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 االستثمار على التعديالت املقترحة من قبل هيئة أسواق املال على الكتاب الثالث عشرشركات  مالحظات اتحاد 

 2010( لسنة 07)أنظمة االستثمار الجماعي( من الالئحة التنفيذية للقانون رقم )

 مالحظات عامة: 

 الصناديق لم تتطرق التعديالت إلى آلية وأحكام اندماج   .1

لتصفية، أو أي أسباب أخرى خارجة عن إرادة  لم تتطرق التعديالت إلى آلية تصفية الصناديق التي يتعذر استكمال تصفيتها لعدم وجود بيانات بعض مالك الوحدات لتسليمهم ناتج أعمال ا .2

 املصفي.

 مالحظات اتحاد شركات االستثمار  النص بعد التعديل  النص قبل التعديل نوع التعديل  املادة  الفصل  الكتاب  م

   األول   .1
 إضافة 

 تعريف 
 

صندوق خاص: هو صندوق يخضع لضوابط 

في   عليها  املنصوص  واالقتراض  االستثمار 

قبل   من  فيه  االشتراك  ويتم  األساس ي  نظامه 

 العمالء املحترفين عن طريق اكتتاب خاص.

 

   األول   .2
 إضافة 

 تعريف 
 

يخضع   صندوق  هو  عام:  لضوابط صندوق 

االستثمار واالقتراض املنصوص عليها في هذه  

العمالء  قبل  من  فيه  االشتراك  ويتم  الالئحة 

 عن طريق اكتتاب عام أو خاص.
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 مالحظات اتحاد شركات االستثمار  النص بعد التعديل  النص قبل التعديل نوع التعديل  املادة  الفصل  الكتاب  م

   األول   .3
 إضافة 

 تعريف 
 

الذي   الصندوق  هو  املالية:  األوراق  صندوق 

املدرجة   الشركات  أسهم  في  لالستثمار  يهدف 

في   القطاعات  مختلف  في  األسواق  املتداولة 

املنظمة ومجاالت االستثمار املرتبطة باألوراق  

 املالية التي يتم تحديدها في النظام األساس ي. 

املدرجة   أسهم الشركات  قصر االستثمار على 

فقط يتعارض مع تعريف األوراق املالية الوارد  

 في الكتاب األول 

   األول   .4
 إضافة 

 تعريف 
 

الذي   الصندوق  الخاصة:  امللكية  صندوق 

يهدف لالستثمار في شركات أو مشاريع خاصة  

أو   ادراجها  املتوقع  الشركات  أو  مدرجة  غير 

املجاالت   في  التوسع  إلى  تهدف  التي  الشركات 

 املختلفة. 

 

   األول   .5
 إضافة 

 تعريف 
 

استثماري   صندوق  هو  التحوط:  صندوق 

خاص يتبع سياسة استثمارية متطورة ويهدف  

نظامه األساس ي إلى االستثمار في األوراق املالية  

العقارية،   األصول  عدا  األخرى  واألصول 

استثمارية   أدوات  مجموعة  بذلك   
ً
مستخدما

اآلجلة  والعقود  املالية  كاملشتقات  متقدمة 

وا املالي  والرفع  املكشوف  والخيارات  على  لبيع 
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 مالحظات اتحاد شركات االستثمار  النص بعد التعديل  النص قبل التعديل نوع التعديل  املادة  الفصل  الكتاب  م

تحقيق   سبيل  في  األخرى  األدوات  من  وغيرها 

 عوائد اجمالية تفوق متوسط عائد السوق. 

   األول   .6
 إضافة 

 تعريف 
 

الصندوق   هو  املخاطر:  املال  رأس  صندوق 

مشاريع  أو  شركات  في  لالستثمار  يهدف  الذي 

  
ً
نسبيا املخاطر  من  عالية  بدرجة  تتسم 

أو   أو  كالشركات  الجديدة،  املشروعات 

إلى   تهدف  التي  أو الشركات  املتعثرة،  الشركات 

التقنيات   مجال  في  االستثمار  أو  التوسع 

الحديثة أو الشركات ذات األفكار الجديدة أو  

 املبتكرة في التكنولوجيا. 

 

   األول   .7
 تعديل

 تعريف 

 )عميل محترف بطبيعته(

املعععععحععععتععععرف   العععععععععععمعععععيعععععععل  فعععععي  عععععكعععععم  يعععععععععععععد 

 يلي:بطبيعته ما 

بعنعععععععك 1 أو  ععععععععامعععععععة  هعيعبعععععععة  أو  . عكعومعععععععة 

مركزي أو مؤسعععععععععععسعععععععععععة دولية )البنك  

 الدولي أو صندوق النقد الدولي(.

 )عميل محترف بطبيعته(

 يعد في  كم العميل املحترف بطبيعته ما يلي:

. كومعععععة أو هيبعععععة ععععععامعععععة أو بنعععععك مركزي أو 1

مؤسععععععععسععععععععة دولية )البنك الدولي أو صععععععععندوق  

 النقد الدولي(.
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 مالحظات اتحاد شركات االستثمار  النص بعد التعديل  النص قبل التعديل نوع التعديل  املادة  الفصل  الكتاب  م

.األشخاص املرخص لهم من الهيبة،  2

وغيرهم من املؤسعععععسعععععات املالية التي  

تخضعععععععععععععع ل ععععدى الجهععععات الرقععععابيععععة 

 داخل دولة الكويت أو خارجها.

.شعععععععععععععركعععة رأس معععالهعععا املعععدفو  مليون  3

أو كعويعتععي  ععلععى   ديعنعععععععار  يعععععععععادلعهعععععععا  معععععععا 

 األقل. 

الععععهععععيععععبععععععة،  2 مععععن  لععععهععععم  املععععرخععععص  .األشععععععععععععععععخعععععععاص 

وغيرهم من املؤسعسعات  وصعناديق االسعتثمار  

تخضعععععععععععع ل دى الجهات الرقابية  املالية التي  

 داخل دولة الكويت أو خارجها.

.شععركة رأس مالها املدفو  مليون دينار كويتي 3

 أو ما يعادلها على األقل. 

 

8.  
الثالث  

 عشر
 1-1 األول 

تعديل رقم  

 املادة
1-1 1-1-1 

 

9.  
الثالث  

 عشر
  إضافة مادة 2-1-1 األول 

الجماعيال يدخل ضمن   ما    أنظمة االستثمار 

 يلي:

أدوات  .1 من  بها  يرتبط  وما  التأمين  عقود 

استثمارية، واالستثمارات التي تدار كجزء من  

 عقود التأمين التكافلي. 
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 مالحظات اتحاد شركات االستثمار  النص بعد التعديل  النص قبل التعديل نوع التعديل  املادة  الفصل  الكتاب  م

البنوك  .2 لدى  املنشأة  االستثمار   سابات 

الحسابات   هذه  تكون  أن  بشرط  االسالمية 

 . البنك املركزي منظمة بواسطة  

 . املحافظ االستثمارية.3

تت .4 التي  إلى التعاقدات  تنتمي  شركات  بين  م 

 وا دة. مجموعة 

أو  .5 التقاعد  أو  املعاشات  أو  االدخار  أنظمة 

 .املزايا التي تنشأ لصالح موظفي الشركات

استبعادها    الهيبة. أي  االت أخرى تقرر  6

 أنظمة االستثمار الجماعي.من نطاق  

10.  
الثالث  

 عشر
 تعديل املادة 12-1 األول 

 بعع ل ععاء 
ً
على الهيبععة إذا أصععععععععععععععدرت قرارا

ترخيص نظععععام اسعععععععععععععتثمععععار جمععععاعي أن  

 لعه ليقوم 
ً
 مرخصععععععععععععععا

ً
تكلف شعععععععععععععخصععععععععععععععا

بأعمال تصعععععععفية النظام، أو أن تطل  

ذلععك من املحكمععة املختصعععععععععععععععة. ويجعع  

عليهعععا في هعععذه الحعععالعععة أن تخطر معععدير 

أ   الهيبةعلى   ترخيص إذا  ب ل اء   
ً
قرارا صدرت 

جماعي استثمار  تكلف    نظام   أن 
ً
شخصا

 له
ً
بأعمال تصفية    مرخصا أو  النظامليقوم   ،

من   املختصةأن تطل  ذلك  . ويج   املحكمة 

  مدير في هذه الحالة أن تخطر    الهيبةعلى    عليها

لكون   )املضافة(  األخيرة  الفقرة  نقترح  ذف 

 أل كام النظام  
ً
تصفية الصندوق تسري طبقا

الالئحة   من  املنبثق  للصندوق  األساس ي 

اق املال، وهذا ما  التنفيذية لقانون هيبة أسو 

أصول   تصفية  إلى   
ً
وصوال تطبيقه  يج  
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 مالحظات اتحاد شركات االستثمار  النص بعد التعديل  النص قبل التعديل نوع التعديل  املادة  الفصل  الكتاب  م

 وكتععععابععععة    -وأمين  فظ النظععععام  
ً
 -فورا

 بالجراء الذي اتخذته.

وكتابة    -  النظام  أمين  فظ و   
ً
بالجراء    -فورا

 الذي اتخذته.

هذا   في  الواردة  التصفية  أ كام  تسري  وال 

 الكتاب على املصفي املعين من املحكمة.   

قبل   من  معين  املصفي  كان  سواء  الصندوق 

  ملة الو دات أو بقرار من املحكمة. 

11.  
الثالث  

 عشر
 تعديل املادة 13-1 األول 

التوقف املؤقت عن عملية االسترداد 

 واالشتراك 

للهيبععة، إذا تبين لهععا عععدم التيام مععدير 

االسععععععععععتثمار أو أمين الحفظ  أو مراق   

بعععععععأ كعععععععام  اسعععععععععععععتثمعععععععار جمعععععععاعي  لنظعععععععام 

القععانون أو هععذه الالئحععة، أن تصععععععععععععععدر 

تعليماتها ملدير النظام بالتوقف لفترة  

أو   االسعععععععععععععععتعععرداد  ععععمعععلعععيعععععععة  ععععن  معععؤقعععتعععععععة 

في و عدات   –أو كالهمعا    –االشعععععععععععععتراك  

نظععام االسعععععععععععععتثمععار الجمععاعي في التععاري   

 املحدد بتلك التعليمات.

املؤقت   مه التوقف  من  عن  أي  أو  مدير  ام 

عن  مقدمي خدمات نظام االستثمار الجماعي و 

 عملية االسترداد واالشتراك 

مراق   أو    مدير، إذا تبين لها عدم التيام  للهيبة

استثمار   لنظام  الحفظ  أمين  أو  االستثمار 

نظام االستثمار  أي من مقدمي خدمات  جماعي  

هذه    القانون بأ كام    الجماعي أن  الالئحة  أو 

مم أي  يليتتخذ  ملدير    ::ا  تعليماتها  تصدر  أن 

عملية   عن  مؤقتة  لفترة  بالتوقف  النظام 

االشتراك   أو  كالهما    – االسترداد  في    –أو 

التاري    في  الجماعي  االستثمار  نظام  و دات 

 املحدد بتلك التعليمات. 

 من املادة كما يأتي:  2يقترح تعديل البند رقم 

 

ملتيمة   ال ير  الجهة  ب يقاف  تقوم  بعد    -أن 

التنبيه بتصحيح الخطأ خالل مدة ال تتجاروز  

عمل   أيام  أ د    - خمسة  األشخاص  وتكليف 

لهم  املسجليناألشخاأو    املرخص  بمهام    ص 

 على  
ً
 وأمينا

ً
الجهة املوقوفة أو أن يكون  ارسا

النظام من    أصول  النهائي  القرار  اتخاذ  لحين 

 بهذا الشأن    الهيبةقبل 
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 مالحظات اتحاد شركات االستثمار  النص بعد التعديل  النص قبل التعديل نوع التعديل  املادة  الفصل  الكتاب  م

تعليماتها   .1 تصدر   النظام  ملديرأن 

عملية   عن  مؤقتة  لفترة  بالتوقف 

  – أو كالهما    – االسترداد أو االشتراك  

  نظام االستثمار الجماعي  و داتفي  

 في التاري  املحدد بتلك التعليمات.

وتكليف   ملتيمة  ال ير  الجهة  ب يقاف  تقوم  أن 

لهمأ د   املرخص  األشخاص  أو    األشخاص 

يكون    املسجلين أن  أو  املوقوفة  الجهة  بمهام 

 و 
ً
 على   ارسا

ً
النظامأمينا اتخاذ    أصول  لحين 

 بهذا الشأن.   الهيبةالقرار النهائي من قبل 

في   جاء  ما  مع  يتوافق  التعديل  )هذا  مال ظة: 

  2من املادة    3والبند   15  –   2من املادة   8البند  

– 19 – 1) 

12.  
الثالث  

 عشر
 تعديل املادة 3-2 الثاني

للصندوق بحس  طبيعة نشاطه أن  

 يتبع أ د األنوا  التالية: 

صندوق االستثمار في األوراق   .1

 املالية.

 صندوق امللكية الخاصة.  .2

 صندوق أسواق النقد.  .3

نشاطه أن يتبع أ د   طبيعةبحس   للصندوق 

 ة: األنوا  التالي

 .األوراق املالية االستثمار فيصندوق   .1

 صندوق امللكية الخاصة.  .2

 . صندوق أسواق النقد .3

 . صندوق أدوات الدين .4

البند رقم   في  ، ونرى 10نقترح  ذف الضافة 

أن صندوق يتم املوافقة عليه من قبل الهيبة  

 
ً
 أو عاما

ً
 خاصا

ً
 يجوز طر ه طر ا
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 صندوق أدوات الدين.  .4

 صندوق عقاري.  .5

 صندوق قابض.  .6

صندوق عقاري مدر للدخل   .7

 )متداول(. 

 أي نو  آخر توافق عليه الهيبة. .8

تسري األ كام العامة املنصوص عليها 

الصناديق  أنوا   على  الفصل  هذا  في 

في  خاص  نص  يوجد  لم  ما  املختلفة 

ضوابط االستثمار لكل نو  من أنوا   

 الصناديق.

 صندوق عقاري.  .5

 صندوق قابض.  .6

 صندوق عقاري مدر للدخل )متداول(.  .7

 . صندوق التحوط .8

 صندوق رأس املال املخاطر.  .9

، بشرط  الهيبةأي نو  آخر توافق عليه   .10

 أن يكون 
ً
  صندوقا

ً
 . خاصا

تسري األ كام العامة املنصوص عليها في هذا  

املختلفة    الصناديقعلى أنوا     الفصل   الكتاب

ما لم يوجد نص خاص في ضوابط االستثمار  

 . الصناديقلكل نو  من أنوا  

13.  
الثالث  

 عشر
 تعديل املادة 1-4-2 الثاني

يقسم رأس مال الصندوق إلى  

و دات متساوية القيمة وتقتصر  

مسؤولية  ملة الو دات في  

الصندوق على قيمة مشاركتهم في 

رأس املال، ويتم تسديد قيمة  

  و داتإلى   الصندوق يقسم رأس مال  

متساوية القيمة وتقتصر مسؤولية  ملة  

على قيمة مشاركتهم في  الصندوق في  الو دات

   الو داتمة  رأس املال، ويتم تسديد قي 
َ
نقدا

عند االكتتاب أو االشتراك فيها، ويجوز  
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 عند االكتتاب أو  
َ
الو دات نقدا

االشتراك فيها، ويجوز تسديد قيمة  

االكتتاب على دفعات إذا نص على 

ذلك في النظام األساس ي للصندوق  

لعقاري وصندوق امللكية الخاصة  ا

وأي نو  صندوق آخر تسمح له  

الهيبة بذلك، واستثناّء من  كم 

في الصندوق   -الفقرة السابقة يجوز 

العقاري املدر للدخل )املتداول(  

أن   - وصناديق االكتتاب الخاص 

 بشرط أن  
َ
تسدد قيمة الو دات عينا

ينص النظام األساس ي على ذلك وعلى 

  أن يقّوم األصل 
َ
العيني املقدم وفقا

أل كام تقويم الحصص العينية  

املشار إليها في الكتاب الحادي عشر  

)التعامل في األوراق املالية( من هذه 

 الالئحة. 

