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الباب األول
تكوين االحتاد:

مادة )1(
 تأسس يوم االربعاء املوافق 2004/12/29 في دولة الكويت ومبقتضى القانون رقم )38( لسنة 
1964 هيئة منظمة باسم »احتاد الشركات االستثمارية« وبناء على قرار اجلمعية العمومية غير 

العادية املنعقدة بتاريخ 2014/03/04 مت تغيير اإلسم ليصبح »احتاد شركات االستثمار«.

مادة )2(
يقع مقر االحتاد في العنوان اآلتي:

دولة الكويت ويحق لالحتاد فتح فرع أو فروع له في كافة أنحاء الكويت، ويجوز بقرار من مجلس 
اإلدارة نقل املقر إلى مكان آخر بشرط إخطار وزارة الشئون باملقر اجلديد خالل أسبوع من 

تغييره.

مادة )3(
يتمتع االحتاد بشخصية معنوية مستقلة وله حق التقاضي.

 
مادة )4(

يقبل في عضوية االحتاد كل شركة كويتية استثمارية أو متويلية أو مرخص لها مبزاولة أحد 
األنشطة التالية من قبل هيئة أسواق املال:

1.  بورصة أوراق مالية
2.  وكالة مقاصة

3.  مدير محفظة استثمار
4.  مدير نظام استثمار جماعي

5.  مستشار استثمار
6.  وكيل اكتتاب
7.  أمني حفظ

8.  صانع السوق
9.  وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة األوراق املالية

10. وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة األوراق املالية
11. مراقب استثمار

12. وكالة تصنيف ائتماني
13. تقومي األصول

14. أي أنشطة أخرى حتددها الهيئة
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منح  و/أو  الغير  أو حلساب  األموال حلسابها  توظيف  األساسية  أغراضها  من ضمن  ويكون 
التسهيالت االئتمانية واخلدمات التمويلية، ويتمتع العضو العامل بكافة الصالحيات واحلقوق 

التي ينص عليها النظام األساسي لالحتاد.

مادة )5(
ميثل االحتاد قانوناً رئيسه وفي حال غيابه ينوب عنه نائب الرئيس وملجلس اإلدارة أن يفوض 

نائب الرئيس في بعض اختصاصات الرئيس إذا اقتضت مصلحة االحتاد ذلك.

الباب الثانـي
أغراض االحتاد:

مادة )6(
رعاية وتنظيم مصالح أعضاء االحتاد والدفاع عن حقوقهم ومتثيلهم في كافة األمور املتعلقة 
بشئونهم املشتركة، رعاية وتنظيم مصالح أعضاء االحتاد والدفاع عن حقوقهم ومتثيلهم في 

كافة األمور املتعلقة بشئونهم املشتركة، وعلى وجه خاص:
1. العمل على تنمية وتطوير قطاعات االستثمار باستخدام أفضل اإلمكانيات املادية واخلبرات 

البشرية املتاحة لدى أعضاء االحتاد.
2. إعداد الدراسات والبحوث الفنية واملتخصصة في قطاع التنمية والتطوير االستثماري.

3.  التشاور وتبادل الرأي مع كافة املؤسسات في الدولة لتحقيق مصالح األعضاء واالقتصاد 
ذات  االستثمار  بقطاع  املختصة  واألهلية  احلكومية  اجلهات  مع مختلف  والتعاون  الوطني 

الصلة بأنشطة االحتاد لتذليل املعوقات التي تواجه أعضاء االحتاد.
أو  لوائح  أو  أو نظم  أو مقترحات قوانني  الرأي فيما قد يعرض عليه من مشاريع  إبداء    .4
مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  صوره  بشتى  االقتصاد  أو  االستثمار  مبجال  تتعلق  قرارات 
وأيضاَ املجاالت اخلاصة بتنظيم عمل الشركات االستثمارية أو املرخص لها أو اإلشراف أو 

الرقابة عليها.
5.  التنظيم واملشاركة في املؤمترات والندوات واحللقات الدراسية والبحثية احمللية والعاملية 
املتعلقة بالنشاط االستثماري واالقتصادي وتعميم نتائجها وتوصياتها واألبحاث التي تقدم 

