنلو أو قلمشتركين إاق خالف هاق
قلاار.
 .11وي ج أن يتم تضيين مرققج قلاساباا قلبليل خالل ملة تت اوا ستين يوما ً من قلتاريو قلاي
يالج من مرققج قلاساباا أن يتوقف سن مباشرة سملة.

المادة الحادية والثالثون
ي ج سل ملير قلصنلو أن يق وم باإل صاح لمالكي قلاصص أو قلوالقا سن أية بياناا أو مضلومواا
قل تؤثر تأثيرق ً وهريا ً ي قيمتها وباإل رقءقا قلتي قتخاها لموق هة الك.
ويتم هاق قإل صاح ي قلموقسيل وبالاريقة قلتي ياللها ناام قلصنلو أو هة ق شرقف.

المادة الثانية والثالثون
يكون ملير قلصنلو مسؤو ت اه اصوص أو واولقا ق سوتثمار سون أيوة أأورقر تلاوق بهوم نتي وة
مخالفة أاكوام قلقوانون أو قلالئاوة قلتنفيايوة قو ناوام قلصونلو أو نتي وة إسواءة قسوتضمال قلصوالاياا
قلمخولة له أو نتي ة قإلهمال قل سيم.

المادة الثالثة والثالثون
اإلفصاح والمصالح المشتركة:
أمين قلافا ومرققج ق ستثمار مؤسساا كويتية مستقلة سن ملير قلصنلو ولليهم قلقلرة سلو مرققبوة
ملير قلصنلو وقلتأكل من قيامة بإلقرة وقستثمار أموقل قلصونلو وي اولول أاكوام قلقوانون وقلالئاوة
قلتنفياية وناام قلصنلو وقرقرقا وتضليماا هة ق شرقف .وي ج سل كل من ملير قلصنلو وأمين
قلافا ومرققج ق ستثمار أن يفصاا سن أية مصالح مشتركة بينهماو وأن يقوما بإخاار هة قإلشرقف
بنوع وملى هاه قلمصالحو ول هة قإلشرقف أن تقوم باإل صاح سن هاه قلمصالح إاق رأا مبررق ً لالك.
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المادة الرابعة والثالثون
قيود المناصب وتعارض المصالح:
-1
-2
-3

-4

ي وا لموافي ملير قلصنلو من ير قلمس لين كممثلي ملير ناام قستثمار ماسي ش ل سأوية
م لس إلقرة ي شركة تشكل أورققها قلمالية اءق ً من أصول صنلو يليره ملير قلصنلو .
و ي وا لموافي ملير قلصنلو من قلمس لين كممثلي ملير ناام قستثمار ماسي ش ل سأوية
م لس إلقرة قلشركاا قلمشار إليها ي قلفقرة قلسابقة.
ي اال توايف ملير قلصنلو لشخص كممثل لملير ناام قستثمار ماسي ممن ينابق سليهم
قلاار قلوقرل ي هاه قلمالةو ي ج سل هاق قلشخص أن يستقيل من سأوية م لس إلقرة قلشركة
قلتي تشكل أورققها قلمالية اءق ً من أصول صنلو يليره ملير قلصنلو .
يلتام ملير قلصنلو بكا ة قااكام قلتي تنام مسالة (تضار قلمصالح) والك و قا ً لالئاة قلتنفياية
لهيئة أسوق قلمال قلمنامة لهاق قلشأن.