تسديد قيمة االكتتاب على دفعات إذا نص  

للصندوق  على ذلك في النظام األساس ي 

  الصندوق  و  صندوق امللكية الخاصةو  العقاري 

آخر تسمح    صندوق وأي نو    امل لق  الخاص

بذلك، واستثناّء من  كم الفقرة   الهيبةله 

الصندوق العقاري املدر  في   -السابقة يجوز 

وصناديق االكتتاب    للدخل )املتداول( 

أن تسدد قيمة   -  والصناديق الخاصة  الخاص

 بشرط أن ينص النظام  الو دات
َ
عينا

األساس ي على ذلك وعلى أن يقّوم األصل  

 أل كام تقويم الحصص  
َ
العيني املقدم وفقا

نية املشار إليها في الكتاب الحادي عشر  العي

 . الالئحة)التعامل في األوراق املالية( من هذه 
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14.  
الثالث  

 عشر
 تعديل املادة 2-4-2 الثاني

  -يج  أن ال يقل رأس مال الصندوق 

عن   -في  الة االكتتاب العام 

دينار كويتي أو ما يعادلها  5,000,000

بالعمالت األخرى، ويحدد النظام 

في  الة   - األساس ي للصندوق 

الحد األدنى لرأس    -االكتتاب الخاص 

ماله، ما لم تحدد الهيبة رأس مال  

أعلى من ذلك لبعض أنوا   

في   -الصناديق. وعلى مدير الصندوق 

 الة انخفاض رأس مال الصندوق  

أن يخطر الهيبة    -عن الحد األدنى 

خالل خمسة أيام عمل من تاري  

لهيبة اتخاذ ما  انخفاض رأس املال، ول

 
ً
بما يحقق   - في كل  الة  - تراه مناسبا

 مصلحة  ملة الو دات. 

في   -  العامالصندوق  يج  أن ال يقل رأس مال 

العام   االكتتاب    5,000,000عن    - الة 

يعادلها   2,000,000 ما  أو  كويتي  دينار 

األساس ي   النظام  ويحدد  األخرى،  بالعمالت 

في  الة االكتتاب الخاص   -  الخاصللصندوق 

ماله، ما لم تحدد    - األدنى لرأس    الهيبة الحد 

أنوا    لبعض  ذلك  من  أعلى  مال  رأس 

وعلى  الصناديق الصندوق .  في  الة    -   مدير 

عن الحد األدنى   الصندوق انخفاض رأس مال  

من    أيام عملخالل خمسة    الهيبة ن يخطر  أ   -

و  املال،  رأس  انخفاض  ما    للهيبةتاري   اتخاذ 

  
ً
بما يحقق مصلحة    -في كل  الة    - تراه مناسبا

 . الو دات ملة 

 

 

mailto:uic@unioninvest.org
http://www.unioninvest.org/


P.O. Box: 27555 Safat, 13136 Kuwait 
Mezzanine, Kuwait Chamber of Commerce & Industry Building, Kuwait City. 
Tel.: +965 2228 0370   Fax: +965 2249 0091/2 
E- mail: uic@unioninvest.org                                                                                                                                                                              www.unioninvest.org  
 

 

 

 

11 / 204 

 مالحظات اتحاد شركات االستثمار  النص بعد التعديل  النص قبل التعديل نوع التعديل  املادة  الفصل  الكتاب  م

15.  
الثالث  

 عشر
 تعديل املادة 1-6-2 الثاني

 متطلبات تأسيس الصندوق 

1.  
ً
يقدم طل  تأسيس الصندوق وفقا

( من  2امللحق رقم )للنموذج الوارد في  

بالطل   يرفق  أن  على  الكتاب،  هذا 

املبّينة   واملعلومات  املستندات  كافة 

املقرر   الرسم  ويسدد  النموذج،  بهذا 

 لذلك.

بعد  .2 وقت  أي  في  للهيبة،  يجوز 

الصندوق   تأسيس  لطل   استالمها 

( للبند   
ً
وفقا للمتطلبات  ( 1املستوفي 

من هذه املادة أن تطل  معلومات أو 

ضرورية   مستندات تراها  إضافية 

مقدم   ف 
ّ
تخل وإذا  الطل ،  في  للبت 

املعلومات   تلك  تقديم  عن  الطل  

واملستندات خالل املدة التي تحددها  

 له الهيبة، اعتبر الطل  كأن لم يكن.

تبت الهيبة في طل  الحصول على    .3

استالمها   بعد  الصندوق  تأسيس 

 متطلبات تأسيس الصندوق 

تأسيس   .1 طل       الصندوق يقدم 
ً
وفقا

( رقم  امللحق  في  الوارد  هذا  2للنموذج  من   )

الكتاب، على أن يرفق بالطل  كافة املستندات  

املب ويسدد واملعلومات  النموذج،  بهذا  ّينة 

 الرسم املقرر لذلك. 

استالمها  للهيبةيجوز   .2 بعد  وقت  أي  في   ،

املستوفي للمتطلبات  الصندوق لطل  تأسيس  

( للبند   
ً
تطل   1وفقا أن  املادة  هذه  من   )

معلومات أو مستندات إضافية تراها ضرورية  

له   تحددها  التي  املدة  خالل  الطل   في  للبت 

 . الهيبة

بعد   الصندوق في طل  تأسيس    الهيبةتبت    .3

املعلومات   جميع   
ً
مستوفيا الطل   استالمها 

( البندين  في  املبينة  )  (1واملستندات  من 2و   )

 .يوم عمل هذه املادة خالل ثالثين 
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املعلومات   جميع   
ً
مستوفيا الطل  

املبين ) واملستندات  البندين  في  و 1ة   )

 ( من هذه املادة.2)

أن    .4 يج   الطل ،  رفض  في  الة 

 .
ً
 يكون قرار الرفض مسببا

يتم    .5 الطل   على  املوافقة  في  الة 

رسوم  بدفع  الطل   مقدم  إخطار 

  
ً
ترخيصا الهيبة  وتصدر  الترخيص، 

خاللها   يتم  أشهر  ثالثة  ملدة   
ً
مؤقتا

والحد   الهيبة  متطلبات  استكمال 

املال املنصوص عليه في    األدنى لرأس

النظام األساس ي للصندوق. وال يجوز  

أنشطة   من  نشاط  أي  مزاولة 

الترخيص   إلى هذا   
ً
استنادا الصندوق 

 املؤقت.

الترخيص    .6 مدة  انقضاء  في  ال 

املتطلبات  استكمال  دون  املؤقت 

( من  5املنصوص عليها في البند رقم )

في  الة رفض الطل ، يج  أن يكون قرار    .4

 .
ً
 الرفض مسببا

إخطار    .5 يتم  الطل   على  املوافقة  في  الة 

خالل   الترخيص  رسوم  بدفع  الطل   مقدم 

ويقوم   املوافقة.  صدور  تاري   من   
ً
يوما ثالثين 

وإخطار   بتحديد  الطل   بتاري     الهيبة مقدم 

ستة    بداية خالل  يكون  أن  بشرط  االكتتاب 

 على طل  التأسيس. الهيبة أشهر من موافقة  

 ملدة ثالثة أشهر    الهيبة.تصدر  6
ً
 مؤقتا

ً
ترخيصا

من بداية تاري  االكتتاب يتم خاللها استكمال  

املال    الهيبةمتطلبات   لرأس  األدنى  والحد 

.  للصندوق املنصوص عليه في النظام األساس ي  

أي مزاولة  يجوز  أنشطة    وال  من  نشاط 

 إلى هذا الترخيص املؤقت.  الصندوق 
ً
 استنادا

يجوز تمديد سريان الترخيص املؤقت ملدة    .7

بناء على طل    له أخرى مماثلة  قبل    املرخص 

 انتهاء املدة األصلية للترخيص. 
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هذه املادة، يسقط الترخيص املؤقت، 

لم   الترخيص  ما  سريان  تمديد  يتم 

طل    على  بناء  مماثلة  أخرى  ملدة 

األصلية   املدة  انتهاء  قبل  له  املرخص 

 للترخيص.

النهائي  .7 الترخيص  الهيبة   - تصدر 

له   املرخص  طل   على  بمجرد    - بناء 

عليها  املنصوص  املتطلبات  استكمال 

 ( من هذه املادة.5في البند )

خطر الهيبة 
ُ
وفي جميع األ وال، ت

الطل  بقراراتها املشار إليها في  مقدم

هذه املادة، وتنشر قراراتها املتعلقة  

ب صدار التراخيص في الجريدة  

 الرسمية. 

. في جميع األ وال يجوز ملقدم الطل  إغالق  8

فترة االكتتاب واالكتفاء برأس املال املكتت  به  

 أي وقت خالل الترخيص املؤقت.في 

. في  ال انقضاء مدة الترخيص املؤقت دون  9

هذه  في  عليها  املنصوص  املتطلبات  استكمال 

 املادة، يسقط الترخيص املؤقت. 

النهائي    الهيبة تصدر  .10 بناء على    -الترخيص 

بمجرد استكمال    -   الشخص املرخص له طل   

 املتطلبات املنصوص عليها في هذه املادة.

املدد  .11 استيفاء  الطل   مقدم  على  يج  

املقررة في هذه املادة، وإال يعتبر الطل  كأن لم  

 يكن.

خطر  
ُ
مقدم الطل     الهيبةوفي جميع األ وال، ت

وتنشر   املادة،  هذه  في  إليها  املشار  بقراراتها 

قراراتها املتعلقة ب صدار التراخيص في الجريدة  

 الرسمية. 
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16.  
الثالث  

 عشر
 تعديل املادة 2-6-2 الثاني

يج  أال تقل مشاركة مدير الصندوق  

و دات   في  العام  لالكتتاب  املطروح 

مبلغ   عن  دينار    250,000الصندوق 

تلك كويتي،   في  يتصرف  أن  يجوز  وال 

مدة   طوال  يستردها  أو  الو دات 

 إدارته للصندوق. 

املطروح    مدير الصندوق يج  أال تقل مشاركة  

عند    العام الصندوق   و داتفي    لالكتتاب

دينار   250,000  100,000عن مبلغ  التأسيس  

كحد  كويتي   األخرى  بالعمالت  يعادلها  ما  أو 

بعض  ،  أدنى يسترد  أو  يتصرف  أن  له  ويجوز 

صافي    الو دات تجاوز  في  ال  له  اململوكة 

هذه  في  عليه  املنصوص  األدنى  للحد  قيمتها 

الو دات  املادة.   وال يجوز أن يتصرف في تلك 

 أو يستردها طوال مدة إدارته للصندوق.

 

17.  
الثالث  

 عشر
 االكتتاب في و دات الصندوق  االكتتاب العام في و دات الصندوق   تعديل املادة 7-2 الثاني

 

18.  
الثالث  

 عشر
 تعديل املادة 1-7-2 الثاني

االكتتاب   نشرة  تتضمن  أن  يج  

جميع   الصندوق  و دات  في  العام 

لتمكين   الضرورية  املعلومات 

للوضع   تقييم  إجراء  من  املستثمر 

وفرصه   وإدارته  للصندوق  املالي 

املتوقعة، وأن تتضمن نبذة عن مدير  

ومراق    الدارية  والهيبة  الصندوق 

تتضمن   أن  االكتتابيج   في   العام   نشرة 

جميع املعلومات الضرورية    الصندوق   و دات

لتمكين املستثمر من إجراء تقييم للوضع املالي  

وأن    للصندوق  املتوقعة،  وفرصه  وإدارته 

والهيبة  تتضمن   الصندوق  مدير  عن  نبذة 

الحفظ   وأمين  االستثمار  ومراق   الدارية 

أية   البيع ومعلومات كافية عن  ونسبة عمولة 
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ونسبة   الحفظ  وأمين  االستثمار 

فية عن أية  عمولة البيع ومعلومات كا

التيامات أو  قوق أو مزايا، وتتضمن  

نشرة االكتتاب على األخص البيانات 

( رقم  بامللحق  هذا  3املبينة  من   )

 . الكتاب

مزايا، أو  أو  قوق  االكتت  التيامات    اب نشرة 

( رقم  بامللحق  املبينة  البيانات  األخص  (  3على 

 . من هذا الكتاب

فبة معينة    مدير الصندوق ويجوز أن يستهدف  

في   لالكتتاب  املستثمرين  العاممن   الصندوق 

في    الخاص أو   الفبة  تلك  تحديد  يتم  أن  على 

 .نشرة االكتتاب

19.  
الثالث  

 عشر
 تعديل املادة 2-7-2 الثاني

تعفي مدير الصندوق  يجوز للهيبة أن  

االكتتاب   نشرة  مسودة  تضمين  من 

املشار   واملعلومات  البيانات  بعض 

( من هذا الكتاب  3إليها في امللحق رقم )

هذه   عن  الفصاح  أن  رأت  إذا 

املصلحة   مع  سيتعارض  املعلومات 

 .العامة

كما يجوز للهيبة أن تطل  إضافة أي  

االكتتاب   نشرة  ملحتويات  معلومات 

الب  تلك  واملعلومات  بخالف  يانات 

تعفي    للهيبةيجوز   الصندوق أن  من    مدير 

بعض البيانات    نشرة االكتتابتضمين مسودة  

إليها في امللحق رقم ) ( من  3واملعلومات املشار 

هذه   عن  الفصاح  أن  رأت  إذا  الكتاب  هذا 

 .املعلومات سيتعارض مع املصلحة العامة

يجوز   أي    للهيبةكما  إضافة  تطل   أن 

ملحتويات   االكتتابمعلومات  بخالف    نشرة 

تلك البيانات واملعلومات املشار إليها في امللحق  

( الكتاب3رقم  هذا  من  أي  (  ذلك  في  بما   ،
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( من هذا  3املشار إليها في امللحق رقم )

 الكتاب.

بخصوص   إضافية  العالنات  متطلبات 

 . الترويجية

20.  
الثالث  

 عشر
  إضافة مادة 4-7-2 الثاني

قد    شخصبتعويض أي    مدير الصندوق يلتيم  

تلحق به أضرار نتيجة أي بيانات غير صحيحة  

في   نتيجة  نشرة االكتتابأو مضللة واردة  أو   ،

في   ذكرها  يلزم  معلومات  أو  بيانات  أي  إغفال 

 .نشرة االكتتاب

 

21.  
الثالث  

 عشر
 تعديل املادة 8-2 الثاني

و دات   في  الخاص  االكتتاب 

 الصندوق  

الصندوق  أ كام   الخاص في و دات  االكتتاب 

 الخاص املؤسس في دولة الكويت 

 

22.  
الثالث  

 عشر
 تعديل املادة 1-8-2 الثاني

يتم   ب نشاء صناديق  الترخيص  يجوز 

االكتتاب   طريق  عن  فيها  االكتتاب 

عميل   إلى  يوجه  الذي  الخاص 

الصناديق  هذه  وتخضع  محترف، 

العام  االكتتاب  صناديق  أل كام 

ب نشاء   الترخيص  يتم    خاصةصناديق  يجوز 

طريق   عن  فيها  الخاص االكتتاالكتتاب    اب 

إلى   يوجه  محترف،الذي  يجوز  و   عميل  ال 

في   من    الصندوق االشتراك  إال  مدته  طوال 

أل كام    الصناديقوتخضع هذه  ،  عميل محترف
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في  املبينة  األ كام  ذلك  من  ويستثنى 

 املواد التالية. 

العامة األ كام    الصناديق  ذلك  من  ويستثنى 

 املبينة في املواد التالية. 

23.  
الثالث  

 عشر
 تعديل املادة 3-8-2 الثاني

يضعععععععععع النظععععععععععام األساسعععععععععع ي للصععععععععععندوق 

 األ كام التالية: 

الحععععععععععععععععععد األدنععععععععععععععععععى لععععععععععععععععععرأس مععععععععععععععععععال  .1

 الصندوق.

الحععععععععععععععععععععععععد األدنععععععععععععععععععععععععى لالسععععععععععععععععععععععععتثمار   .2

املطلعععععععععععععععععععوب دفععععععععععععععععععععه معععععععععععععععععععن كعععععععععععععععععععل 

 مستثمر. 

مععععععععععععععععدى جععععععععععععععععواز عععععععععععععععععزل املععععععععععععععععدير،  .3

 والجهة التي تختص بذلك. 

الجهعععععععععععة التعععععععععععي تخعععععععععععتص بتعيععععععععععععين  .4

معععععععدير بعععععععديل أو تعيعععععععين املصععععععععفي 

األ كععععععععام  للصععععععععندوق يضععععععععع النظععععععععام األساسعععععععع ي 

 التالية: 

 .الصندوق الحد األدنى لرأس مال  .1

الحعععععععععععععععععد األدنعععععععععععععععععى لالسعععععععععععععععععتثمار املطلعععععععععععععععععوب   .2

 دفعه من كل مستثمر. 

، املعععععععععععديراسعععععععععععتبدال  ععععععععععععزل معععععععععععدى جعععععععععععواز  .3

 والجهة التي تختص بذلك. 