فيها على أعضاء االحتاد.
االجتماعية  األنشطة  وتنظيم  وإقامة  االحتاد  والثقافي ألعضاء  املهني  باملستوى  االرتقاء    .6

ألعضاء االحتاد.
7.  إصدار املطبوعات االعالمية لنشر الثقافة االستثمارية والتجارية في املجتمع ولدى أعضاء 

االحتاد.
الشركات  املالية واالستثمارية وأنشطة  املجاالت  املتخصصة في  التدريبية  الدورات  إقامة   .8
األعضاء واالقتصادية وغيرها من اجلهات ذات الصلة. بهدف املساهمة في تأهيل وتطوير 

وتنمية الكوادر الوطنية ودعم العاملني بقطاع االستثمار واألنشطة املالية واالقتصادية.
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9. وله حق إقــامة الدعاوي القضائية للدفـاع عن حقوق املصالح العامة ألعضاء االحتاد دون أن 
يؤثر ذلك على حق كل عضو في التقــاضي.

مادة )7(
يحظر على االحتاد:

االشتغال باملسائل السياسية أو الدينية أو املذهبية.
توظيف أمواله في مضاربات مالية أو عقارية أو غيرها من أنواع املضاربات.

قبول الهبات والوصايا إال مبوافقة وزارة الشؤون االجتماعية والعمل.

الباب الثالث
شروط قبول األعضاء وانسحابهم وفصلهم:

مادة )8(
يقدم طلب االنضمام لعضوية االحتاد باسم رئيس مجلس اإلدارة مؤيداَ باملستندات اآلتيــة:

1.  أن يكون كويتي اجلنسية. 
وجه  وعلى  لديها  املسجلة  الشركة  بيانات  عن  املختصة  اجلهات  من  رسمي  مستخرج   .2

اخلصوص ما يوضح أغراض الشركة.
3. بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة ممهوراَ باملفوض قانونيا بالتوقيع عن الشركة الطالبة 

للعضوية.
4. سداد رسم االنضمام لالحتاد والرسوم السنوية للعضوية.

مادة )9(
في  احلق  وللمجلس  اإلدارة  مجلس  إلى  بذلك  طلبا  يقدم  أن  لالحتاد  االنضمام  راغب  على 
قبول طلبه أو رفضه وال يرفض طلب االنضمام إلى االحتاد إال بأغلبية ثلثي األعضاء مع بيان 

األسباب.
ويكون  لها  اجتماع  أول  العمومية في  أمام اجلمعية  ذلك  يتظلم من  أن  يجوز ملن رفض طلبه 

للجمعية حق البت النهائي في الطلب بالقبول والرفض.

مادة )10(
لكل عضو أن ينسحب من االحتاد في أي وقت يشاء وال يطالبه االحتاد إال مبا يكون مستحقات 

عليه من اشتراكات حتى نهاية السنة التي حصل فيها االنسحاب.

مادة )11(
يفصل من االحتاد كل عضو أتى أحد األمور التالية:

1.  توقف عن دفع االشتراك السنوي سنتان متتاليتان دون عذر مقبول وبعد شهر من إنذاره 
كتابيا.
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2.  أساء إلى سمعة االحتاد أو شهر به أو حمل غيره من األعضاء على االنسحاب منه.
3.  إذا اختلس من أموال االحتاد أو بدد عهدته أو إذا اقترف جرمية مخلة بالنظام العام أو 

اآلداب العامة.

مادة )12(
ال يجوز فصل أي عضو من االحتاد دون إجراء حتقيق من جلنة يشكلها مجلس اإلدارة ويعتبر 
عدم حضور العضو رغم استدعاؤه مرتان خطيا تنازال منه عن حقه في الدفاع عن نفسه وال يتم 
الفصل إال مبوافقة ثلثي أعضاء املجلس وللعضو املفصول أن يتظلم من قرار الفصل أمام اجلمعية 

العمومية في أول اجتماع لها ويكون للجمعية حق البت النهائي في التظلم بالقبول أو الرفض.

مادة )13(
يجوز للعضو املفصول أن يتقدم بطلب عضوية جديد عند زوال األسباب التي دعت إلى فصله.