المادة الخامسة والثالثون
مسئولية أمين الحفظ:
ي ج افا أصول قلصنلو للى أمين افا مرخص له يضين من قبل ملير قلصنلو بضل قلاصول سل
موق قة قلهيئة.
وي وا له تضيين أمين افا رسي يكون مرخصا ً له أو مس الً للى هة رقابية أ نبيةو والك لافا
قاصول خارج لولة قلكويا .و يؤلي قلتضاقل مع أمين افا رسي إل إسفاء أمين قلافا قاصيل من
مسؤولياته.
ي ج سل أمين قلافا ق لتاقم سل قاخص بما يلي:
 .1مع مرقساة أاكام قلكتاج قلسابع (أموقل قلضمالء وأصولهم) من قلالئاة قلتنفيايةو يلتام أمين قلافا
با اتفاا بأصول قلصنلو ي اساباا منفصلة يقوم بفتاها وإلقرتها سل أن تكون مستقلة سن اساباته
أو اساباا قل يرو وأن يبال ي الك سناية قلشخص قلاريص.
 .2قستالم وافا وإيلقع قارباح قلنقلية وأية توايضاا أخرى ناشئة سن نشاا قلصنلو .
 . 3إخاار ملير قلصنلو بأية قلتاقماا مترتبة سل أصول قلصنلو وإرسال أي إخاارقا يتسلمها
و ي قلملة قلمقررة لالك.
 .4تنفيا تضليماا ملير قلصنلو قلخاصة بناا سمل أمين قلافا.
 .5إسلقل وافا س ل املة قلوالقا ما لم يافا للى وكالة مقاصة.
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المادة السادسة والثالثون
مسئولية مراقب االستثمار:
يكون لكل صنلو مرققج قستثمار يضين من قبل ملير قلصنلو بضل قلاصول سل موق قة
قلهيئةو سل أن يلتام سل قاخص بما يلي:
 .1قلتأكل من قلتاقم ملير قلصنلو بالقانون وقلالئاة قلتنفياية وقرقرقا وتضليماا قلهيئة وقلناام
قاساسي ونشرة ق كتتاج وأية وثائق أُخرى يُصلرها ُملير قلصنلو .
 .2أن يقوم بتقويم اصص أو والقا ق ستثمار بالاريقة و ي قلموقسيل قلماللة لالك ي قلناام
قاساسي للصنلو .
 .3قلتأكل من قيام ملير قلصنلو بمسؤولياته بما ياقق مصلاة املة قلوالقا و قا ً للناام
قاساسي للصنلو وأاكام قلالئاة قلتنفيايةو وأن أموقله تستثمر ي الول قاساليج وقلسياساا
قلماللة ي هاق قلناام.
 .4إقرقر أية تضامالا تناوي سل تضار مصالح.
 .5ق تماع مرتين سنويا ً سل قاقل مع قلهيئة قإللقرية للصنلو لمرق ضة قلتاقم قلصنلو
بالقانون وقلالئاة قلتنفياية وقرقرقا وتضليماا قلهيئة وقلناام قاساسي ونشرة ق كتتاج وأية
وثائق أخرى يصلرها ملير قلصنلو .
 .6إخاار قلهيئة بأية مخالفاا تقع من ملير قلصنلو .

المادة السابعة والثالثون
حاالت حل وتصفية الصندوق:
ينقأي قلصنلو

ي قااوقل قلتالية:

 .1قنقأاء قلملة قلماللة ي قلناام قاساسي ما لم ت لل ابقا ً للقوقسل قلوقرلة بالناام.
 . 2قنتهاء قل ر

قلاي أنشئ من أ له قلصنلو أو ي االة قستاالة تاقيقه قلهلف.

 .3تلف أو هالك ميع أصول قلصنلو أو مضامها بايث يتضار قستثمار قلباقي قستثمارق ً م ليا ً.
 .4بنا ًء سل الج ملير قلصنلو بشرا صلور قرقر بالموق قة من مضية املة قلوالقا ممن يملكون
أكثر من  % 50من رأس مال قلصنلو باله قبل قنتهاء ملته.
 .5صلور قرقر من قلهيئة بإل اء ترخيص قلصنلو .
 .6صلور اكم قأائي بال قلصنلو وتصفيته.
للهيئة أن تل ي ترخيص أي ناام قستثمار ماسي ي أي من قااوقل قلتالية:
 .1إاق تبين أنه لم يتم قلو اء بأي من قلشروا قلخاصة بمنح قلترخيص.
 .2إاق كان ي الك اماية لمصلاة قلمشاركين ي قلناام.
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 .3إاق خالف ملير أو مرققج ق ستثمار أو أمين قلافا أيا ً من أاكام قلقانون أو قللوقئحو أو قلم للهيئة
مضلوماا ير صاياة أو ير لقيقة أو مأللة.
قلالج إاق و لا أرورة للتاري سن
 .4إاق الج ملير قلناام إل اء قلترخيصو وللهيئة أن تر
أمر يتضلق بالناام أو بمصلاة قلمشاركين.