 مععععععععععععععديرالجهعععععععععععععة التعععععععععععععي تخعععععععععععععتص بتعيعععععععععععععين  .4

بعععععععععععععععععديل أو تعيعععععععععععععععععين املصعععععععععععععععععفي فعععععععععععععععععي غيعععععععععععععععععر 

 . الهيبةاأل وال التي تختص بها 
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 فععععععععي غيععععععععر األ ععععععععوال التععععععععي تخععععععععتص

 بها الهيبة. 

جمعيعععععععععععععععععععععة  ملعععععععععععععععععععععة الو عععععععععععععععععععععدات  .5

واأل كععععععععععععععععععام املنظمععععععععععععععععععة لهععععععععععععععععععا، إن 

 وجدت. 

كيفيعععععععععععععععععععععععععععة تععععععععععععععععععععععععععععديل النظعععععععععععععععععععععععععععام  .6

 األساس ي للصندوق. 

تقعععععععععععععععععععععععويم وتسععععععععععععععععععععععععير و عععععععععععععععععععععععدات  .7

 الصندوق.

ضعععععععععوابط االقتعععععععععراض واسعععععععععتثمار  .8

 أموال الصندوق.

التقععععععععععععععععععععععارير الدوريععععععععععععععععععععععة لحملععععععععععععععععععععععة  .9

 الو دات. 

انقضاء   . 10 وشروط  أ كام 

يتعارض   ال  بما  وتصفيته،  الصندوق 

آليععععععععة النظععععععععر واتخععععععععاذ قععععععععرار فععععععععي التقععععععععارير  .5

ومقعععععععععععععدمي  الصعععععععععععععندوق ملعععععععععععععدير السعععععععععععععنوية 

 الخدمات. 

)إن  الو عععععععععععععدات.    أ كعععععععععععععام جمعيعععععععععععععة  ملعععععععععععععة 6

 وجدت(.

طريقععععععععععععععععععة الحصععععععععععععععععععول علععععععععععععععععععى موافقععععععععععععععععععات  .7

 . للصندوق تعديل النظام األساس ي 

األ كععععععععععععععععام املنظمععععععععععععععععة لتقععععععععععععععععويم وتسعععععععععععععععععير  .8

 .الصندوق  و دات

.    األ كععععععععععععععععععععععععععععععععععععععام املنظمععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة لالشععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتراك 9

 واالسترداد.

ضععععععععععوابط االقتعععععععععععراض واسععععععععععتثمار أمعععععععععععوال  .10

 .وق الصند

 . الو داتالتقارير الدورية لحملة  .11
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املادة  في  الواردة  العامة  األ كام  مع 

 ( من هذا الفصل.2-37( و )36-2)

آليععععععععععععة مناقشععععععععععععة البيانععععععععععععات املاليععععععععععععة عععععععععععععن  .12

تحعععععععععععععععععععت  للصعععععععععععععععععععندوق السعععععععععععععععععععنة املنتهيعععععععععععععععععععة 

مراقععععععععععع  الحسعععععععععععابات التصعععععععععععفية وتقريعععععععععععر 

الخعععععععععععععععععععارعي والتقريععععععععععععععععععععر السعععععععععععععععععععنوي عععععععععععععععععععععن 

أعمعععععععععال التصععععععععععفية والحسععععععععععاب الختععععععععععامي 

وقسععععععععععععععععععععمة  الصعععععععععععععععععععندوق ععععععععععععععععععععن تصععععععععععععععععععععفية 

 أصوله.

 

24.  
الثالث  

 عشر
 تعديل املادة 4-8-2 الثاني

يعفععععععععى صععععععععندوق االكتتععععععععاب الخععععععععاص، 

( مععععععععن هععععععععذا 32-2مععععععععن أ كععععععععام املععععععععادة )

الكتععععععععععععععععععاب، فيمععععععععععععععععععا يخععععععععععععععععععص تقعععععععععععععععععععديم 

تقععععععععععارير للجمهععععععععععور، كمععععععععععا يعفععععععععععى مععععععععععن 

( مععععععععععععن هععععععععععععذا 3-33-2أ كععععععععععععام املععععععععععععادة )

الكتعععععععععععععععععععععاب، فيمعععععععععععععععععععععا يتعلعععععععععععععععععععععق بنشعععععععععععععععععععععر 

املعلومعععععععععععععععععععععات الشعععععععععععععععععععععهرية والبيانعععععععععععععععععععععات 

املاليعععععععععععة فعععععععععععي البورصعععععععععععة، معععععععععععع االلتعععععععععععيام 

ة مععععععععععن بتيويععععععععععد الهيبععععععععععة فقععععععععععط بنسععععععععععخ

 
ً
البيانععععععععععععات املاليععععععععععععة للصععععععععععععندوق وفقععععععععععععا

معععععععععععععععن األ كعععععععععععععععام  الصعععععععععععععععندوق الخعععععععععععععععاصيعفعععععععععععععععى 

 التالية:

( معععععععن هعععععععذا الفصعععععععل، فيمعععععععا 32-2املعععععععادة ) .1

 يخص تقديم تقارير للجمهور.

( معععععععععععععن هعععععععععععععذا الفصععععععععععععععل، 3-33-2املعععععععععععععادة ) .2

فيمعععععععععععععععععععععععا يتعلعععععععععععععععععععععععق بنشعععععععععععععععععععععععر املعلومعععععععععععععععععععععععات 

الشعععععععععععععععععععععععهرية والبيانعععععععععععععععععععععععات املاليعععععععععععععععععععععععة فعععععععععععععععععععععععي 

 الهيبععععععععة، مععععععععع االلتععععععععيام بتيويععععععععد البورصععععععععة

فقعععععععععععط بنسعععععععععععخة معععععععععععن البيانعععععععععععات املاليعععععععععععة 
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-2( و )1-33-2أل كععععععععععععععععععععععععام املععععععععععععععععععععععععادتين )

 ( من هذا الكتاب.33-2

 أل كعععععععععععام املعععععععععععادتين ) للصعععععععععععندوق 
ً
-2وفقعععععععععععا

 ( من هذا الفصل.2-33-2( و )33-1

( معععععععععععععععععن هعععععععععععععععععذا الفصعععععععععععععععععل فيمعععععععععععععععععا 35-2املعععععععععععععععععادة )

 .الو داتيخص جمعية  ملة 

25.  
الثالث  

 عشر
 تعديل املادة 5-8-2 الثاني

جععععععععععع  أال يعععععععععععتم توجيعععععععععععه أي إعالنعععععععععععات ي

ترويجيعععععععععععععععععععععععة لصعععععععععععععععععععععععناديق االكتتعععععععععععععععععععععععاب 

 لضعععععععععععععععععععععععععععععوابط 
ً
الخععععععععععععععععععععععععععععاص إال وفقععععععععععععععععععععععععععععا

العالنعععععععععععععععات الترويجيعععععععععععععععة املنصععععععععععععععععوص 

عليهعععععععععععععععا فععععععععععععععععي الفصععععععععععععععععل السععععععععععععععععابع مععععععععععععععععن 

الكتعععععععععععععععععععععععععععاب الثععععععععععععععععععععععععععععامن )أخالقيععععععععععععععععععععععععععععات 

العمعععععععععععععععل( معععععععععععععععن هعععععععععععععععذه الالئحعععععععععععععععة، وأن 

 فقععععععععععععععط إلععععععععععععععى عميععععععععععععععل 
ً
يكععععععععععععععون موجهععععععععععععععا

بشعععععععععععععرط ععععععععععععععدم اسعععععععععععععتخدام محتعععععععععععععرف 

وسععععععععععععععائل العععععععععععععععالن العامععععععععععععععة املتا عععععععععععععععة 

 للجمهور.

 إعالنععععععععات ترويجيععععععععةيجعععععععع  أال يععععععععتم توجيععععععععه أي 

للصععععععععععععععناديق  لصععععععععععععععناديق االكتتععععععععععععععاب الخععععععععععععععاص

 لضععععععععععععععععععوابط  الخاصععععععععععععععععععة
ً
العالنععععععععععععععععععات إال وفقععععععععععععععععععا

املنصعععععععععععععوص عليهعععععععععععععا فعععععععععععععي الفصععععععععععععععل  الترويجيعععععععععععععة

السعععععععععععععابع معععععععععععععن الكتعععععععععععععاب الثعععععععععععععامن )أخالقيعععععععععععععات 

، وأن يكععععععععععععععععون الالئحععععععععععععععععةالعمععععععععععععععععل( مععععععععععععععععن هععععععععععععععععذه 

 فقعععععععععععط إلعععععععععععى 
ً
بشعععععععععععرط  عميعععععععععععل محتعععععععععععرفموجهعععععععععععا

عععععععععععععدم اسععععععععععععتخدام وسعععععععععععععائل العععععععععععععالن العامعععععععععععععة 

 املتا ة للجمهور.
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26.  
الثالث  

 عشر
 إل اء املادة 6-8-2 الثاني

ال يجععععععععععععععععععوز نقععععععععععععععععععل ملكيععععععععععععععععععة و ععععععععععععععععععدات 

االكتتعععععععععاب الخعععععععععاص إال إلعععععععععى صععععععععندوق 

عميعععععععععععل محتعععععععععععرف سعععععععععععواء معععععععععععن  ملعععععععععععة 

الو ععععععععععععدات أو مععععععععععععن غيععععععععععععرهم، كمععععععععععععا ال 

يجعععععععععععععععععوز االشعععععععععععععععععتراك فعععععععععععععععععي الصعععععععععععععععععندوق 

 طوال مدته إال من عميل محترف.

ال يجعععععععععععععععوز نقعععععععععععععععل ملكيعععععععععععععععة و عععععععععععععععدات صعععععععععععععععندوق 

االكتتعععععععععععاب الخعععععععععععاص إال إلعععععععععععى عميعععععععععععل محتعععععععععععرف 

سعععععععواء معععععععن  ملعععععععة الو عععععععدات أو معععععععن غيععععععععرهم، 

وق طععععععوال كمععععععا ال يجععععععوز االشععععععتراك فععععععي الصععععععند

 مدته إال من عميل محترف.

 

27.  
الثالث  

 عشر
 7-8-2 الثاني

 إل اء

 املادة

يجعععععععععععوز تحويعععععععععععل صعععععععععععندوق االكتتعععععععععععاب 

الخععععععععاص إلععععععععى صععععععععندوق اكتتععععععععاب عععععععععام 

إذا وافقععععععععععععععععععت الهيبععععععععععععععععععة علععععععععععععععععععى نشععععععععععععععععععرة 

 للشعععععععععععععععروط 
ً
االكتتععععععععععععععاب العععععععععععععععام وفقععععععععععععععا

والضععععععععععععععوابط املنصععععععععععععععوص عليهععععععععععععععا فععععععععععععععي 

( 2-7-3( إلععععععععععععععععععى )2-7-1املععععععععععععععععععواد مععععععععععععععععععن )

  من هذا الكتاب.

إلى   الخاص  االكتتاب  صندوق  تحويل  يجوز 

على   الهيبة  وافقت  إذا  عام  اكتتاب  صندوق 

للشروط    
ً
وفقا العام  االكتتاب  نشرة 

1-7-والضوابط املنصوص عليها في املواد من )

   ( من هذا الكتاب.3-7-2( إلى )2

 

 

28.  
الثالث  

 عشر
 تصنيف الصندوق تحويل  املسؤولية عن نشرة االكتتاب تعديل مادة 9-2 الثاني
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29.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 1-9-2 الثاني

يلتععععععععععععيم معععععععععععععدير الصععععععععععععندوق بتععععععععععععععويض 

أي شععععععععععخص قعععععععععععد تلحععععععععععق بعععععععععععه أضعععععععععععرار 

نتيجععععععععة أي بيانععععععععات غيععععععععر صععععععععحيحة أو 

مضعععععععععععللة واردة فععععععععععععي نشععععععععععععرة االكتتععععععععععععاب 

أو نتيجععععععععععععععععععععة إغفععععععععععععععععععععال أي بيانععععععععععععععععععععات أو 

معلومععععععععععععات يلععععععععععععزم ذكرهععععععععععععا فععععععععععععي نشععععععععععععرة 

 االكتتاب.

شخص قد  يلتيم مدير الصندوق بتعويض أي  

تلحق به أضرار نتيجة أي بيانات غير صحيحة  

نتيجة   أو  االكتتاب  نشرة  في  واردة  مضللة  أو 

في   ذكرها  يلزم  معلومات  أو  بيانات  أي  إغفال 

 نشرة االكتتاب.

الصندوق  من    الصندوق يجوز تحويل تصنيف  

الخاصإلى    العام    الصندوق 
ً
وفقا العكس  أو 

 للضوابط التالية:

وافقت   .1 االكتتاب على    الهيبةإذا    نشرة 

 و/أو النظام األساس ي. 

يج  استيفاء    ;الصندوق الخاصللتحويل إلى  

ملتطلبات    الصندوق   و داتجميع  ملة  

املحترف تقديم  العميل  إلى  بالضافة  مدير  ، 

 للبند   للهيبةإقرار وتعهد صادر    الصندوق 
ً
وفقا

( من  2( من امللحق رقم )13السابع من القسم )

 هذا الكتاب. 
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30.  
الثالث  

 عشر
 2-9-2 الثاني

 إل اء

 املادة

للهيبعععععععععععععععععععععععععععة أن تحعععععععععععععععععععععععععععدد املتطلبعععععععععععععععععععععععععععات 

الضععععععععععععععععععافية بخصععععععععععععععععععوص العالنععععععععععععععععععات 

الترويجيعععععععععععععععععة التععععععععععععععععععي تتعلععععععععععععععععععق بنشععععععععععععععععععرة 

 اكتتاب الصندوق.

الضافية   املتطلبات  تحدد  أن  للهيبة 

تتعلق   التي  الترويجية  العالنات  بخصوص 

 بنشرة اكتتاب الصندوق. 

 

31.  
الثالث  

 عشر
 تعديل املادة 2-10-1 الثاني

األساس ي   النظام  يتضمن  أن    - يج  

األخص   اللزامية    -على  البيانات 

( املادة  في  عليها  ( 2-10-2املنصوص 

 من هذا الكتاب. 

خارج نطاق    -ويكون ملدير الصندوق  

إليها   املشار  اللزامية  أن    -البيانات 

يأخذ بأ كام النموذج كلها أو بعضها  

ال  أو أن يضيف إليها أية شروط أخرى  

القانون   في  اآلمرة  األ كام  مع  تتنافى 

 وهذه الالئحة. 

ويجععععععع  تععععععععوفير نسععععععععخة مطبوعععععععععة مععععععععن 

أو  النظعععععععععععام األساسععععععععععع ي لكعععععععععععل مشعععععععععععترك

أي شععععععععععععععععععععععععخص لديععععععععععععععععععععععععه رغبععععععععععععععععععععععععة فععععععععععععععععععععععععي 

األساس ي   النظام  يتضمن  أن  على    -يج  

البيانات اللزامية املنصوص عليها في   -األخص  

 ( من هذا الكتاب.2-10-2املادة )

الصندوق ويكون   البيانات    ملدير  نطاق  خارج 

أية   إليها  يضيف  أن  إليها  املشار  اللزامية 

في  اآلمرة  األ كام  مع  تتنافى  ال  أخرى  شروط 

 . الالئحةوهذه  القانون 

من  أو الكترونية    توفير نسخة مطبوعة  ويج

مشترك لكل  األساس ي  أي    النظام    شخص أو 

في   االشتراك  في  رغبة  ويعد الصندوق لديه   ،

أو تقديمه  توقيع املشترك على طل  االشتراك  

الكتروني   اشتراك  على    -لطل   االطال   بعد 
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االشععععععععععععععععتراك فععععععععععععععععي الصععععععععععععععععندوق، ويعععععععععععععععععد 

بععععععععد االطعععععععال  علعععععععى  -توقيعععععععع املشعععععععترك 

علعععععععععى  -النظعععععععععام األساسععععععععع ي للصعععععععععندوق 

طلعععععععععععععع  االشععععععععععععععتراك بمثابععععععععععععععة موافقععععععععععععععة 

 على هذا النظام.

األساس ي   موافقة    -  للصندوق النظام  بمثابة 

 على هذا النظام. 