املادة )14(
يلتزم أعضاء االحتاد بالواجبات اآلتية:

1.  العمل على حتقيق أهداف االحتاد ودعم أنشطته وموارده.
2.  االلتـزام بالنظام األساسي لالحتاد ولوائحه الداخلية وقرارات جمعياته العمومية.

3.  سداد االشتراكات السنوية في موعدها احملدد.
4.  إخطار االحتاد بكل ما يطرأ من تعديل على أشخاص ممثليه القانونيني أو عضوية مجلس 

اإلدارة فيه.
5.  تقدمي أية مقترحات حتقق مصلحة االحتاد إلى مجلس اإلدارة لنظرها واتخاذ قراره بشأنها 

أو برفعها للجمعية العمومية.

الباب الرابع
االشرتاكات والرسـوم:

املادة )15(
- قيمة االشتراك السنوي لعضوية االحتاد هو-/5000 د.ك )خمسة آالف دينار كويتي(.

املادة )16(
- رسم االنضمام إلى االحتاد هو -/1000 د.ك )ألف دينار كويتي(.

املادة )17(
ملجلس اإلدارة أن يقترح رسوماً أخرى إذا رأى ذلك ويشترط لسريانها على األعضاء أن توافق 

اجلمعية العمومية عليها.
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الباب اخلامس
مالية االحتاد

املادة )18(
تتكون أموال االحتاد من:

1.  رسوم طلبات االنضمام وفقا للنظام األساسي لالحتاد.
2.  االشتراكات السنوية لألعضاء.

الرسوم التي تقرها اجلمعية العمومية بناء على اقتراح من مجلس إدارة االحتاد.  .3
4.  األرباح التي يحصل عليها االحتاد من استثمار أمواله في حدود القانون.

5.  الهبات والتبرعات واالعانات التي تقدم لالحتاد ويقبلها مجلس اإلدارة وبعلم وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل.

6. اإليرادات التي يحصل عليها االحتاد من األنشطة التي يعقدها مركز التدريب التابع له.

املادة )19(
يقوم االحتاد باستثمار أمواله في املشروعات وأوجه االستثمار مضمونة الربح والتي ال تتعارض 

مع املادة )104( من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع األهلي.

املادة )20(
لألحكام  طبقا  منها  السحب  ويكون  االحتاد  باسم  الكويتية  البنوك  في  االحتاد  أموال  تودع 

واألوضاع الواردة بهذا النظام.

املادة )21(
تبدأ السنة املالية لالحتاد من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام ويستثنى من ذلك السنة 

املالية األولى والتي تبدأ من تاريخ اإلشهار وحتى نهاية ديسمبر من العام التالي.

الباب السادس
اجلمعية العمومية:

مادة )22(
من جميع  تتألف  وهي  االحتاد  أمور  تصريف  في  العليا  السلطة  اجلمعية هي صاحبة  تعتبر 

األعضاء الكويتيني املسددين الشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ االنعقاد.

مادة )23(
تنعقد اجلمعية العمومية العادية لالحتاد مرة كل سنة بناء على دعوة من مجلس اإلدارة خالل 

الثالثة أشهر األولى التالية النتهاء السنة املالية. 
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مادة )24(
تنعقد اجلمعية العمومية بصفة غير عادية بناء على طلب أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة ويجوز 
أن تنعقد اجلمعية العمومية بصفة غير عادية إذا طلب ذلك نسبة قدرها 20 % من األعضاء. 
وعلى مجلس اإلدارة توجيه الدعوة النعقاد اجلمعية العمومية خالل مدة ال تتجاوز أسبوعني 
على األكثر مع حتديد بنود األعمال واملوضوعات التي سيتم طرحها على اجلمعية. فإذا لم يقم 
املجلس بدعوة اجلمعية خالل هذه املدة تنعقد اجلمعية من تلقاء نفسها ويتولى رئاستها في 

هذه احلالة أكبر األعضاء سناً. 

مادة )25(
األقل  على  األعضاء  عدد  إذا حضر نصف  العادية صحيحاً  العمومية  اجلمعية  انعقاد  يعتبر 
فإذا لم يكتمل النصاب أجل االجتماع ملدة ساعة ويكون االجتماع صحيحاً إذا حضره ربع عدد 
األعضاء على األقل وإال وجب تأجيل االجتماع ملدة أسبوعني ويعتبر ذلك االجتماع صحيحاً أيا 

كان عدد األعضاء احلاضرين. 