المادة الثامنة والثالثون
كيفية إجراء التصفية:
يلخل قلصنلو بم رل اله  -و قا ً ااكام قلمالة ( )37قلسالفة  -ي لور قلتصفيةو وياتفا خالل مولة
ق لتصفية بالشخصية ق ستبارية بالقلر قلالام إلتمام قلتصفيةو وي ج أن يأاف إل قسم قلصنلو سبارة
(تاا قلتصفية) مكتوبة باريقة وقأاة ي قلمكاتباا قلصالرة سن قل هة قلقائمة سل قلتصفيةو وي ج
أن يتم شهر تصفية قلصنلو .
ويتبع ي تصفية قلصنلو قااكام قلمنصوص سليها ي قلبنول قلتالية:
-1

تسقا آ ال ميع قلليون قلتي سل قلصنلو من تواريو شوهر اول قلصونلو وإخاوار قلولقئنين

با تتاح قلتصفيةو وسل قلمصف أن يخار ميع قلولقئنين رسوميا ً با تتواح قلتصوفية موع لسووتهم لتقوليم
الباتهم باقتأاء ليونهمو وي وا إخاار قللقئنين باريق قإلسالنو و ي ميع قااوقل ي ج أن يتأمن
قإلخاار أو قإلسالن مهلة لللقئنين
-2

تقل سن خمسة سشر يوم سمل لتقليم الباتهم.

تنتهي سنل قنقأاء قلصنلو سولاة مولير قلصونلو و وموع الوك ياول قلمولير قائموا ً سلو إلقرة

مصف وممارسته لسلااتهو ويضتبر قلملير بالنسبة إل قل ير ي اكم قلمصفي
قلصنلو إل اين تضيين
ٍّ
مصف .ويستمر مقلمو خلماا قلصنلو خالل ملة قلتصفية ي تقليم خلماتهم موا لوم
إل أن يتم تضيين
ٍّ
يقرر قلمصفي  -بضل موق قة قلهيئوة  -سولم قلاا وة سوتمرقرهم وي تقوليم هواه قلخولماا أو قسوتبلقلهم
ب يرهم أو لم بض
-3

قلمهام للى مقلم خلمة وقال.

ي وا تضيين ملير أو مقلمي قلخلماا للصنلو مصفيا ً لهو كما ي ووا تضيوين قلمصوفي مون بوين

قاشوخاص قلمورخص لهوم بوإلقرة أناموة ق سوتثمار قل مواسيو أو إلقرة مافاوة ق سوتثمار أو مرققووج
قستثمار أو أمين قلافاو أو مرققبي قلاساباا قلمس لين للى قلهيئة .و ي ميوع قااووقل
قلمصف إ بضل موق قة قلهيئة .و يبلأ قلمصف
-4

يوتم تضيوين

ي مباشرة أسماله إ بضل شهر قرقر تضيينه.

يتم تضيين قلمصف بقرقر يصلر سن مضية املة قلوالقا إ

ي قااوقل قلتي تقرر يها قلهيئة

تضيين قلمصفي.
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و ي االة قختيار قلمصفي من قبل مضية املة قلوالقاو يتو ج قلاصول سلو قلموق قوة قلمسوبقة مون
قلهيئة سل تضيين قلمصفي.
و ي ميع قااوقلو تالل قل هة قلتي قختارا قلمصفي أتضابه وملة قلتصفيةو سل أن يتامل قلصونلو
أتضاج قلمصفي.
-5

يضال قلمصفي بقرقر من قل هة قلتي قاما بتضيينهو و ي ميع قااوقل ي ووا للهيئوة بنواء سلو

الج أال املة قلوالقا أو لقئني قلصنلو أو من تلقاء نفسها أن تصلر قرقرق ً بضال قلمصف إاق رأا
مبررق ً مقبو ً لالك .وكل قرقر بضال قلمصفي ي ج أن يشمل تضيين من ياول مالوهو و يبولأ قلمصوفي
قل ليل ي مباشرة أسماله إ بضل شهر قلقرقر قلمتأمن قلضال وتضيينه مصفياً.
-6

يقوم قلمصفي ب ميع قاسمال قلتي تقتأيها تصفية قلصنلو و وله سل و ه قلخصوص ما يلي:
.1تمثيل قلصنلو أمام قلقأاء وقل ير.
.2قلقيام ببال سناية قلشخص قلاريص للماا اة سل أصول قلصنلو واقوقه.
.3سلقل ليون قلصنلو .
.4بيع أصول قلصنلو سقارق ً أو منقو ً بالماقل قلضلني أو بالممارسة أو بأي اريقة أخرى تكفول
قلاصول سل أسل سضرو ما لم ينص ي قرقر تضيينه سل إ رقء قلبيع باريقة مضينة.
 .5قسمة صا ي أصول قلصنلو بين املة قلوالقا.