32.  
الثالث  

 عشر
 تعديل املادة 2-10-2 الثاني

األساس ي   النظام  يتضمن  أن  يج  

واملعلومات   البيانات  للصندوق 

 األساسية عنه، وعلى األخص ما يلي: 

 اسم الصندوق.  .1

 . شكل الصندوق. 2

 . نو  الصندوق. 3

. نو  طرح و دات الصندوق  4

 خاص(.)اكتتاب عام أو 

 . اسم مدير الصندوق وعنوانه.5

األساس ي   النظام  يتضمن  أن    للصندوق يج  

وعلى   عنه،  األساسية  واملعلومات  البيانات 

 األخص ما يلي:  

 . الصندوق اسم  .1

 )مفتوح أو م لق(. الصندوق شكل   .2

 . الصندوق نو   .3

أو   صندوق عام) الصندوق تصنيف  .4

 (. صندوق خاص

 الصندوق   و داتطرح    نو  .5

 (. خاصاكتتاب أو   اكتتاب عام)

 الفبة املستهدفة من الطرح. .6

 . الصندوق عملة  .7

 . الصندوق مدة  .8
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. بيان يفيد بأن مدير الصندوق  6

 مرخص له من الهيبة. 

 . أهداف الصندوق االستثمارية.7

 . مدة الصندوق. 8

 . رأس مال الصندوق وآلية دفعه.9

. عدد و دات االستثمار والقيمة  10

 االسمية لكل منها. 

 . عملة الصندوق. 11

ندوق  . بداية السنة املالية للص 12

 ونهايتها. 

 . أ كام جمعية  ملة الو دات.13

. الحد األدنى والحد األقص ى  14

لالشتراك واالسترداد من قبل مدير 

 وآلية دفعه. الصندوق رأس مال   .9

والقيمة    و داتعدد   .10 االستثمار 

 االسمية لكل منها. 

الصندوق اسم   .11 يفيد    مدير  وبيان 

الصندوق بأن   شخص    مدير 

ونبذه  وعنوانه    الهيبةمن    مرخص له

 .عنه

الصندوق  .12 مدير  بأن  يفيد  بيان 

 مرخص له من الهيبة. 

 االستثمارية.  الصندوق أهداف   .13

 ضوابط االستثمار.  .14

أو القطا     الصندوق مجال استثمار   .15

 أو املؤشر املتبع )إن وجد(. 

صال يات و دود االقتراض ) س    .16

 الحالة(. 

املالية   .17 السنة   للصندوق بداية 

 ونهايتها. 
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الصندوق و ملة الو دات في 

 الصندوق.

. طريقة اشتراك واسترداد و دات  15

 الصندوق ونقل ملكيته. 

. الفترات الزمنية لالشتراك  16

 واالسترداد، إن وجدت. 

ياسات ومخاطر  . أسالي  وس17

 االستثمار. 

 . أتعاب مدير الصندوق. 18

. كيفية تعديل النظام األساس ي  19

 للصندوق. 

. آلية ا تساب صافي قيمة  20

 الو دة.

. طريقة وأسس توزيع األرباح، إن  21

 وجدت.

واال طريقة   .18 شتراك  االكتتاب 

 الصندوق   و داتفي    واالسترداد

 . اونقل ملكيته

األقص ى   .19 والحد  األدنى  الحد 

مدير لالشتراك واالسترداد من قبل  

في   الو دات و ملة    الصندوق 

 .الصندوق 

لالشتراك   .20 الزمنية  الفترات 

 .(إن وجدت) واالسترداد 

وآلية  .21 املبكر  االسترداد  ظروف 

 ا تساب رسومه )إن وجدت(. 

طلبات  .22 لتقديم  املحدد  املوعد 

 الصندوق   و داتاشتراك واسترداد  

 )إن وجد(. 

التعامل .23 التي يمكن فيها تقديم    أيام 

في   االشتراك    و دات طلبات 

)إن    الصندوق  استردادها  أو 

 وجدت(.
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 .  قوق  ملة الو دات. 22

. أسالي  ومواعيد الفصاح عن  23

 املعلومات.

 الصندوق..  االت  ل وتصفية 24

 . إجراءات تصفية الصندوق. 25

 . إجراءات الشكاوي. 26

الرسوم 27 كافة  يوضح  جدول   .

كانت  سواء  واألتعاب،  واملصاريف 

مستحقة على  ملة الو دات أو من  

من   تدفع  التي  أو  الصندوق  أصول 

 مدير الصندوق. 

 . أية بيانات أخرى تطلبها الهيبة.28

ويجعععععععععع  أن يكععععععععععون النظععععععععععام األساسعععععععععع ي 

 بالل ععععععععة العربيععععععععة، 
ً
للصععععععععندوق مكتوبععععععععا

التي يتم فيها ا تساب   أيام التقويم .24

قيمة   الصندوق صافي   أصول 

(NAV.) 

 .الو دةآلية ا تساب صافي قيمة  .25

 أصول الصندوق معايير وآلية تقويم   .26

املحاسبة   ومعايير  ضوابط  وفق 

 .ةالهيب الدولية املعتمدة من  

و  .27 وسياسات  مخاطر  أسالي  

 االستثمار. 

   .أتعاب مدير الصندوق  .28

األرباح   .29 توزيع  وأسس  )إن  طريقة 

 .وجدت(

 .الو دات قوق  ملة  .30

الدورية   .31 التقارير  تقديم  فترات 

 . الو داتلحملة  

عن   .32 الفصاح  ومواعيد  أسالي  

 .املعلومات

ملخععععععععععععععععععععص بمسععععععععععععععععععععبوليات مقععععععععععععععععععععدمي  .33

الخععععععععدمات، بالضععععععععافة إلععععععععى األ كععععععععام 
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وأن يععععععععععععتم تععععععععععععوفيره دون مقابععععععععععععل عنععععععععععععد 

 طلبه.

 

املتعلقعععععععععععععععععععععععة ب نهعععععععععععععععععععععععاء خعععععععععععععععععععععععدماتهم أو 

 استبدالهم.

جدول يوضح كافة الرسوم   .34

واملصاريف واألتعاب، سواء كانت  

مستحقة على  ملة الو دات أو 

من أصول الصندوق أو التي تدفع 

 .من مدير الصندوق 

األساس ي   .35 النظام  تعديل  كيفية 

 وامللحق.  للصندوق 

)إن    الو داتأ كام جمعية  ملة   .36

 .وجدت(

وسعععععععععععععععععيلة العععععععععععععععععععالن ععععععععععععععععععن جمعيععععععععععععععععععة  .37

 )إن وجدت(. الو دات ملة 

 .الصندوق  االت  ل وتصفية   .38

 . الصندوق إجراءات تصفية  .39

مع  ملة   .40 املراسالت  طريقة 

 . الو دات

 إجراءات الشكاوي. .41
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 . الهيبةأية بيانات أخرى تطلبها  .42

األساس ي   النظام  يكون  أن    للصندوق ويج  

دون  توفيره  يتم  وأن  العربية،  بالل ة   
ً
مكتوبا

 مقابل عند طلبه. 

33.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 3-10-2 الثاني

النظام   على  تعديل  أي  ينفذ  ال 

موافقة   بعد  إال  للصندوق  األساس ي 

 .تحددهالهيبة أو في املوعد الذي 

إخطار   الصندوق  مدير  على  ويج  

على   يتم  تعديل  بأي  الو دات   ملة 

وذلك  للصندوق،  األساس ي  النظام 

خالل فترة ال تتجاوز عشرة أيام عمل  

هذا   على  الهيبة  موافقة  تاري   من 

النظام   يتضمن  أن  ويجوز  التعديل. 

لخطار   آلية  للصندوق  األساس ي 

وسائل   طريق  عن  الو دات   ملة 

 حديثة. االتصال ال

األساس ي   النظام  على  تعديل  أي  ينفذ  ال 

للصندوق إال بعد موافقة الهيبة أو في املوعد  

 .الذي تحدده

إخطار  ملة   الصندوق  مدير  على  ويج  

الو دات بأي تعديل يتم على النظام األساس ي  

للصندوق، وذلك خالل فترة ال تتجاوز عشرة  

هذا   على  الهيبة  موافقة  تاري   من  عمل  أيام 

األساس ي   النظام  يتضمن  أن  ويجوز  التعديل. 

عن   الو دات  لخطار  ملة  آلية  للصندوق 

 . طريق وسائل االتصال الحديثة

يبين    
ً
ملحقا األساس ي  بالنظام  يرفق  أن  يج  

 لكافة الرسوم واملصاريف واألتعاب 
ً
فيه جدوال

بأعمال   ا تساب    الصندوق املرتبطة  وطريقة 
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الخدمات، سواء   مقدمي  أتعاب  كانت  وسداد 

أصول  أو من      الو داتمستحقة على  ملة  

 . مدير الصندوق أو التي تدفع من   الصندوق 

من    للهيبةويجوز   تطل   الصندوق أن    مدير 

  
ً
وفقا امللحق  هذا  في  أخرى  بيانات  أي  تضمين 

 . صندوق لطبيعة كل 

34.  
الثالث  

 عشر
  إضافة مادة 4-10-2 الثاني

أن يجري أي تعديالت   ملدير الصندوق ال يجوز  

موافقة   بعد  إال  األساس ي  النظام  ملحق  على 

 على هذه التعديالت. الهيبة 

إذا وجدت في التعديالت املقتر ة ما    -  للهيبةو 

أن    -   الو داتيمس الحقوق املكتسبة لحملة  

من   الصندوق تطل   أكثر    مدير  موافقة  أخذ 

من رأس املال على هذه التعديالت.   %  50من  

أو    للمديرويجوز   الخطية  املوافقات  أخذ 

من  ملة   تلك    الو داتااللكترونية  على 

 التعديالت.

 

mailto:uic@unioninvest.org
http://www.unioninvest.org/


P.O. Box: 27555 Safat, 13136 Kuwait 
Mezzanine, Kuwait Chamber of Commerce & Industry Building, Kuwait City. 
Tel.: +965 2228 0370   Fax: +965 2249 0091/2 
E- mail: uic@unioninvest.org                                                                                                                                                                              www.unioninvest.org  
 

 

 

 

31 / 204 

 مالحظات اتحاد شركات االستثمار  النص بعد التعديل  النص قبل التعديل نوع التعديل  املادة  الفصل  الكتاب  م

35.  
الثالث  

 عشر
  إضافة مادة 5-10-2 الثاني

األساس ي   النظام  على  تعديل  أي  ينفذ  ال 

بأثر    الهيبةأو امللحق إال بعد موافقة    للصندوق 

 فوري أو في املوعد الذي تحدده.

على   الصندوق ويج   إخطار  ملة    مدير 

بأي تعديل يتم على أي منهما، وذلك    الو دات

من تاري     أيام عملخالل فترة ال تتجاوز عشرة  

أن    الهيبة موافقة   ويجوز  التعديل.  هذا  على 

األساس ي   النظام  آلية    للصندوق يتضمن 

و   الو دات لخطار  ملة   طريق  سائل  عن 

 االتصال االلكترونية أو الحديثة. 

 

36.  
الثالث  

 عشر
 تعديل املادة 11-2 الثاني

مقعععععدمو الخعععععدمعععععات للصعععععععععععععنعععععدوق: من 

األشععععخاص املرخص لهم، واملسععععجلين  

 لدى الهيبة

يجع  أن يكون لكعل صعععععععععععععنعدوق مقعدمو  

 خدمات على النحو التالي: 

 . مدير صندوق.1

: من األشععععععخاص لصععععععندوق لاخدمات  المقدمو  

 املرخص لهم، واملسجلين لدى الهيبة

يجع  أن يكون لكعل صعععععععععععععنعدوق مقعدمو خعدمعات 

 على النحو التالي: 

 . مدير صندوق.1

 . مراق  استثمار.2
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 . مراق  استثمار.2

 . أمين  فظ.3

 . مراق   سابات خارعي. 4

تعععععععدقعععيعععق شعععععععععععععععرععععي خعععععععارععععي 5 معععكعععتععععععع    .

بععععالنسعععععععععععععبععععة للصعععععععععععععنععععاديق املرخص لهععععا  

الشعععععععععععععععععريععععععععععععة  أ ععععكعععععععام  وفععععق  بعععععععالعععععععععمعععععععل 

 السالمية.

مع مراعاة أال يكون مراق  االسعععتثمار  

أو مراقععععع  الحسععععععععععععععععععابعععععات الخعععععارعي أو 

مكت  التدقيق الشععععععععععرعي الخارعي من 

بععععععععمععععععععديععععععععر  العععععععععععععععععالقععععععععة  ذوي  األطععععععععراف 

 الصندوق.

لصندوق تعيين مقدمي  ويجوز ملدير ا

مقدمي   إلى  بالضافة  خدمات 

إليهم في هذه املادة،  الخدمات املشار 

كما   االستثمار.  مستشار  ذلك  في  بما 

 . أمين  فظ.3

 . مراق   سابات خارعي. 4

بعععععالنسعععععععععععععبعععععة  5 . مكتععععع  تعععععدقيق شعععععععععععععرعي خعععععارعي 

للصعععععععععععععنعععاديق املرخص لهعععا بعععالعمعععل وفق أ كعععام  

 سالمية.الشريعة ال 

أو  االسعععععععععععععتعثعمعععععععار  معراقععععععع   يعكعون  أال  معراععععععععاة  معع 

مراق  الحسععععععابات الخارعي أو مكت  التدقيق  

الشعععععععععععععرعي الخععععارعي من األطراف ذوي العالقععععة 

 بمدير الصندوق.

ويجوز ملدير الصندوق تعيين مقدمي خدمات  

بالضافة إلى مقدمي الخدمات املشار إليهم في  

االستثم مستشار  ذلك  في  بما  املادة،  ار.  هذه 

األشخاص   بأ د  االستعانة  له  يجوز  كما 

للقيام   أجنبية  رقابية  جهة  من  لهم  املرخص 

الصندوق   أصول  بشأن  مهامه  ببعض 

 املوجودة خارج دولة الكويت. 
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األشخاص   بأ د  االستعانة  له  يجوز 

أجنبية   لهم من جهة رقابية  املرخص 

أصول   بشأن  مهامه  ببعض  للقيام 

دولة  خارج  املوجودة  الصندوق 

 الكويت. 

37.  
الثالث  

 عشر
  إضافة مادة 1-11-2 الثاني

مقعدمو خعدمعات  صعععععععععععععنعدوق يجع  أن يكون لكعل 

 على النحو التالي: 

 .مدير صندوق  .1

 .مراق  استثمار .2

 .أمين  فظ .3

جهة  فظ السجل )مالم يحفظ السجل   .4

 (.وكالة مقاصةأو  أمين  فظلدى 

 خارعي.  مراق   سابات .5

بععالنسعععععععععععععبععة    مكتعع  تععدقيق شعععععععععععععرعي خععارعي .6

بعععععالعمعععععل وفق   للصعععععععععععععنعععععاديق املرخص لهعععععا 

 أ كام الشريعة السالمية.
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يعكعون   أال  معراععععععععاة  االسعععععععععععععتعثعمعععععععارمعع  أو   معراقععععععع  

مكت  التدقيق  الخارعي أو    مراق  الحسععععععابات

 األطراف ذوي العالقععععةمن    الشعععععععععععععرعي الخععععارعي

 .بمدير الصندوق 

تعيين مقدمي خدمات   ملدير الصععععندوق ويجوز  

آخرين بالضعععععععافة إلى مقدمي الخدمات املشعععععععار  

مسعععععععععععععتشعععععععععععععععار  إليهم في هعععذه املعععادة، بمعععا في ذلعععك  

أو أي    وكيععععل االكتتععععاب )البيع(أو    االسعععععععععععععتثمععععار

 جهة أخرى  س  الحاجة.

كمعععا يجوز لعععه االسعععععععععععععتععععانعععة بعععأ عععد األشعععععععععععععخعععاص  

أخرى للقيععععععام   جهععععععة رقععععععابيععععععةاملرخص لهم من  

 أصععععععععول الصععععععععندوق ببعض مهامه بشععععععععأن إدارة  

املوجودة خععارج دولععة الكويععت، أو االسعععععععععععععتععععانععة  

  للصعععععععععععععنعدوق بعأي جهعات أخرى لتقعديم خعدمعات  

تلععععععك  الكويععععععت بشعععععععععععععرط أن تكون  خععععععارج دولععععععة 

أخرى. وال يؤدي  لجهة رقابيةالجهات خاضعععععة  

إعفععععععاء   الجهععععععات إلى  تلععععععك  التعععععععاقععععععد مع أي من 
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من مسععععععععععؤولياته أو األضععععععععععرار    مدير الصععععععععععندوق 

 الناتجة من هذا التعاقد.