مادة )26(
يعتبر انعقاد اجلمعية العمومية غير العادية صحيحا إذا حضره نصف عدد األعضاء على األقل 
فإذا لم يكتمل النصاب أجل االجتماع ملدة ساعة ويكون االجتماع صحيحاً إذا حضره ربع عدد 
األعضاء على األقل وإال وجب تأجيل االجتماع ملدة أسبوعني ويعتبر ذلك االجتماع صحيحاً أيا 

كان عدد األعضاء احلاضرين. 

مادة )27(
القرارات التي تصدرها اجلمعية العمومية لالحتاد تعتبر نهائية مادامت ال تخالف أحكام القانون 
والقرارات الصادرة بشأنه وتصدر قرارات اجلمعية العمومية بأغلبية أعضائها احلاضرين إال 

في احلاالت التي تتطلب أغلبية خاصة.

مادة )28(
يتعني على االحتاد إخطار وزارة الشئون االجتماعية والعمل )ممثلة بإدارة املنظمات النقابية( 
ممثلها  إليفاد  عادية(  غير  أو  )عادية  األقل  على  بأسبوع  العمومية  للجمعية  انعقاد  كل  قبل 

حلضور االجتماع بصفة مراقب.

مادة )29(
تنظر اجلمعية العمومية العادية بوجه خاص في املسائل اآلتية:

1.  تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال السنة املنتهية.
املالية  للسنة  اخلتامي  واحلساب  العمومية  وامليزانية  احلسابات  مراقب  تقرير  اعتماد   .2

واملوافقة على مشروع امليزانية املقترحة للسنة التالية.
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3.  انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة باالقتراع السري.
4.  النظر في االقتراحات املقدمة من مجلس اإلدارة أو أحد األعضاء.

النظر في التظلمات املقدمة من األعضاء أو طالبي االنضمام الذين رفض مجلس اإلدارة   .5
طلبهم باالنضمام لالحتاد.

اختيار مدقق حسابات االحتاد وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابه.  .6

مادة )30(
تنظر اجلمعية العمومية غير العادية بوجه خاص في املسائل اآلتية:

العمومية غير  للعرض على اجلمعية  التي يقررها مجلس اإلدارة  الهامة والعاجلة  1.  املسائل 
العادية.

2.  تعديل النظام األساسي لالحتاد ويكون ذلك مبوافقة ثلث األعضاء ويودع التعديل بعد إقـراره 
لدي اجلهة الرسمية املختصة.

3.  حـل مجلس اإلدارة أو إسقاط عضوية أحد أعضـائه.
4.  حل االحتاد حال اخـتيارياَ ويكـون ذلك بأغلـبية ثلثي أعضـاء االحتاد على األقل.

5.  البـت في استقالة أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان عدد املتقدمني باستقالتهم يتجاوز نصف 
عدد أعضاء مجلس اإلدارة.
6. إجراء االنتخابات التكميلية.

مادة )31(
يرأس اجتماعات اجلمعية العمومية رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو من يندبه مجلس اإلدارة 
أعضاء  أكبر  اجلمعية  يرأس  صحيحة  بصورة  اجلمعية  انعقاد  مع  تغيبهم  حالة  وفى  لذلك 

اجلمعية العمومية احلاضرين سناً.

الباب السابع
جملس اإلدارة:

مادة )32(
ملدة  العمومية  اجلمعية  تنتخبهم  أعضاء  تسعة  من  يتكون  إدارة  مجلس  االحتاد  إدارة  يتولى 
ثالث سنوات عن طريق االقتراع السري. وفور انتهاء مدة املجلس يتم الدعوة النعقاد اجلمعية 
العمومية النتخاب مجلس إدارة جديد. وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في امليعاد احملدد 
استمر املجلس القائم في إدارة أعمال االحتاد إلى حني زوال األسباب وانتخاب مجلس جديد.