و ي وا للمصفي أن يبلأ أسما ً ليلة إ إاق كانا امة إلتمام أسمال سابقةو كموا
أصول قلصنلو

ي ووا لوه بيوع

ملة وقالة أو أن يتصالح سل اقوقه أو يقبل قلتاكيم ي قلمنااساا قلمتضلقة بأسمال

قلتصفية أو إ رقء تضامالا مع أارقف اقا قلصلةو إ بموق قة مضية املة قلوالقا.
-7

تسري قاسمال قلتي ي ريها قلمصوفي وي موق هوة قلصونلو أو املوة ق لواولقا أو قل يور إاق

كانا مما تقتأيه أسم ال قلتصفية و ي الول سلاته .إاق تضلل قلمصفون وال تكوون تصور اتهم ملاموة
للصنلو إ إاق قتخا قلقرقر باا لبية قلمالقةو ما لم ينص قرقر تضيينهم سل خالف الك.
-8

سل ملير قلصنلو تقليم اساباا قلصنلو وتسليم ل اتره ومسوتنلقته وأصووله إلو قلمصوفيو

كما يلتام مقلمو قلخ لماا بتاويل قلمصف بأي بياناا أو مضلوماا تخص قلصنلو و ويقوم قلمصوفي -
خالل ثالثة أشهر من مباشرته لضمله  -ب رل أصول قلصنلو وتاليل مركاه قلمالي بما يتأمن اقوقه
وقلتاقماتهو وله أن يستضين ي الك بمقلمي قلخلمااو ويمسك قلمصفي قلل اتر قلالامة لقيل قلتصفيةو مع
إخاار قلهيئة بتقرير قلمركا قلمالي للصنلو .
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-9

سل قلمصفي ق نتهاء من أسمال قلتصفية ي قلملة قلماللة ي قرقر تضيينهو وإاق لوم تاولل قلمولة

تولا قلهيئة تاليلها بناء سل الج اوي قلشأن .وي وا مل قلملة بقرقر يصلر من قل هة قلتي قختارا
قلمصفي بضل ق االع سل تقريوره قلواي يتأومن قاسوباج قلتوي االوا لون إتموام قلتصوفية وي قلمولة
قلماللةو ولكل اي شأن أن يالج من قلهيئة تقصير هاه قلملة.
 -10سل مصفي قلصنلو أن يقوم بلسوة مضية املوة قلواولقا لال تمواع خوالل ثالثوة أشوهر مون
قنتهاء قلسنة قلماليةو والك لمناقشة قلبياناا قلمالية سن قلسنة قلمنتهية وتقرير مرققج قلاساباا وقلتقرير
قلسنوي سن أسمال قلتصفية وقلمصالقةو ولوه لسووة قل مضيوة لال تمواع وي أي وقوا إاق ققتأوا الوك
أسمال قلتصفية.
 -11يتضين سل قلمصفي أن يستو ي ما يكون للصنلو من اقو للى قل ير أو للى ملير قلصونلو
وإيلقع قلمبال قلتي ياصلها ي أال قلبنوك لاساج قلصنلو

ي لور قلتصفية.

وسل قلمصفي سلقل ليون قلصنلو وت نيج قلمبال قلالامة لسلقل قلليون قلمتنااع سليهواو ويوتم سولقل
ليون قلصنلو و قا ً للترتيج قلتالي:
.1ق لتاقماا قلمالية قلنات ة سن سملياا قلتصفية.
 .2ميع قلمبال قلمستاقة لمقلمي قلخلماا.
 .3قلليون قلممتااة اسج ترتيج قمتيااها.
 .4قلليون قلمأمونة بتأميناا سينيةو والك ي الول نات قلشيء قلأامن لللين.
وما يتبق من مال بضل سلقل قلليون قلسابق بيانها يؤلي لللقئنين قلضواليينو وإن لوم يكوف قلمتبقوي مون
نات قلتصفية لسلقل كل هاه قلليون يتم قسمة قلمال سليهم قسمة قل رماء.
 -12يقوم قلمصفي بقسمة ما تبق من أصول قلصنلو بضل سلقل ليونه بين املة قلوالقاو وياصول
كل مشترك سل نصيج يتناسج مع سلل والقته ي رأس مال قلصنلو .
 -13يقلم قلمصفي إل