38.  
الثالث  

 عشر
 إضافة مادة 2-11-2 الثاني

 أتعاب مقدمي الخدمات  

في   الخدمات  مقدمي  أتعاب  تفاصيل  تحدد 

األساس ي   النظام  نشرة و   للصندوق ملحق 

تلك    االكتتاب  تتحمل  التي  الجهة  بيان  مع 

 األتعاب.

في  أصعول الصعندوق وال يجوز دفع أي مبلغ من  

 عال تعيين مقعدم الخعدمعة لتعأديعة أي من املهعام  

أو مقععععابععععل    مععععدير الصعععععععععععععنععععدوق املرتبطععععة بمهععععام  

العتعرويع    مسعععععععععععععتشعععععععععععععععععععار االسعععععععععععععتعثعمعععععععارأتعععععععععاب   أو 

أو بيعها، ويشعععععععععععمل ذلك على سعععععععععععبيل   للو دات

املثعععال ال الحصعععععععععععععر، مصعععععععععععععععاريف نسععععععععععععع  وتوزيع  

، على أن يتحمل  للصععععععععندوق النظام األسععععععععاسعععععععع ي  

حمععل  هععذه املصعععععععععععععععاريف، ويت  مععدير الصعععععععععععععنععدوق 
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مصععععععععععععععععاريف التعععأسعععععععععععععيس ورسعععععععععععععوم   الصعععععععععععععنعععدوق 

أو أي رسعععععععععععععوم أخرى تفرضعععععععععععععهعا    الهيبعةترخيص 

 .الهيبة

39.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 12-2 الثاني

بين  الجمع  الخعععععععدمعععععععة  ملقعععععععدم  ال يجوز 

مهمتين أو أكثر من املهام املنصععععععععععععوص 

( املعععععععادة  فععععععي  هعععععععذا  11-2عععععععلععععععيععععععهعععععععا  مععععععن   )

الكتاب، لصععععععععععععندوق اسععععععععععععتثمار وا د،  

يجوز الجمع بين واسعععععععععععععتثنععاء من ذلععك  

مهمة أمين الحفظ ومراق  االستثمار  

للصعععععععععععععنععععدوق بشعععععععععععععرط اتخععععاذ التععععدابير  

والجراءات الالزمة للفصعععععل بين املهام  

 التي يقوم بها مقدم الخدمة.

أو   مهمتين  بين  الجمع  الخدمة  ملقدم  يجوز  ال 

-11-2أكثر من املهام املنصوص عليها في املادة )

استثمار    لصندوق ،  الكتاب  الفصل( من هذا  1

بين   الجمع  يجوز  ذلك  من  واستثناء  وا د، 

الحفظمهمة   السجل    أمين  وجهة  فظ 

االستثمارو  اتخاذ    للصندوق   مراق   بشرط 

التدابير والجراءات الالزمة للفصل بين املهام  

 التي يقوم بها مقدم الخدمة. 
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40.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 13-2 الثاني

 التيامات عامة 

على   خدمات  يج   مقدمي  كافة 

 الصندوق االلتيام بما يلي:

من     .1 الخدمة  مقدم  يكون  أن 

األشخاص املرخص لهم أو املسجلين  

الخدمة،   هذه  تقديم  في  الهيبة  لدى 

وأن تتوفر لديه القدرات والمكانيات 

بالقدر   واملالية  والتقنية  البشرية 

 الذي يكفي لتنفيذ التياماته. 

الخدمة   .2 مقدم  مع  عقد    إبرام 

والتيامات   بيان  قوق  يتضمن 

مقدم   أتعاب  األخص  وعلى  أطرافه 

ومواعيد   ا تسابها  وأسس  الخدمة 

سدادها، والجراءات الواج  اتباعها  

والتدابير   العقد،  فس   أو  إنهاء  عند 

العالقة  والجراءات املترتبة على إنهاء 

 مع مقدم الخدمة. 

 التيامات عامة 

خدمات   مقدمي  كافة  على    الصندوق يج  

كانوا   اعتباريين      أشخاصسواء  أو  طبيعيين 

خدمات   بتقديم  مقابل    للصندوق يقومون 

 االلتيام بما يلي: أتعاب محددة  

األشخاص     .1 من  الخدمة  مقدم  يكون  أن 

املرخص لهم أو املسجلين لدى الهيبة في تقديم  

و  الخدمة،  القدرات  هذه  لديهم  تتوفر  أن 

والتقنية   البشرية  بالقدر  والمكانيات  واملالية 

 الذي يكفي لتنفيذ التياماته. 

إبرام عقد مع مقدم الخدمة يتضمن بيان    .2

أتعاب    قوق والتيامات أطرافه وعلى األخص 

ومواعيد   ا تسابها  وأسس  الخدمة  مقدم 

عند   اتباعها  الواج   والجراءات  سدادها، 

والجراءات   والتدابير  العقد،  فس   أو  إنهاء 

ال إنهاء  على  الخدمةاملترتبة  مقدم  مع  ،  عالقة 

الصندوق باستثناء   النظام    مدير  يحل   يث 
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في   .3 الحريص  الشخص  عناية  بذل 

طة بمقدم الخدمة  القيام باملهام املنو 

الخدمات   مقدمي  باقي  مع  والتعاون 

شخص   كل  وتعويض  للصندوق، 

يرتكبه  خطأ  أي  نتيجة  ضرر  لحقه 

 مقدم الخدمة.

. أال يتعععامععل مقععدم الخععدمععة سعععععععععععععواء 4

ععلعى   غعيعره  ععن  نعيعععععععابعععععععة  أو  لصعععععععععععععععععععالعحعععععععه 

و عدات الصعععععععععععععنعدوق، فيمعا ععدا معدير 

 الصندوق.

والذي    للصندوق األساس ي   العقد  محل 

 يتضمن متطلبات هذا البند. 

الحريصبذل    .3 الشخص  القيام    عناية  في 

مع   والتعاون  الخدمة  بمقدم  املنوطة  باملهام 

الخدمات   مقدمي  تحمل  و ،  للصندوق باقي 

املسبولية عن أي تقصير أو إهمال منهي أو غش  

لعمله تأديته  أثناء  منه  كل يقع  وتعويض   ،

يرتكبه    شخص خطأ  أي  نتيجة  ضرر  لحقه 

 مقدم الخدمة.

. أال يتعامل مقدم الخدمة سواء لصالحه أو 4

على  نيا غيره  عن  فيما  الصندوق   و داتبة   ،

الصندوق عدا   العقار    ،مدير  إدارة  وشركة 

العقاري بالنسبة   الصندوق  أو    للصندوق 

بما ال يتعارض    العقاري املدر للدخل )املتداول( 

 .صندوق مع ضوابط االستثمار لكل 

 

 

الحريصبذل    .3 الشخص  القيام    عناية  في 

مع   والتعاون  الخدمة  بمقدم  املنوطة  باملهام 

الخدمات   مقدمي  تحمل  و ،  للصندوق باقي 

جسيم  املسبولية عن أي تقصير أو إهمال منهي  

، وتعويض أو غش يقع منه أثناء تأديته لعمله

لحقه ضرر نتيجة أي خطأ يرتكبه    شخص كل  

 مقدم الخدمة.
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االلتيام  5 والتعاميم    الالئحةوهذه    بالقانون . 

من   الصادرة  والتعليمات    الهيبة والقرارات 

 .نشرة االكتتابوالنظام األساس ي و 

الضرورية    .6 الخطوات  جميع  يتخذ  أن 

املنصوص  التياماته  في  تقاعس  أي  لتصحيح 

وهذه   األساس ي  النظام  في  وأي    الالئحة عليها 

 . الهيبةتعليمات تصدرها  

ر  االطال  في أي وقت على السجالت والدفات  .7

املتعلقة   واألوراق  التي    بالصندوق والوثائق 

الحدود   في  اآلخرين  الخدمات  مقدمي  بحوزة 

التي تقع ضمن اختصاصهم وتمكنهم من أداء  

 مهامهم على النحو املطلوب.

41.  
الثالث  

 عشر
 مادةتعديل  1-14-2 الثاني

إدارية   هيبة  الصندوق  إدارة  يتولى 

تتشكل من موظفين اثنين أو أكثر من  

تتوافر   موظفي مدير الصندوق ممن 

فيهم شروط ممثلي نشاط مدير نظام 

يكون   أن  على  جماعي،  استثمار 

تتشكل من    هيبة إدارية  الصندوق يتولى إدارة  

أكث  أو  اثنين  موظفي  موظفين  من  مدير  ر 

ممثلي    الصندوق  شروط  فيهم  تتوافر  ممن 

جماعينشاط   استثمار  نظام  أن  مدير  على   ،
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لدى  التنفيذيين  كبار  من  أ دهم 

 مدير الصندوق. 

الرئيس  أو    كبار التنفيذيينيكون أ دهم من  

 . مدير الصندوق لدى  التنفيذي 

أعضاء   يكون  أن  الداريةويج   من    الهيبة 

املسجلين  ويمثلون  الهيبةلدى    األشخاص   ،

الصندوق  والصال يات    مدير  املسؤوليات  في 

املنصوص عليها في هذا الكتاب، ويعتبر توقيع  

الدارية أعضاء   منهم    الهيبة  يفوضونه  من  أو 

توقيع   الصندوق بمثابة  هؤالء  مدير  ويكون   ،

عن أي    املديراألعضاء مسؤولين بالتضامن مع  

 .الصندوق أخطاء أو إهمال أو غش في إدارة  

 

أعضاء   يكون  أن  الداريةالهيب ويج   من    ة 

املسجلين  ويمثلون  الهيبةلدى    األشخاص   ،

الصندوق  والصال يات    مدير  املسؤوليات  في 

املنصوص عليها في هذا الكتاب، ويعتبر توقيع  

الدارية أعضاء   منهم    الهيبة  يفوضونه  من  أو 

توقيع   الصندوق بمثابة  هؤالء  مدير  ويكون   ،

عن أي    املديراألعضاء مسؤولين بالتضامن مع  

إهمال  أخطا أو  إدارة  جسيم  ء  في  غش  أو 

 .الصندوق 

42.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 2-14-2 الثاني

يج  أن يكون أعضاء الهيبة الدارية  

من األشخاص املسجلين لدى الهيبة،  

في  الصندوق  مدير  ويمثلون 

املنصوص  والصال يات  املسؤوليات 

توقيع  ويعتبر  الكتاب،  هذا  في  عليها 

من   أو  الدارية  الهيبة  أعضاء 

مدير   توقيع  بمثابة  منهم  يفوضونه 

األعضاء  هؤالء  ويكون  الصندوق، 

من   الدارية  الهيبة  أعضاء  يكون  أن  يج  

ويمثلون   الهيبة،  لدى  املسجلين  األشخاص 

والصال يات   املسؤوليات  في  الصندوق  مدير 

املنصوص عليها في هذا الكتاب، ويعتبر توقيع  

منهم   يفوضونه  من  أو  الدارية  الهيبة  أعضاء 

هؤالء  بمث ويكون  الصندوق،  مدير  توقيع  ابة 
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من مع املدير عن أي  مسؤولين بالتضا

إدارة   في  غش  أو  إهمال  أو  أخطاء 

 الصندوق.

األعضاء مسؤولين بالتضامن مع املدير عن أي  

 أخطاء أو إهمال أو غش في إدارة الصندوق.

ممثل نشاط    تعيين   مدير الصندوق يج  على  

  )ضابط عمليات(  -مدير نظام استثمار جماعي  

لدى   الداريةيعمل  األوامر    الهيبة  ويتلقى 

كما   املساندة،  العمليات  في  دود  وينفذها 

بالتنسيق مع   وتزويده    مراق  االستثمار يقوم 

عن   الالزمة  املعلومات  التي    النظامبجميع 

وأداء    الو داتتمكنه من تقويم الحصص أو  

أي   له  يكون  أن  دون  وفاعلية،  بكفاءة  مهامه 

صال ية تقديرية باتخاذ القرارات االستثمارية  

 .الصندوق بشأن إدارة  

43.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 3-14-2 الثاني

يلتيم مدير الصندوق على األخص بما  

 يلي:

إدارة أصول الصندوق بما يحقق  .1

في  املحددة  االستثمارية  أهدافه 

 نظامه األساس ي. 

 على األخص بما يلي:  مدير الصندوق يلتيم 

وممارسة    الصندوق تمثيل   .1  
ً
قانونيا

املرتبطة     بالصندوق الحقوق وااللتيامات 

عنهم    الو داتلصالح  ملة   ونيابة 
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القرارات  .2 جميع  اتخاذ 

االستثمارية وغيرها من القرارات 

الصندوق  مصلحة  يحقق  بما 

ويضمن و ملة   الو دات 

الو دات  معاملة  ملة 

 ب نصاف.

وإجراءات  .3 سياسات  تطبيق 

من  الحد  أو  ملنع  مناسبة 

من  التي  الخاطبة  املمارسات 

استقرار  على  تؤثر  أن  املتوقع 

 السوق ونزاهته. 

نماذج  .4 استخدام  من  التأكد 

عادلة  تقييم  وأنظمة  تسعير 

وصحيحة وشفافة لكل صندوق 

 يديره.

املنا .5 التدابير  لحماية اتخاذ  سبة 

 و فظ أصول الصندوق. 

والبيع  .6 الشراء  عمليات  تسجيل 

التي تتم لصالح الصندوق بشكل 

له   يفوضه -ويكون  ملن  التوقيع   -أو   ق 

 عنه.

بما يحقق أهدافه    أصول الصندوق إدارة   .2

 االستثمارية املحددة في نظامه األساس ي. 

األساس ي   .3 النظام  أ كام  بجميع  االلتيام 

 . للصندوق 

اتخاذ جميع القرارات االستثمارية وغيرها   .4

مصلحة   يحقق  بما  القرارات  من 

ويضمن   الو دات و ملة    الصندوق 

 ب نصاف. الو داتمعاملة  ملة  

تعريض   .5 مخاطر    الصندوق عدم  ألية 

وفقاستثم ضرورية  غير   ارية 
ً
  أغراض   ا

وسياسته االستثمارية    الصندوق  ألهداف

 والنظام األساس ي. 

لحماية   .6 املناسبة  التدابير    و فظاتخاذ 

 . أصول الصندوق 

ملنع   .7 مناسبة  وإجراءات  سياسات  تطبيق 

أو الحد من املمارسات الخاطبة التي من  
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الزمني  لتسلسلها   
ً
ووفقا دقيق 

 وتوقيتها.

عالقته  .7 في  الصندوق  تمثيل 

له  ويكون  القضاء  وأمام  بال ير 

  ق التوقيع عنه. 

لقيد  .8 محاسبي  نظام  توفير 

 التعامالت املالية للصندوق.

وجود .9 من  مالئم   التأكد  نظام 

تم  التي  التعامالت  لتسوية 

مع  املحاسبي  بالنظام  إدخالها 

واألوراق  النقدية  الحسابات 

املالية املفتو ة باسم الصندوق 

 لدى أمين الحفظ. 

الكافية  .10 السيولة  توفير 

التيامات  بأية  للوفاء  للصندوق 

 قد تترت  عليه.

ألية  .11 الصندوق  تعريض  عدم 

ضرورية  غير  استثمارية  مخاطر 

السوق   استقرار  على  تؤثر  أن  املتوقع 

 ونزاهته.

من   .8 تسعير  التأكد  نماذج  استخدام 

تقييم عادلة وصحيحة وشفافة  وأنظمة 

  صندوق لكل    وذلك  الصندوق   ألصول 

 يديره.

تتم   .9 التي  والبيع  الشراء  عمليات  تسجيل 

   الصندوق لصالح  
ً
ووفقا دقيق  بشكل 

 لتسلسلها الزمني وتوقيتها.

بال ير وأمام   .10 في عالقته  الصندوق  تمثيل 

 القضاء ويكون له  ق التوقيع عنه.

لقيد    مناس نظام محاسبي    تطبيق   توفير .11

 .للصندوق التعامالت املالية 

مالئم   .12 نظام  وجود  من    لتطابق التأكد 

إدخالها    لتسوية تم  التي  التعامالت 

بالنظام املحاسبي مع الحسابات النقدية  

  الصندوق واألوراق املالية املفتو ة باسم  

 . أمين الحفظلدى 
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الصندوق   وفق أغراض 

 وسياسته االستثمارية.

الالزمة  .12 املعلومات  جميع  توفير 

مراق   إلى  الصندوق  عن 

االستثمار في الحدود التي تمكنه 

بكفاءة  بواجباته  القيام  من 

 وفاعلية.

أ داث   وقو   فور  الهيبة  إخطار 

جوهرية تؤدي لتعرض مصالح  ملة 

 الو دات للخطر. 