مادة )33(
يبدأ قبول الترشيحات لعضوية مجلس إدارة االحتاد من األعضاء املسددين االشتراكات قبل 
اجتماع اجلمعية العمومية بثالثة أسابيع ويقفل باب الترشيح قبل االجتماع بأسبوع ويتعني على 

مجلس اإلدارة اإلعالن عن هذه املواعيد بإحدى الصحف احمللية على األقل.
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مادة )34(
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة االحتاد أن يشغل أحد املناصب املذكورة باملادة 
)35( لشركة من الشركات األعضاء الذين مضى على عضويتهم باالحتاد سنة ميالدية كاملة 

عند فتح باب الترشح.

مادة )35(
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة االحتاد أن يكون رئيساً ملجلس اإلدارة أو نائباً 
للرئيس أو رئيساً تنفيذياً أو مديراً عاماً للشركات اخلاضعة لهذا النظام املسددين لالشتراك 
السنوي وأن تستمر عضويته في ذلك املجلس طوال مدة عضويته في مجلس إدارة االحتاد، فإن 
سقطت عنه شروط الترشح الواردة باملادة )35( سقطت عنه عضوية مجلس إدارة االحتاد وحل 

محله العضو االحتياط صاحب الدور.

مادة )36(
مجلس إدارة االحتاد هو السلطة التنفيذية للقرارات املشروعة التي تصدرها اجلمعية العمومية 

لالحتاد ومن اختصاصاته: 
1.  مباشرة العالقات الداخلية واخلارجية وتصريف أموره.

2.  تطوير أجهزة االحتاد وإدارة مشروعاته.
االحتاد  ألحوال  عام  استعراض  يتضمن  الذي  االحتاد  نشاط  عن  السنوي  التقرير  إعداد   .3

وتطوير العضوية فيه وما حققه في امليادين املختلفة.
النظر في طلبات العضوية وتقرير ما يراه مناسباً بشأنها.  .4

بحث شكاوى األعضاء وإجراء التحقيقات.  .5
إبرام العقود واالتفاقيات باسم االحتاد  .6

دعوة اجلمعية العمومية وإعداد احلساب اخلتامي.  .7
حق توفير التمويل الالزم إلدارة مشاريع االحتاد وبالوجه الذي ال يتعارض مع أحكام املادة   .8

)104( من قانون العمل في القطاع األهلي رقم )6( لسنة 2010.
اقتراح تعيني مدقق حسابات لالحتاد.  .9

مادة )37(
ينتخب أعضاء مجلس اإلدارة من بينهم في أول اجتماع لهم بعد االنتخابات هيئة تتكون من 

رئيس، نائب رئيس، أمني سر، أمني صندوق.

مادة )38(
رئيس مجلس اإلدارة هو املمثل القانوني لالحتاد أمام جميع اجلهات وهو الذي يرأس جلسات 
مجلس اإلدارة واجلمعيات العمومية ويوقع مع أمني الصندوق على شيكات الصرف بعد أخذ 
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الغير باسم االحتاد.  تبرم مع  التي  العقود واالتفاقيات  توقيع  موافقة مجلس اإلدارة وله حق 
وينوب عنه في حالة غيابه نائب الرئيس أو من يفوضه مجلس اإلدارة رسمياً في كل أو بعض 

اختصاصاته.

مادة )39(
يقوم أمني سر االحتاد باإلشراف على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة واإلشراف 
على جميع أعمال اللجان الفنية، كما ميكنه توجيه دعوات حضور جلسات مجلس اإلدارة مع 
جدول األعمال الذي يحدده رئيس املجلس سواء في املواعيد العادية أو كلما تطلب األمر ذلك.

مادة )40(
يختص أمني الصندوق مبتابعة املوقف املالي لالحتاد والتوقيع مع رئيس مجلس اإلدارة على 

شيكات الصرف وينوب عنه في حالة غيابه نائب الرئيس أو من يفوضه رسمياً.

مادة )41(
يعني مجلس اإلدارة أمينا عاماً لالحتاد ممن تتوفر فيه خبرة عالية في الشؤون االستثمارية أو 
املالية أو اإلدارية، ويحدد مخصصاته املالية، وتلحق به األجهزة الفنية واإلدارية واملالية الالزمة 
لتسيير العمل، ويباشر أمني عام االحتاد مهامه واختصاصاته التي حتددها اللوائح الداخلية 

وحتت إشراف رئيس مجلس اإلدارة.