مضية املة قلواولقا اسوابا ً ختاميوا ً سون تصوفية قلصونلو وقسومة أصوولهو

وتنتهي أسمال قلتصفية بالتصليق سل قلاساج قلختامي مون تلوك قل مضيوة .وسلو قلمصوفي أن يالوج
إل اء قيل قلصنلو من س ل قلصناليق للى قلهيئة بضل قنتهاء قلتصفية.
 -14ويقوم قلمصفي بشهر قنتهاء قلتصفيةو و يات سل قل ير بانتهاء قلتصفية إ من تاريو قلشهر.
 -15يلتام قلمصفي ب تقليم تقرير ربع سنوي للهيئة سن أسمال قلتصفيةو و قا ً للسنة قلماليوة للصونلو
خالل ملة أقصواها ثالثوون يوموا ً مون نهايوة قلفتورةو سلو أن يكوون قلتقريور مرق ضوا ً مون قبول مرققوج
قلاسابااو ومتأمنا ً ما تم قلتوصل إليه ي إ رقءقا قلتصفية وقلل ضاا قلتي توم توايضهوا سلو اواملي
قلوا لقا وأي أصول مو ولة للى قلصنلو لم يتم تسييلها وسبج سلم ق نتهاء من تسييلهاو كما ي ووا
للهيئة أن تالج من قلمصفي تاويلها بأي مضلوماا أو تقارير كلما رأا أرورة لالك.
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 -16تافا قلل اتر وقلمستنلقا قلمتضلقة بتصفية قلصونلو لمولة خموس سونوقا مون تواريو إل واء قيول
قلصنلو من س ل قلهيئة ي قلمكان قلاي تالله قل هة قلتي سينا قلمصفي.
 -17يسأل قلمصف سن تضوي

قاأرقر قلتوي تلاوق قلصونلو أو املوة قلواولقا أو قل يور بسوبج

ت اواه الول سلاته أو نتي ة قاخااء قلتي يرتكبها وي ألقء سملوهو و وي االوة تضولل قلمصوفين وإنهم
يكونون مسئولين سل و ه قلتأامن.

المادة التاسعة والثالثون
الشكاوى:
يتقلم مالك قلوالقا بالشكوى من خالل إرسوال كتواج مو وه إلو واولة خلموة قلضموالء أو سون
اريق قستخلقم قلموقع ق لكتروني للشركة سل شبكة ق نترنا .يتم إرسوال كا وة قلشوكاوي إلو
مسووؤول إلقرة قلشووؤون قلقانونيووة وشووكاوى قلضمووالء للمرق ضووة وتقووليم ق قترقاوواا .يووتم تسو يل
قلشكاوي ي س ل يتم افاه ي إلقرة قلشؤون قلقانونية وشكاوى قلضمالء تاا إشرقف مسوؤول
قلشووؤون قلقانونيووة وشووكاوى قلضمووالء .بضوول مرق ضووة كا ووة قلشووكاوي يووتم ترتيبهووا وتاويلهووا إلو
قإللقرقا قلمضنية اسج أولوياتها .بضول ق نتهواء مون قلبوا وي قلشوكوىو تقووم قإللقرقا قلمضنيوة
با تصال بإلقرة قلشؤون قلقانونية وشوكاوى قلضموالء وتخارهوا بأنوه توم أخوا قإل ورقء قلمناسوج
بخصوص قلشكوى وبناءق ً سليه يتم تاليث س ل قلشكاوي باإل رقءقا قلتوي توم قتخااهواو وتقووم
قإللقرة بالم تابضة موع قإللقرقا قلمضنيوة بهواق قلشوأن .سنولما يوتم قتخواا إ ورقءقا بشوأن قلشوكوى
قلمقلمة من أي سميلو يتم إرسال خااج رسمي إل قلضميل يوأح قإل رقء قلاي تم أخواه بضوين
ق ستبار يما يختص بالشكوىو ويتم افا س ل لهاه قلخااباا قلمتأمنة تفاصيل اول قلشوكوى
ي إلقرة قلشؤون قلق انونية وشكاوى قلضمالء .يتم إرسال قلسؤقل أو ق ستفسوار قلمضوين إلو إلقرة
قلشؤون قلقانونية وشكاوى قلضمالء .يتم قلر وع إل قلقووقنين وقلتشوريضاا قلسوارية اقا قلصولة
با ستفسار قلمالوج .ي اال قلأرورة يتم ق ستضانة بمستشارين خار يين.
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المادة األربعون
المراسالت:
يتم تو يه كا ة قلمرقسالا:
 .1اي مشترك سل آخر سنوقن مقيل ي س الا قلصنلو .
 .2إل قلملير سل قلضنوقن قلتالي:
شركة ثروة لالستثمار  -قلكويا – قلشر – شارع سمر بن قلخاواج – بورج قلرقيوة قالوقر -21
.22
هاتف –22243000 :اكس.22243099 :
قلموقع ق لكتروني لمضلوماا سن قلصنلو . www.tharwa.com :