إعداد البيانات املالية املر لية والسنوية   .13

 . للصندوق 

من   .14 والتأكد  الخدمات  مقدمي  تعيين 

 قيامهم باملهام املنوطة بهم. 

عن   .15 الالزمة  املعلومات  جميع  توفير 

االستثمار إلى    الصندوق  مقدمي    مراق  

بمهامهم    الخدمات القيام  من  لتمكينهم 

فعال.   من  بشكل  تمكنه  التي  الحدود  في 

 باته بكفاءة وفاعلية.القيام بواج

الكافية   .16 السيولة  للوفاء   للصندوق توفير 

 بأية التيامات قد تترت  عليه.

وقو    الو داتو ملة    الهيبةإخطار   فور 

معلوماتأ داث   لتعرض   أو  تؤدي  جوهرية 

 للخطر.  الو داتمصالح  ملة 
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44.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 4-14-2 الثاني

االشتراك في  ال يجوز ملدير الصندوق  

جمعية  ملة  قرارات  على  التصويت 

الو دات املتعلقة بمنفعة خاصة له  

مع  مصالحه  تعارض  في  الة  أو 

 مصالح الصندوق. 

يجوز   الصندوق ال    الو دات أو  ملة    ملدير 

جمعية   قرارات  على  التصويت  في  االشتراك 

خاصة    الو دات ملة   بمنفعة    له املتعلقة 

مع    مصالحهم  مصالحهأو في  الة تعارض    لهم

 . الصندوق مصالح  

 

45.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 15-2 الثاني

 مراق  االستثمار 

استثمار   مراق   صندوق  لكل  يكون 

بعد  الصندوق  مدير  قبل  من  يعين 

الحصول على موافقة الهيبة، على أن  

 يلتيم على األخص بما يلي:  

مدير   .1 التيام  من  التأكد 

وهذه   بالقانون  الصندوق 

وتعليمات   وقرارات  الالئحة 

ونشرة   األساس ي  والنظام  الهيبة 

خرى  
ُ
أ وثائق  وأية  االكتتاب 

 ر الصندوق. ُيصدرها ُمدي

أو   .2 بتقويم  صص  يقوم  أن 

و دات االستثمار بالطريقة وفي 

 مراق  االستثمار 

لكل   استثمار   صندوق يكون    من   مراق  

لهم  املرخص  قبل    األشخاص  من  مدير  يعين 

موافقة    الصندوق  الحصول على  ،  الهيبةبعد 

 على أن يلتيم على األخص بما يلي: 

التيام   .1 من  الصندوق التأكد    مدير 

وقرارات    الالئحة وهذه    بالقانون 

األساس ي    الهيبةوتعليمات   والنظام 

االكتتابو  خرى    نشرة 
ُ
أ وثائق  وأية 

 . ُمدير الصندوق ُيصدرها 

بتقويم   .2 يقوم    و دات   أو   صص أن 

قيمتها  االستثمار   صافي  وا تساب 

مع   يتفق  بما  ونزيهة  مستقلة  بطريقة 
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في  لذلك  املحددة  املواعيد 

 النظام األساس ي للصندوق.

التأكد من قيام مدير الصندوق   .3

مصلحة   يحقق  بما  بمسؤولياته 

للنظام    
ً
وفقا الو دات   ملة 

األساس ي للصندوق وأ كام هذه  

في   أمواله تستثمر  الالئحة، وأن 

والسياسات   األسالي    دود 

 املحددة في هذا النظام. 

على   .4 تنطوي  تعامالت  أية  إقرار 

 تعارض مصالح. 

 على األقل   .5
ً
االجتما  مرتين سنويا

للصندوق   الدارية  الهيبة  مع 

الصندوق   التيام  ملراجعة 

بالقانون وهذه الالئحة وقرارات  

والنظام   الهيبة  وتعليمات 

وأي االكتتاب  ونشرة  ة  األساس ي 

والسياسات   والفترات  األسالي  

عليها   املواعيد  املنصوص  وفي  بالطريقة 

لذلك األساس ي    املحددة  النظام  في 

 . للصندوق 

بكل أخطاء    الهيبةو   مدير الصندوق .   إخطار  3

التي تمت خالل    الو دةتقويم أو تسعير  

خمسة   خالل  فترة  عملأي  من    أيام 

 ارتكاب الخطأ. 

قيام   .4 من  الصندوق التأكد    مدير 

مصلحة  ملة   يحقق  بما  بمسؤولياته 

األساس ي    الو دات للنظام   
ً
وفقا

هذه    للصندوق  وأن  الالئحةوأ كام   ،

األسالي    في  دود  تستثمر  أمواله 

 والسياسات املحددة في هذا النظام.

الخاصة    مدير الصندوق ذ تعليمات  .    تنفي5

 . مراق  االستثماربنطاق عمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:uic@unioninvest.org
http://www.unioninvest.org/


P.O. Box: 27555 Safat, 13136 Kuwait 
Mezzanine, Kuwait Chamber of Commerce & Industry Building, Kuwait City. 
Tel.: +965 2228 0370   Fax: +965 2249 0091/2 
E- mail: uic@unioninvest.org                                                                                                                                                                              www.unioninvest.org  
 

 

 

 

47 / 204 

 مالحظات اتحاد شركات االستثمار  النص بعد التعديل  النص قبل التعديل نوع التعديل  املادة  الفصل  الكتاب  م

مدير   يصدرها  أخرى  وثائق 

 الصندوق.

تقع 6 مخالفات  بأية  الهيبة  إخطار   .

 من مدير الصندوق. 

تعارض  .6 على  تنطوي  تعامالت  أية  إقرار 

 مصالح. 

مع   .7 األقل  على   
ً
سنويا مرتين  االجتما  

الدارية التيام    للصندوق   الهيبة  ملراجعة 

  الالئحة وهذه    بالقانون   الصندوق 

وتعليمات   والنظام    الهيبة وقرارات 

االكتتاباألساس ي   وثائق    ونشرة  وأية 

 . مدير الصندوق أخرى يصدرها 

في  ال عدم    بأية مخالفات   الهيبة .    إخطار  8

الصندوق   تقع منالتيام     بالقانون   مدير 

هذه   األساس ي    الالئحةأو  النظام  أو 

خمسة    للصندوق  عملخالل  من     أيام 

 العلم بذلك.

  الصندوق إعداد تقرير سنوي عن أعمال    .    9

و االت عدم التقيد    باملخالفاتيتضمن سجل  

ومخالفة ضوابط االستثمار واالقتراض املشار  

املادة   في  الفصل،    3-31-2إليها  هذا  من 

 

 

 

 

 

 

 

  الصندوق إعداد تقرير سنوي عن أعمال    .    9

عدم التقيد  و االت    باملخالفاتيتضمن سجل  

األساس ي   والنظام  ومخالفة ضوابط  بالقانون 

املادة   في  إليها  املشار  واالقتراض  - 2االستثمار 

املتخذة    31-3 والجراءات  الفصل،  هذا  من 

 .املخالفاتواملدة الزمنية لتصوي  تلك 
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لتصوي    الزمنية  واملدة  املتخذة  والجراءات 

 . املخالفاتتلك 

46.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 1-16-2 الثاني

لدى  الصندوق  أصول  يج   فظ 

أمين  فظ مرخص له يعين من قبل  

على   الحصول  بعد  الصندوق  مدير 

موافقة الهيبة، ويجوز له تعيين أمين  

أو   له   
ً
مرخصا يكون  فرعي   فظ 

أجنبية،   رقابية  جهة  لدى   
ً
مسجال

دولة  خارج  األصول  لحفظ  وذلك 

أمين   مع  التعاقد  يؤدي  وال  الكويت. 

أمي  إعفاء  إلى  فرعي  الحفظ   فظ  ن 

 األصيل من مسؤولياته. 

  أمين  فظ لدى  أصول الصندوق يج   فظ 

لهممن   املرخص  قبل    األشخاص  من  يعين 

الصندوق  موافقة    مدير  على  الحصول  بعد 

، ويجوز له تعيين أمين  فظ فرعي يكون  الهيبة

 لدى  
ً
 له أو مسجال

ً
  أخرى   جهة رقابية مرخصا

دولة أجنبية  خارج  األصول  لحفظ  وذلك   ،

الكويت. وال يؤدي التعاقد مع أمين  فظ فرعي  

 األصيل من مسؤولياته.   أمين الحفظ إلى إعفاء  

 

47.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 2-16-2 الثاني

على  االلتيام  الحفظ  أمين  على  يج  

 األخص بما يلي: 

األخص   على  االلتيام  الحفظ  أمين  على  يج  

 بما يلي:
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السابع   .1 الكتاب  أ كام  مراعاة  مع 

هذه   من  وأصولهم(  العمالء  )أموال 

الحفظ   أمين  يلتيم  الالئحة، 

في  الصندوق  بأصول  باال تفاظ 

بفتحها   يقوم  منفصلة   سابات 

عن   مستقلة  تكون  أن  على  وإدارتها 

 ساباته أو  سابات ال ير، وأن يبذل  

 .في ذلك عناية الشخص الحريص 

ا  .2 وإيدا   و فظ  ألرباح  استالم 

ناشبة   أخرى  توزيعات  وأية  النقدية 

 .عن نشاط الصندوق 

بأية   .3 الصندوق  مدير  إخطار 

التيامات مترتبة على أصول الصندوق  

وفي  يتسلمها  إخطارات  أي  وإرسال 

 .املدة املقررة لذلك

الصندوق    .4 مدير  تعليمات  تنفيذ 

 .الخاصة بنطاق عمل أمين الحفظ

)أموال    .1 السابع  الكتاب  أ كام  مراعاة  مع 

العمالء وأصولهم( من هذه الالئحة، يلتيم أمين  

في  الصندوق  بأصول  باال تفاظ  الحفظ 

على   وإدارتها  بفتحها  يقوم  منفصلة   سابات 

عن  ساباته  مستقلة  تكون  أو  سابات    أن 

الشخص   عناية  ذلك  في  يبذل  وأن  ال ير، 

 .الحريص

استالم و فظ وإيدا  األرباح النقدية وأية    .2

 .توزيعات أخرى ناشبة عن نشاط الصندوق 

إخطار مدير الصندوق بأية التيامات مترتبة    .3

إخطارات   أي  وإرسال  الصندوق  أصول  على 

 .يتسلمها وفي املدة املقررة لذلك

تعلي  .4 الخاصة  تنفيذ  الصندوق  مدير  مات 

 .بنطاق عمل أمين الحفظ

. إعداد و فظ سجل  ملة الو دات ما لم  5

 يحفظ لدى وكالة مقاصة.
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سجل  ملة 5 و فظ  إعداد   .

وكالة الو دات   لدى  يحفظ  لم  ما 

 مقاصة. 

)أموال   السابع  الكتاب  أ كام  مراعاة  مع 

أمين  ، يلتيم  الالئحةالعمالء وأصولهم( من هذه  

لضمان    الحفظ الالزمة  الخطوات  باتخاذ 

 اآلتي:

. فتح وإدارة ما يلزم من الحسابات املصرفية،  1

لدى   املقاصة والحسابات  والحسابات  وكالة   ،

باسم  الوسطاءلدى   أخرى  أي  سابات  أو   ،

 .الصندوق 

اال تفاظ  2 الصندوق .  في  سابات    بأصول 

أو   به  الخاصة  الحسابات  عن  منفصلة 

  سابات ال ير. 

استخدام  3 عدم  الصندوق .  وأي    أصول 

املحددة   لألهداف   
ً
وفقا إال  بها  تتعلق   قوق 

است اللها ملصلحته   وعدم  األساس ي،  بالنظام 

أنظمة  آخرين أو ملصلحة أي    عمالءأو ملصلحة  

 أخرى.   استثمار جماعي
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ل4 املناسبة  األنظمة  وضع  السجالت  .  حفظ 

 .بأصول الصندوق املتعلقة 

فيما  -  أصول الصندوق . التأكد من أن جميع  5

  الصندوق ُمسجلة باسم    - عدا  قوق االنتفا   

جميع   استيفاء  من  والتأكد  لصالحه،  أو 

لحفظ  قوق   الالزمة  القانونية  الترتيبات 

الصندوق تملك     الو دات و ملة    أصول 

  يثما
ً
قانونيا للتنفيذ  قابلة  ينطبق    بطريقة 

 ذلك. 

باسم  6 االنتفا   عقد  ق  نقل  من  التأكد   .

ضوابط    الصندوق  مع  يتعارض  ال  بما 

 .بالصناديقاالستثمار 

وغيرها 7 والتوزيعات  األرباح  و فظ  استالم   .

نشاط   عن  الناشبة  النقدية  املستحقات  من 

وإيداعها في الحساب البنكي الخاص    الصندوق 

 . الصندوق باسم 
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تعليمات  8 تنفيذ  الصندوق .  الخاصة    مدير 

 . أمين الحفظبنطاق عمل 

بأية التيامات مترتبة    مدير الصندوق . إخطار  9

الصندوق على   إخطارات  وإرسا   أصول  أي  ل 

 في املدة املقررة لذلك. املدير يتسلمها الى 

إعداد و فظ سجل  ملة  10 ما    الو دات.  

  أمين  فظ لم يحفظ لدى جهة  فظ سجل )

 . وكالة مقاصة(آخر أو 

48.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 3-16-2 الثاني

كتابية   موافقة  على  الحصول  يج  

جميع   على  الصندوق  مدير  من 

الحفظ  العقود   أمين  بين  املبرمة 

 األصيل وأمين الحفظ الفرعي. 

من   كتابية  موافقة  الحصول على  مدير  يج  

املبرمة بين    الصندوق  العقود  أمين  على جميع 

 األصيل وأمين الحفظ الفرعي.  الحفظ

 

49.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 4-16-2 الثاني

يج  أن تتضمن جميع العقود املبرمة  

الحفظ   أمين  مع  أو  سواء  األصيل 

 الفرعي تنظيم املسائل التالية: 

يجعععععععععععع  أن تتضععععععععععععمن جميععععععععععععع العقععععععععععععود املبرمععععععععععععة 

 األصعععععععععععععععععععيل أو  أمعععععععععععععععععععين الحفعععععععععععععععععععظسعععععععععععععععععععواء معععععععععععععععععععع 

الفرععععععععععععععععي تنظعععععععععععععععيم املسعععععععععععععععائل أمعععععععععععععععين الحفعععععععععععععععظ 

 التالية:
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املتطلبات التي تمكن الصندوق من    .1

باألصول   املتعلقة  الحقوق  ممارسة 

 .التي يحتفظ بها مع أمين الحفظ

بمكان  فظ   .2 الخاصة  املتطلبات 

 .أصول الصندوق 

في  فظ   .3 املستخدمة  الطريقة 

 .و ماية أصول الصندوق 

الو   .4 املهنية  العناية  اجبة  مستوى 

 .واملسؤولية عن التلف والهالك

 . األتعاب وطريقة  سابها. 5

مععععععععععععن  الصععععععععععععندوق املتطلبععععععععععععات التععععععععععععي تمكععععععععععععن  .1

ممارسععععععععععة الحقععععععععععوق املتعلقععععععععععة باألصععععععععععول التععععععععععي 

 .ظأمين الحفيحتفظ بها مع 

املتطلبععععععععععععععععععععات الخاصععععععععععععععععععععة بمكععععععععععععععععععععان  فعععععععععععععععععععععظ  .2

 .أصول الصندوق 

الطريقععععععععة املسععععععععتخدمة فععععععععي  فععععععععظ و مايععععععععة  .3

 .أصول الصندوق 

مسععععععععععععععععععععععتوى العنايععععععععععععععععععععععة املهنيععععععععععععععععععععععة الواجبععععععععععععععععععععععة  .4

 .واملسؤولية عن التلف والهالك

 . األتعاب وطريقة  سابها. 5

50.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 17-2 الثاني

جهعععععععععععة  فعععععععععععظ  مراقععععععععععع  الحسعععععععععععابات الخعععععععععععارعي  مراق  الحسابات الخارعي

 سجل  ملة الو دات

 

51.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 1-17-2 الثاني

تعيين   الصندوق  مدير  على  يج  

ُمراق   سابات خارعي مسجل لدى 

الهيبة، وذلك ليقوم بأعمال مراجعة 

 
ً
وفقا الصندوق  وتدقيق  سابات 

ُمراقعععععع   يجعععععع    الصعععععععععععععنععععععدوق تعيين  مععععععدير  على 

 سعععععععععععابات خارعي مسعععععععععععجل لدى الهيبة، وذلك  

ليقوم بععععأعمععععال مراجعععععة وتععععدقيق  سعععععععععععععععععابععععات  
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ملعايير املحاسبة الدولية املعتمدة من  

 الهيبة. 