مادة )42(
يعني األمني العام ملدة سنتان قابلة للتجديد بقرار يتخذه مجلس إدارة االحتاد.

مادة )43(
يختص األمني العام لالحتاد باآلتـي: 

حتصيل  على  واإلشراف  اإلدارة  مجلس  عن  تصدر  التي  والقرارات  اللوائح  جميع  1.  تنفيذ 
االشتراكات و/أو غيرها من أموال االحتاد.

2.  اإلشراف على األعمال اإلدارية لالحتاد وحفظ ملفاته وقراراته ومطبوعاته وكافة املراسالت 
والسجالت والعقود اخلاصة باالحتاد.

3.  توجيه دعوات حضور جلسات مجلس اإلدارة في املواعيد العادية مع جدول األعمال الذي 
يحدده رئيس املجلس ودعوات اجلمعيات العمومية واقتراح جداول األعمال لهذه اجلمعيات 
محاضر  على  التوقيع  في  املجلس  رئيس  مع  واالشتراك  اإلدارة،  مجلس  على  وعرضها 

جلسات مجلس اإلدارة واجلمعيات العمومية بعد صياغتها.
4.  اإلشـراف اإلداري على العاملني باالحتاد.

5.  إعداد تقرير سنوي عن سير العمل باالحتاد ويعرضه على مجلس اإلدارة في آخر اجتماع 
قبل عقد اجلمعية العمومية السنوية لالحتاد.
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6.  االحتفاظ بسلفة مستدمية قدرها 1000 د.ك. )فقط ألف دينار كويتي( للصرف في األمور 
العاجلة.

مادة )44(
ينعقد مجلس اإلدارة 4 مرات على األقل في السنة ويشترط لصحة انعقاده أن يحضر أكثر 
من نصف األعضاء فإذا لم يتوفر هذا العدد تؤجل اجللسة ملدة أسبوع ويخطر أعضاء املجلس 
املجلس على  إذا حضره نصف أعضاء  الثاني ويكون هذا االجتماع صحيحا  االنعقاد  مبوعد 

األقل.

مادة )45(
قرارات مجلس اإلدارة تصدر باألغلبية املطلقة وفي حالة تساوى األصوات يرجح اجلانب الذي 

ينضم إليه الرئيس.

مادة )46(
يجوز دعوة مجلس اإلدارة الجتماع غير عادى إذا طلب ذلك أغلبية األعضاء أو بناء على طلب 

الرئيس.

مادة )47(
يعتبر مستقيال من عضوية مجلس اإلدارة كل من تغيب من أعضائه عن جلساته ثالثة مرات 

متوالية دون إبداء عذر مقبول.

مادة )48(
يحل العضو االحتياط الفائز في آخر انتخابات لعضوية مجلس اإلدارة محل العضو املستقيل أو 
املفصول وتكون مدة عضوية العضو مكملة لعضوية سلفه وفي حال عدم وجود عضو احتياط 

يتم انتخاب عضو مكمل.

مادة )49(
يُحل مجلس اإلدارة إذا استقال على األقل خمسة أعضاء دفعة واحدة وفي هذه احلالة جتتمع 
اجلمعية العمومية خالل شهر اجتماع غير عادى النتخاب مجلس إدارة جديد تكون مدته مكملة 
إدارة  انتخاب مجلس  أمور االحتاد حلني  إدارة  املستقيل  املجلس  ويتولى  السابق  املجلس  ملدة 

جديد.

مادة )50(
ال يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة أية مكافآت أو مرتبات عن األعمال املوكولة إليهم. 
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مادة )51(
ميسك االحتاد في حساباته الدفاتر اآلتية:

1. دفتر نقدية باإليرادات واملصروفات.
2. دفتر حلساب البنك تقيد به املبالغ املودعة أو املسحوبة حسب التواريخ.

3. دفتر حلساب السلفة املستدمية.
4. دفتر إيصاالت مرقوم ومختوم بخامت االحتاد.

5. دفتر االشتراكات وتقيد به أسماء املشتركني حسب ترتيبهم الوارد في سجل قيد األعضاء 
ومبني فيه املبالغ التي دفعها كل عضو.

6. دفتر لقيد العقارات أو املنقوالت أو العهد املستدمية.
7. سجل قيد األعضاء بأسمائهم ومكان إقامتهم.