المادة الحادية واألربعون
تعديل النظام:
ي وا لملير قلصنلو أن ي ري أي تضليالا سل قلناام قاساسي إ بضول موق قوة قلهيئوة سلو هواه
قلتضليالا.
وللهيئة  -إاق و لا ي قلتضليالا قلمقتراة ما يمس قلاقو قلمكتسبة لاملة قلوالقا  -أن تالج مووون
قلمووليوور أخووا موووق ووقووة أكووثوور موون  % 50موون رأس قلمال سل هاه قلتضليالا.
ينفا أي تضليل سل قلناام قاساسي للصنلو إ بضل موق قة قلهيئة أو ي قلموسل قلاي تالله.
وي ج سل ملير قلصنلو إخاار املة قلوالقا بأي تضليل يتم سل قلناام قاساسي للصنلو و والك
خال ل ترة تت اوا سشرة أيام سمل من تاريو موق قة قلهيئة سل هاق قلتضليل.

المادة الثانية واألربعون
القانون والمحاكم:
يخأع هاق قلناام ويفسر و قا ً ااكام قلقانون قلكويتي ويختص قلقأاء بكا ة قلمنااساا قلتي تتضلق به أو
تنشأ سنه.
تابق أاكام قلقانون رقم  7لسنة  2010و ئاته قلتنفياية بشأن إنشاء هيئة أسوق قلمال وتنايم نشاا
قاورق قلمالية وتضليالتهما وقلقرقرقا وقلشروا قلمنامة من قل هاا قلرقابية يما لم يرل به نص ي
هاق قلناام
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المادة الثالثة واألربعون
غسل األموال:
ي ج سل ملير قلصنلو قإللتاقم بقرقرقا وتضليماا هيئوة أسووق قلموال وقووقنين لولوة قلكويوا بشوأن
سول قامووقل وتمويول قإلرهوواج وقورقرقا قلشورسية قللوليووة قلصوالرة وي هوواق قلشوأنو وأيوة قوورقرقا
وتضليماا اقة تصلر بشأن سل قاموقل وتمويل قإلرهاج.

المادة األربعة واألربعون
جدول يوضح كافة الرسوم والمصاريف واالتعاب الخاصة بالصندوق:

صندوق ثروة االسالمي
الرسوم او المصاريف

القيمة

وقت االستحقاق

مستحقة على

اتعاب مدير الصندوق
رسوم االشتراك
رسوم االسترداد
أتعاب مراقب االستثمار
اتعاب امين الحفظ
أتعاب مراقب الحسابات الخارجي
مكتب التدقيق الشرعي الخارجي

 %1.75سنويا ً من صافي قيمة الصندوق
 %0.25من قيمة االشتراك
 %0.25من قيمة االسترداد
 %0.0625سنويا ً من صافي قيمة الصندوق
 %0.0625سنويا ً من صافي قيمة الصندوق
 2000دينار كويتي سنويا ً .
 2700دينار كويتي

وحدة التدقيق الشرعي الداخلي
رسوم حفظ سجل حملة الوحدات
لدى وكالة المقاصة

 500دينار كويتي سنويا ً

تسدد ربع سنوي
عند االشتراك
عند االسترداد
تسدد ربع سنوي
تسدد ربع سنوي
تسدد ربع سنوي
تسدد نصف سنوي
مقدما ً وتسدد نصف
سنوي

مدير الصندوق

 1100دينار كويتي سنويا ً

سنوي

اصول الصندوق

اصول الصندوق
حامل الوحدة
حامل الوحدة
اصول الصندوق
اصول الصندوق
اصول الصندوق
اصول الصندوق
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