 ملععععايير املحعععاسعععععععععععععبعععة العععدوليععة  
ً
الصعععععععععععععنعععدوق وفقعععا

 املعتمدة من الهيبة.

سجل  ملة   لدى    الصندوق   و داتُيحفظ 

مقاصة كان  وكالة  إذا  ويجوز  غير    الصندوق ، 

 أمين  فظ. مدرج أن يحفظ هذا السجل لدى  

تصفية   يحفظ    الصندوق وفي  الة  أن  يجوز 

  الصندوق لدى مصفي    الو داتسجل  ملة  

التي   الجهة  خدمات  عن  االست ناء  تم  ما  إذا 

 تحفظ السجل. 

التي   الجهعععععععة  أتععععععععاب  دفع 
ُ
تععععععع األ وال  وفي جميع 

 .الصندوق تحتفظ بالسجل من أموال 

52.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 2-17-2 الثاني

الخارعي  الحسابات  مراق   يعين 

قابلة  وا دة  مالية  لسنة  للصندوق 

، وملدة ال تتجاوز أربع  
ً
للتجديد سنويا

له  ويجوز  متتالية،  مالية  سنوات 

القيام بهذه األعمال لذات الصندوق  

للصندوق  الخارعي  الحسابات  مراق   يعين 

وا دة  مالية  ،    لسنة 
ً
سنويا للتجديد  قابلة 

متتالية،   مالية  سنوات  أربع  تتجاوز  ال  وملدة 

ويجوز له القيام بهذه األعمال لذات الصندوق  

 بعد فترة انقطا  ال تقل عن سنتين متتاليتين.   
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سنتين   عن  تقل  ال  انقطا   فترة  بعد 

 متتاليتين.   

يج  على جهة  فظ السجل مراعاة األ كام  

األوراق   )بورصات  الرابع  الكتاب  في  الواردة 

م املقاصة(  ووكاالت  هذه  املالية    الالئحة ن 

 وااللتيام على األخص بما يلي: 

أسماء  ملة   .1 يوضح  بسجل  اال تفاظ 

وعدد    الو دات وموطنهم  وجنسياتهم 

ونوعها    الو دات  منهم  لكل  اململوكة 

يتم   املدفوعة عنها، وأي تحديث  والقيمة 

رصيد     والو داتاملتبقية    الو دات على 

أو   استردادها  أو  إصدارها  تم  التي 

وتزويد   إل اؤها،  أو  مراق   استحداثها 

 بنسخة من هذا البيان. االستثمار 

بالنسبة   .2 والتقاص  التسوية  بمهام  القيام 

امللكية    الصندوق   لو دات ونقل  املدرج، 

قواعد   في  عليها  املنصوص  األ وال  في 

في  الة  البورصة أما  غير    الصندوق . 

جهة   تقوم  باملهام  املدرج  السجل  فظ 

وفق أ كام قواعد   لوكالة املقاصةاملوكلة  
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في   املدرجة  غير  املالية  األوراق  تداول 

 .  البورصة

وإعالن    الو دات ضور جمعيات  ملة   .3

النصاب القانوني بعد التحقق من صحة  

 هويات وتوكيالت الحضور. 

  الهيبعةملعععاينععة    الو ععداتاتععا ععة سعععععععععععععجععل  ملععة  

  و ععدةأي مععالععك    عنععد طلبهععا ذلععك، وتقععديمععه إلى

 عنعععععد الطلععععع  بشعععععععععععععرط أن يظهر جميع  
ً
مجعععععانعععععا

بعمعععععععالعععععععك   املعرتعبعطعععععععة  املعععنعي   العو عععععععدةاملعععلعومعععععععات 

 فقط.

53.  
الثالث  

 عشر
 إل اء مادة 3-17-2 الثاني

الحسابات  مراق   يكون  أن  يجوز  ال 

الخارعي للصندوق هو نفسه مراق   

 الحسابات ملدير الصندوق. 

الحسابات   مراق   يكون  أن  يجوز  الخارعي ال 

ملدير   الحسابات  مراق   نفسه  هو  للصندوق 

 الصندوق.

 

54.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 1-18-2 الثاني

وفق   تعمل  التي  للصناديق  يكون 

أ كام الشريعة السالمية نظام رقابة 

شرعية مكون من و دة تدقيق شرعي  

أ كام    للصناديقيكون   وفق  تعمل  التي 

نظام رقابة شرعية مكون  مية  الشريعة السال 

من و دة تدقيق شرعي داخلي ومكت  تدقيق  
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داخلي ومكت  تدقيق شرعي خارعي، 

جميع   على  بالرقابة  للقيام  وذلك 

للصندوق   املالية  األوراق  تعامالت 

للمعايير   مطابقتها  من  للتأكد 

 .الشرعية وقرارات الهيبة ذات الصلة

التدقيق   مكت   يكون  أن  ويشترط 

 لدى الهيبة،  
ً
الشرعي الخارعي مسجال

إلى جمعية  ملة  تقاريره  برفع  ويلتيم 

 الو دات للصندوق. 

شرعي خارعي، وذلك للقيام بالرقابة على جميع  

من   للتأكد  للصندوق  املالية  األوراق  تعامالت 

الهيبة   وقرارات  الشرعية  للمعايير  مطابقتها 

الصلة ملراقبة    .ذات  الشرعية  للرقابة  نظام 

أنشطة   من مطابقتها    الصندوق جميع  للتأكد 

ذات الصلة،   الهيبة وقرارات    للمعايير الشرعية

 ويتألف نظام الرقابة الشرعية من:

 . و دة تدقيق شرعي داخلي. 1

 .مكت  تدقيق شرعي خارعي. 2

الصندوق ويجوز   رقابة  تعيين    ملدير  هيبة 

في   شرعية عليها  املنصوص  باملهام  للقيام 

املال األوراق  )أنشطة  الخامس  ية  الكتاب 

هذه   من  املسجلون(  وال  الالئحةواألشخاص   .

و دة التدقيق الشرعي  يجوز الجمع بين مهام  

الخارعي و   الداخلي  الشرعي  التدقيق    مكت  

 .هيبة الرقابة الشرعيةو 
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55.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 2-18-2 الثاني

يدير  الذي  الصندوق  مدير  يمنح 

الشريعة  أ كام  وفق  يعمل  صندوق 

تعيين مكت  التدقيق  االسالمية  ق  

 الشرعي الخارعي. 

الصندوق يمنح   يدير    مدير    صندوق الذي 

االسالمية  ق   الشريعة  أ كام  وفق  يعمل 

على أن    مكت  التدقيق الشرعي الخارعيتعيين  

 يكون هذا املكت  
ً
 مسجال

ً
 . الهيبةلدى  شخصا

 

56.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 3-18-2 الثاني

يكلف   أن  الصندوق  ملدير  يجوز 

مسؤول التدقيق الشرعي الخاص به  

التدقيق الشرعي   بمهام و دة  للقيام 

 الداخلي للصندوق. 

غير   من  الصندوق  مدير  كان  وإذا 

األشخاص املرخص لهم بالعمل وفق  

ف نه  السالمية،  الشريعة  أ كام 

تدقيق   مكت   يكلف  أن  له  يجوز 

و دة  بمهام  للقيام  خارعي  شرعي 

  التدقيق الشرعي الداخلي للصندوق،

مدير   يتحمل  أن  بشرط  وذلك 

ذلك  يكون  وأال  أتعابه  الصندوق 

يقوم  الذي  املكت   نفس  هو  املكت  

بالعمل وفق    املرخص له  ملدير الصندوق يجوز  

السالمية   الشريعة  يكلف  أ كام  مسؤول  أن 

الشرعي بمهام    التدقيق  للقيام  به  الخاص 

 . للصندوق   الشرعي الداخليو دة التدقيق 

كان   الصندوق وإذا  غير    مدير  األشخاص  من 

لهم   الشريعة  املرخص  أ كام  وفق  بالعمل 

يكلف   أن  له  يجوز  ف نه  مكت   السالمية، 

خارعي شرعي  بمهام    تدقيق  و دة  للقيام 

الداخلي الشرعي  وذلك للصندوق   التدقيق   ،

أتعابه وأال    مدير الصندوق بشرط أن يتحمل  

يكون ذلك املكت  هو نفس املكت  الذي يقوم  

 . للصندوق بأعمال التدقيق الشرعي الخارعي 
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الخارعي  الشرعي  التدقيق  بأعمال 

 للصندوق.     

57.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 4-18-2 الثاني

يعين مكت  التدقيق الشرعي الخارعي 

قابلة  وا دة  مالية  لسنة  للصندوق 

، وملدة ال تتجاوز أربع  
ً
للتجديد سنويا

مالية   له سنوات  ويجوز  متتالية، 

القيام بهذه األعمال لذات الصندوق  

سنتين   عن  تقل  ال  انقطا   فترة  بعد 

 متتاليتين. 

الخارعي يعين   الشرعي  التدقيق    مكت  

للتجديد   للصندوق  قابلة  وا دة  مالية  لسنة 

مالية   سنوات  أربع  تتجاوز  ال  وملدة   ،
ً
سنويا

،  في دور التصفية  الصندوق ما لم يكن    متتالية

تعيين  ويجوز   الشرعي  إعادة  التدقيق  مكت  

األعمال   ذاته   الخارعي بهذه  القيام  لذات    له 

بعد فترة انقطا  ال تقل عن سنتين    الصندوق 

 متتاليتين. ماليتين 

يجوز   الصندوق وال  مكت   استبدال    ملدير 

الخارعي الشرعي  عمله    التدقيق  فترة  خالل 

ء األسباب واملبررات  املتعاقد عليها إال بعد إبدا

 والحصول على موافقتها بهذا الشأن.   للهيبة
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58.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 6-18-2 الثاني

يجععععععععععععععع  أن يشعععععععععععععععتمل تقريعععععععععععععععر مكتععععععععععععععع  

التععععععععععععععدقيق الشععععععععععععععرعي الخععععععععععععععارعي علععععععععععععععى 

 اآلتي:

معععععععععععععا يفيعععععععععععععد اطالععععععععععععععه علعععععععععععععى تقريعععععععععععععر  .1

 و دة التدقيق الشرعي الداخلي.

عععععععععدد وتععععععععواري  الزيععععععععارات امليدانيععععععععة  .2

 إلى مدير الصندوق ونتائجها.

بيعععععععععععان  عععععععععععول العقعععععععععععود واملععععععععععععامالت  .3

التععععععععععي تععععععععععم االطععععععععععال  عليهععععععععععا وفحصععععععععععها، 

وذلععععععععععععك دون الخعععععععععععععالل بسععععععععععععرية هعععععععععععععذه 

 التعامالت.

القواعععععععععععععععععععععععععععععد املرجعيععععععععععععععععععععععععععععة لتلععععععععععععععععععععععععععععك  .4

 .العقود واملعامالت

إن  -املخالفعععععععععععععععععععععععععععععععععععععات الشعععععععععععععععععععععععععععععععععععععرعية  .5

سععععععععععععععععععواء فععععععععععععععععععي العقععععععععععععععععععود أو  -وجععععععععععععععععععدت 

املععععععععععععععععععععععععامالت، وكيفيععععععععععععععععععععععععة معالجتهععععععععععععععععععععععععا 

 واملدد املقتر ة لذلك.

مكتععععععععععع  التعععععععععععدقيق يجععععععععععع  أن يشعععععععععععتمل تقريعععععععععععر 

 على اآلتي: الشرعي الخارعي

بيععععععععععععععععععععععععععان  ععععععععععععععععععععععععععول العقععععععععععععععععععععععععععود واملعععععععععععععععععععععععععععامالت  .1

التعععععععععععي تعععععععععععم االطعععععععععععال   األوراق املاليعععععععععععةوتععععععععععععامالت 

عليهعععععععععععععععععععععا وفحصعععععععععععععععععععععها، وذلعععععععععععععععععععععك دون الخعععععععععععععععععععععالل 

 بسرية هذه التعامالت.

 معععععععدير الصعععععععندوق الجهعععععععات املسعععععععؤولة لعععععععدى  .2

عععععععععععن إجعععععععععععراء التعععععععععععامالت التعععععععععععي تععععععععععم فحصعععععععععععها، 

 ومرا ل إنجازها.

القواععععععععععععععععععععععععد املرجعيعععععععععععععععععععععععة لتلعععععععععععععععععععععععك العقعععععععععععععععععععععععود  .3

 والتعامالت.

 -إن وجععععععععععععععععععععععععدت  -املخالفععععععععععععععععععععععععات الشععععععععععععععععععععععععرعية  .4

سعععععععععواء فعععععععععي العقعععععععععود أو املععععععععععامالت أو تععععععععععامالت 

أو تنفيعععععععععععععععععععععععععععععذها، وكيفيعععععععععععععععععععععععععععععة  األوراق املاليعععععععععععععععععععععععععععععة

 معالجتها واملدة املقتر ة لذلك.

عععععععععععععععدد وتععععععععععععععواري  الزيععععععععععععععارات امليدانيععععععععععععععة إلععععععععععععععى  .5

 ونتائجها. مدير الصندوق 
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الجهعععععععععات املسعععععععععؤولة فعععععععععي الشعععععععععخص  .6

املعععععععرخص لععععععععه عععععععععن إجععععععععراء التعععععععععامالت 

التععععععععععععععععععععععي تعععععععععععععععععععععععم فحصععععععععععععععععععععععها، ومرا عععععععععععععععععععععععل 

 إنجازها.

 الرأي الشرعي النهائي. .7

واملمثل  8 الشرعي  املدقق  توقيع   .

 لمكت .القانوني ل

إجعععععععععععععراءات التعععععععععععععدقيق التعععععععععععععي أدت للتوصعععععععععععععل  .6

 لنتائ  أعماله الواردة في هذا التقرير.

و ععععععععععععععدة معععععععععععععا يفيعععععععععععععد اطالععععععععععععععه علعععععععععععععى تقريعععععععععععععر  .7

 .التدقيق الشرعي الداخلي

 الرأي الشرعي النهائي. .8

توقيع  9 الشرعي .  القانوني    املدقق  واملمثل 

 مكت .لل

59.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 19-2 الثاني

 أتعاب مقدمي الخدمات 

مقدمي   أتعاب  تفاصيل  تبين 

األساس ي   النظام  في  الخدمات 

وتدفع  االكتتاب،  ونشرة  للصندوق 

 .من أمواله النقدية

وال يجعععععععوز دفعععععععع أي مبلعععععععغ معععععععن أصعععععععول 

الصععععععععندوق مقابععععععععل أتعععععععععاب مستشععععععععار 

االسععععععععععتثمار أو التععععععععععروي  للو ععععععععععدات أو 

بيعهعععععععععععا، ويشعععععععععععمل ذلعععععععععععك علعععععععععععى سعععععععععععبيل 

املثعععععععععال ال الحصعععععععععر، مصعععععععععاريف نسععععععععع  

 الخدمات أتعاب مقدمي 

في  الخدمات  مقدمي  أتعاب  تفاصيل  تبين 

االكتتاب،   ونشرة  للصندوق  األساس ي  النظام 

 .وتدفع من أمواله النقدية

وال يجعععععععععععععععععععوز دفعععععععععععععععععععع أي مبلععععععععععععععععععععغ معععععععععععععععععععن أصععععععععععععععععععععول 

الصععععععععععععععععععععععععندوق مقابععععععععععععععععععععععععل أتعععععععععععععععععععععععععاب مستشععععععععععععععععععععععععار 

االسعععععععععععتثمار أو التعععععععععععروي  للو عععععععععععدات أو بيعهعععععععععععا، 

ويشععععععمل ذلععععععك علععععععى سععععععبيل املثععععععال ال الحصععععععر، 

وتوزيعععععععععععع النظعععععععععععام األساسععععععععععع ي مصعععععععععععاريف نسععععععععععع  

للصعععععععععععععععععععععععععندوق، علعععععععععععععععععععععععععى أن يتحمعععععععععععععععععععععععععل معععععععععععععععععععععععععدير 
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وتوزيعععععععععععععععععععععععععععععععععععع النظعععععععععععععععععععععععععععععععععععام األساسععععععععععععععععععععععععععععععععععع ي 

للصععععععععععندوق، علععععععععععى أن يتحمععععععععععل مععععععععععدير 

الصععععععععععععععععععععععععععندوق هععععععععععععععععععععععععععذه املصععععععععععععععععععععععععععاريف، 

ويتحمعععععععععععععععععععععل الصعععععععععععععععععععععندوق مصعععععععععععععععععععععاريف 

 التأسيس.