مادة )52(
لكل أعضاء االحتاد دون استثناء تقدمي ما لديهم من شكاوى عدا النزاعات القضائية ضد أحد 
أعضاء االحتاد إلى رئيس مجلس اإلدارة الذي يعرضها بدوره على املجلس في أول اجتماع يعقد 

بعد تقدمي الشكوى على أن يكون ذلك خالل شهر من تقدمي الشكوى.

مادة )53(
على مجلس اإلدارة فحص الشكوى أو إحالتها إلى إحدى جلانه لفحصها وعليه أو على اللجنة 
احملال إليها الشكوى سماع الطرفني وإصدار توصية للطرفني مبا تراه مناسباَ حلل اخلالف، 
وال تكون التوصية ملزمة للطرفني ما لم يقبال مقدماَ مثل ذلك وال يجوز أن تكون مخالفة أحد 

الطرفني للتوصية سبب إليقاف أو شطب أو إلغاء عضوية أي عضو من أعضاء االحتاد.  

الباب الثامن
حل االحتاد وتصفيته:

مادة )54(
وتعيني  اختيارياً  االحتاد  بحل  قرار  اتخاذ  عادية  غير  بصفة  املنعقدة  العامة  للجمعية  يجوز 
التصفية  إمتام  عليهم  يجب  التي  واملدة  وسلطتهم  أجورهم  وحتديد  االحتاد  ألموال  املصفني 
خاللها ويتم إخطار اجلهات الرسمية املختصة بقرار احلل خالل سبعة أيام من تاريخه بكتاب 
موقع من رئيس مجلس اإلدارة أو نائبـه، وذلك طبقا للمادة 30 من النظام األساسي، مع مراعاة 

نص املادة )108( من قانون العمل في القطاع األهلي رقم )6( لسنة 2010.

مادة )55(
بناًء على احلل تسلم أموال االحتاد بعد تصفيتها إلى وزارة الشؤون االجتماعية والعمل طبقاَ 

للقانون.
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الباب التاسع
أحكام عامة:

مادة )56(
يجوز لالحتاد االنضمام إلى أي احتاد عربي أو دولي يرى أن مصاحله مرتبطة به، ويجب على 
رئيس مجلس اإلدارة إخطار اجلهة اإلدارية املختصة بقبول عضويته في ذلك االحتاد خالل 

سبعة أيام على األكثر من تاريخ إخطار االحتاد بقبول عضويته.

مادة )57(
كل ما لم يرد في هذا النظام يرجع في شأنه إلى أحكام القانون رقم )6( لسنة 2010 في شأن 

العمل في القطاع األهلي والقرارات الوزارية املنفذة له.

إصدار النظام األساسي لالحتاد:
• )مت اعتماد النظام األساسي وإشهار احتاد الشركات االستثمارية مبوجب قرار وزير الشئون 
االجتماعية والعمل رقم )184( لسنة 2004 الصادر في 17 ذي القعدة 1425 هـ املوافق 29 
احلادية  السنة   699 عدد  اليوم  الكويت  الرسمية  اجلريدة  في  واملنشور  م،   2004 ديسمبر 

واخلمسون بتاريخ 9 يناير 2005 م(.

• صدر عن مجلس إدارة احتاد الشركات االستثمارية بتاريخ 2006/04/02.

تعديالت النظام األساسي لالحتاد:
مت إجراء عدد من التعديالت على بعض مواد النظام األساسي لالحتاد، وكذلك تعديل اسم 
االحتاد باللغة العربية إلى »احتاد شركات االستثمار« مبعرفة اجلمعية العمومية لالحتاد في 

اجتماعاتها غير العادية، وكما يأتي:
بتاريخ 2007/01/21. • االجتماع الثاني  
بتاريخ 2008/01/30. • االجتماع الثالث  
بتاريخ 2010/02/07. • االجتماع الرابع  
بتاريخ 2012/02/15. • االجتماع اخلامس  
بتاريخ 2014/03/04. • االجتماع السادس  

                          )مت تعديل اسم االحتاد إلى »احتاد شركات االستثمار«(
بتاريخ 2016/03/31. • االجتماع السابع 
بتاريخ 2017/03/30. • االجتماع الثامن 
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