الصععععععععععععععععععععندوق هععععععععععععععععععععذه املصععععععععععععععععععععاريف، ويتحمععععععععععععععععععععل 

 الصندوق مصاريف التأسيس

 مراق  الحسابات الخارعي

60.  
الثالث  

 عشر
 إضافة مادة 1-19-2 الثاني

ُمراقعععععععع  تعيععععععععين  مععععععععدير الصععععععععندوق يجعععععععع  علععععععععى  

 األشعععععععخاص املسعععععععجلينخعععععععارعي معععععععن  سعععععععابات 

يلتعععععيم علعععععى األخعععععص بمعععععا ، علعععععى أن الهيبعععععةلعععععدى 

 يلي:

 الصعععععععععندوق مراجعععععععععة وتععععععععدقيق  سععععععععابات   .1

 ملعععععععععععععععععععععععايير املحاسععععععععععععععععععععععبة الدوليععععععععععععععععععععععة 
ً
وفقععععععععععععععععععععععا

 .الهيبةاملعتمدة من 

إعععععععععععععععداد تقريععععععععععععععر عععععععععععععععن البيانععععععععععععععات املاليععععععععععععععة  .2

والسععععععععنوية املدققععععععععة  للصععععععععندوق املر ليععععععععة 

 .للصندوق 

التيام    الهيبةإخطار    عدم  مدير  في  ال 

أو النظام    الالئحةأو هذه    بالقانون   الصندوق 
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خمسة    للصندوق األساس ي   عمل خالل    أيام 

 من علمه  بذلك. 

61.  
الثالث  

 عشر
 إضافة مادة 2-19-2 الثاني

الخعععععععععععععععععععععععععارعي  مراقععععععععععععععععععععععععع  الحسعععععععععععععععععععععععععاباتيععععععععععععععععععععععععععين  

لسععععععععععععععععنة ماليععععععععععععععععة وا ععععععععععععععععدة قابلععععععععععععععععة  للصععععععععععععععععندوق 

، وملععععععععععععععدة ال تتجععععععععععععععاوز أربععععععععععععععع 
ً
للتجديععععععععععععععد سععععععععععععععنويا

سعععععععععععععععععنوات ماليعععععععععععععععععة متتاليعععععععععععععععععة معععععععععععععععععا لعععععععععععععععععم يكعععععععععععععععععن 

فععععععععي دور التصععععععععفية، ويجععععععععوز إعععععععععادة  الصععععععععندوق 

الخععععععععععععارعي ذاتععععععععععععه  مراقعععععععععععع  الحسععععععععععععاباتتعيععععععععععععين 

بعععععععععععععععد فتععععععععععععععرة انقطععععععععععععععا  ال تقععععععععععععععل عععععععععععععععن سععععععععععععععنتين 

 ماليتين متتاليتين.

اسعععععععععععععععععععععتبدال  ملعععععععععععععععععععععدير الصعععععععععععععععععععععندوق وال يجعععععععععععععععععععععوز 

الخععععععععععععارعي خعععععععععععععالل فتعععععععععععععرة  تمراقعععععععععععع  الحسعععععععععععععابا

عملعععععععععععععععععععه املتعاقعععععععععععععععععععد عليهعععععععععععععععععععا إال بععععععععععععععععععععد إبععععععععععععععععععععداء 

وأخعععععععععععذ موافقعععععععععععة  للهيبعععععععععععةاألسعععععععععععباب واملبعععععععععععررات 

 على ذلك. الهيبة

الخعععععععععععععععععععععععععارعي  مراقععععععععععععععععععععععععع  الحسعععععععععععععععععععععععععاباتيععععععععععععععععععععععععععين 

لسععععععععععععععععنة ماليععععععععععععععععة وا ععععععععععععععععدة قابلععععععععععععععععة  للصععععععععععععععععندوق 

، وملععععععععععععععدة ال تتجععععععععععععععاوز أربععععععععععععععع 
ً
للتجديععععععععععععععد سععععععععععععععنويا

سعععععععععععععععععنوات ماليعععععععععععععععععة متتاليعععععععععععععععععة معععععععععععععععععا لعععععععععععععععععم يكعععععععععععععععععن 

ويجععععععععوز إعععععععععادة  فععععععععي دور التصععععععععفية، الصععععععععندوق 

الخععععععععععععارعي ذاتععععععععععععه  مراقعععععععععععع  الحسععععععععععععاباتتعيععععععععععععين 

بعععععععععععععععد فتععععععععععععععرة انقطععععععععععععععا  ال تقععععععععععععععل عععععععععععععععن سععععععععععععععنتين 

 ماليتين متتاليتين.

علعععععععععععى أن تمتععععععععععععد أعمعععععععععععال مراقعععععععععععع  الحسععععععععععععابات 

املنتهيعععععععععععة مدتعععععععععععه إلعععععععععععى  عععععععععععين اعتمعععععععععععاد البيانعععععععععععات 

املاليعععععععة املععععععععده منعععععععه معععععععن قبعععععععل جمعيعععععععة  ملعععععععة 

 الو دات.
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62.  
الثالث  

 عشر
 مادةإضافة   3-19-2 الثاني

 مراقععععععععععععععععععع  الحسعععععععععععععععععععاباتال يجعععععععععععععععععععوز أن يكعععععععععععععععععععون  

مراقععععععععععععععع  هعععععععععععععععو نفسععععععععععععععه  للصععععععععععععععندوق الخععععععععععععععارعي 

 .ملدير الصندوق  الحسابات

 

63.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 20-2 الثاني

شعععععع ور منصعععععع  أ ععععععد أعضععععععاء الهيبععععععة 

الداريععععععععععععععععععععععة للصععععععععععععععععععععععندوق أو أي معععععععععععععععععععععععن 

 مقدمي الخدمات

فعععععععععععععععي  العععععععععععععععة شععععععععععععععع ور منصععععععععععععععع  أ عععععععععععععععد 

أعضعععععععععععععععععععععععععععععععععععععاء الهيبعععععععععععععععععععععععععععععععععععععة الداريعععععععععععععععععععععععععععععععععععععة 

معععععععععععععععععععععن مقعععععععععععععععععععععدمي للصعععععععععععععععععععععندوق، أو أي 

الخععععععععععععععععععدمات  يتععععععععععععععععععععين علععععععععععععععععععى معععععععععععععععععععدير 

الصعععععععععععععندوق إخطعععععععععععععار الهيبعععععععععععععة بعععععععععععععذلك 

خعععععععععالل مععععععععععدة أقصععععععععععاها خمسععععععععععة أيععععععععععام 

عمععععععععععععل، كمععععععععععععا يتععععععععععععععين عليععععععععععععه تقعععععععععععععديم 

طلععععععععععععع  لشععععععععععععع ل املناصععععععععععععع  الشعععععععععععععاغرة 

خععععععععالل مععععععععدة أقصععععععععاها خمسععععععععة عشععععععععر 

يعععععععععععوم عمعععععععععععل معععععععععععن تعععععععععععاري  انتهعععععععععععاء معععععععععععدة 

الخطععععععععار املنصععععععععوص عليهععععععععا فععععععععي هععععععععذه 

 املادة.

شعععععععععععععععععع ور منصعععععععععععععععععع  أ ععععععععععععععععععد أعضععععععععععععععععععاء الهيبععععععععععععععععععة 

أو أي مععععععععععععععععععن مقععععععععععععععععععدمي الداريععععععععععععععععععة للصععععععععععععععععععندوق 

 الخدمات

فععععععععععععععي  الععععععععععععععة شعععععععععععععع ور منصعععععععععععععع  أ ععععععععععععععد أعضععععععععععععععاء 

الهيبععععععععععععععععععة الداريععععععععععععععععععة للصععععععععععععععععععندوق، أو أي مععععععععععععععععععن 

مقععععععععععععععععدمي الخععععععععععععععععدمات  يتعععععععععععععععععين علععععععععععععععععى مععععععععععععععععدير 

الصععععععندوق إخطععععععار الهيبععععععة بععععععذلك خععععععالل مععععععدة 

أقصعععععععععععاها خمسعععععععععععة أيعععععععععععام عمعععععععععععل، كمعععععععععععا يتععععععععععععين 

عليععععععععععععععععععه تقععععععععععععععععععديم طلعععععععععععععععععع  لشعععععععععععععععععع ل املناصعععععععععععععععععع  

الشعععععععععععععععاغرة خعععععععععععععععالل معععععععععععععععدة أقصعععععععععععععععاها خمسعععععععععععععععة 

ري  انتهععععععععععععاء مععععععععععععدة عشععععععععععععر يععععععععععععوم عمععععععععععععل مععععععععععععن تععععععععععععا

 الخطار املنصوص عليها في هذه املادة.

ويعععععععععتم تعععععععععععديل بيانعععععععععات الصععععععععععندوق فعععععععععي سععععععععععجل 

الصععععععععععععناديق لععععععععععععدى الهيبعععععععععععععة عنععععععععععععد  عععععععععععععدوث أي 
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ويععععععععتم تعععععععععديل بيانععععععععات الصععععععععندوق فععععععععي 

جل الصععععععناديق لععععععدى الهيبععععععة عنعععععععد سعععععع

 ععععععدوث أي ت ييععععععر يطععععععرأ علععععععى النظععععععام 

 األساس ي، أو مقدمي الخدمات.

مدير   على  يج   األ وال  جميع  وفي 

الو دات   إخطار  ملة  الصندوق 

خالل مدة أقصاها خمسة أيام عمل  

املناص    من  أّيٍّ  ش ل  أو  ش ور  من 

 املذكورة. 

ت ييعععععععععععععععر يطعععععععععععععععرأ علعععععععععععععععى النظعععععععععععععععام األساسععععععععععععععع ي، أو 

 مقدمي الخدمات.

وفعععععععععععععععي جميعععععععععععععععع األ عععععععععععععععوال يجععععععععععععععع  علعععععععععععععععى معععععععععععععععدير 

الصعععععععععندوق إخطعععععععععار  ملعععععععععة الو عععععععععدات خعععععععععالل 

شعععععع ور مععععععدة أقصععععععاها خمسععععععة أيععععععام عمععععععل مععععععن 

 أو ش ل أّيٍّ من املناص  املذكورة.

64.  
الثالث  

 عشر
 إضافة مادة 1-20-2 الثاني

فععععععععععععععي  الععععععععععععععة شعععععععععععععع ور منصعععععععععععععع  أ ععععععععععععععد أعضععععععععععععععاء  

، يتعععععععععععععععين علععععععععععععععى للصععععععععععععععندوق  الهيبعععععععععععععة الداريععععععععععععععة

بعععععععععععععععذلك  الهيبعععععععععععععععةإخطعععععععععععععععار  معععععععععععععععدير الصعععععععععععععععندوق 

، أيعععععععععععام عمعععععععععععلخعععععععععععالل معععععععععععدة أقصعععععععععععاها خمسعععععععععععة 

كمععععععععععععععا يتعععععععععععععععين عليععععععععععععععه تقععععععععععععععديم طلعععععععععععععع  لشعععععععععععععع ل 

املناصععععععععععععع  الشعععععععععععععاغرة خعععععععععععععالل معععععععععععععدة أقصعععععععععععععاها 

معععععععععععععععن تعععععععععععععععاري  شععععععععععععععع ور  يعععععععععععععععوم عمعععععععععععععععلعشعععععععععععععععرين 

 املنص .
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معععععععععععععععدير وفعععععععععععععععي جميعععععععععععععععع األ عععععععععععععععوال يجععععععععععععععع  علعععععععععععععععى 

خعععععععععالل  الو عععععععععداتإخطعععععععععار  ملعععععععععة  الصعععععععععندوق 

معععععععن شععععععع ور  أيعععععععام عمعععععععلمعععععععدة أقصعععععععاها عشعععععععرة 

املنصعععععععععععععععععع ، كمععععععععععععععععععا يععععععععععععععععععتم إخطععععععععععععععععععارهم خععععععععععععععععععالل 

 من تاري  التعيين. أيام عملخمسة 

65.  
الثالث  

 عشر
 إضافة مادة 2-20-2 الثاني

( مععععععععن هععععععععذا 8-1دون الخععععععععالل بأ كععععععععام املععععععععادة ) 

إخطععععععععععععععار  مععععععععععععععدير الصععععععععععععععندوق الكتععععععععععععععاب، علععععععععععععععى 

خععععععععععععععععالل مععععععععععععععععدة أقصععععععععععععععععاها  الو ععععععععععععععععدات ملععععععععععععععععة 

 الهيبعععععةموافقعععععة تعععععاري  معععععن  أيعععععام عمعععععلخمسعععععة 

أو  أمععععععععععععععين  فععععععععععععععظأو  مععععععععععععععديرعلععععععععععععععى اسععععععععععععععتبدال 

 .الصندوق  مراق  استثمار

 

66.  
الثالث  

 عشر
 إضافة مادة 3-20-2 الثاني

 مراقعععععع  الحسعععععععاباتفععععععي  العععععععة شعععععع ور منصععععععع   

مكتعععععععععععععععععععع  التععععععععععععععععععععدقيق الشععععععععععععععععععععرعي الخععععععععععععععععععععارعي أو 

التععععععععععععي تعمععععععععععععل  للصععععععععععععناديقبالنسععععععععععععبة  الخععععععععععععارعي

وفعععععععععععق أ كعععععععععععام الشعععععععععععريعة السعععععععععععالمية، يتععععععععععععين 

 الهيبعععععععععععععععععةإخطعععععععععععععععععار  معععععععععععععععععدير الصعععععععععععععععععندوق علعععععععععععععععععى 

بععععععععععععععععععذلك خععععععععععععععععععالل مععععععععععععععععععدة  الو ععععععععععععععععععداتو ملععععععععععععععععععة 

، كمعععععععععععا يتععععععععععععين أيعععععععععععام عمعععععععععععلأقصعععععععععععاها خمسعععععععععععة 
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تعيعععععين معععععن يحعععععل محعععععل  ير الصعععععندوق معععععدعلعععععى 

املنصعععععع  الشععععععاغر خععععععالل مععععععدة أقصععععععاها شععععععهر 

و ملعععععععة  الهيبععععععةمععععععن تعععععععاري  الشعععععع ور، وإخطعععععععار 

أيععععععام خععععععالل مععععععدة أقصععععععاها خمسععععععة  الو ععععععدات

 من تاري  التعيين. عمل

67.  
الثالث  

 عشر
 إضافة مادة 4-20-2 الثاني

( 4-18-2دون الخعععععععععععععععععععععععالل بأ كعععععععععععععععععععععععام املعععععععععععععععععععععععادة ) 

( مععععععععععععععن هععععععععععععععذا الفصععععععععععععععل، فععععععععععععععي 2-19-2واملععععععععععععععادة )

علععععععى مبععععععررات اسععععععتبدال  الهيبععععععة ععععععال موافقععععععة 

مكتعععععععععععععععععع  الخععععععععععععععععععارعي أو  مراقعععععععععععععععععع  الحسععععععععععععععععععابات

بالنسععععععععععععععععععععععبة  التععععععععععععععععععععععدقيق الشععععععععععععععععععععععرعي الخععععععععععععععععععععععارعي

التععععععععععععععععععععي تعمععععععععععععععععععععل وفععععععععععععععععععععق أ كععععععععععععععععععععام  للصععععععععععععععععععععناديق

الشعععععععععععععريعة السعععععععععععععالمية خعععععععععععععالل فتعععععععععععععرة عملهعععععععععععععم 

 دير الصععععععندوق مععععععاملتعاقععععععد عليهععععععا، يجعععععع  علععععععى 

تعيععععععععععععععين مععععععععععععععن يحعععععععععععععععل محععععععععععععععل تلععععععععععععععك املناصععععععععععععععع  

 الو عععععععداتو ملعععععععة  الهيبعععععععةالشعععععععاغرة وإخطعععععععار 

أيعععععععععععام بعععععععععععذلك خعععععععععععالل معععععععععععدة أقصعععععععععععاها خمسعععععععععععة 

 من تاري  التعيين. عمل
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68.  
الثالث  

 عشر
 إضافة مادة 5-20-2 الثاني

( 4-18-2دون الخعععععععععععععععععععععععالل بأ كعععععععععععععععععععععععام املعععععععععععععععععععععععادة ) 

( مععععععععععععععن هععععععععععععععذا الفصععععععععععععععل، فععععععععععععععي 2-19-2واملععععععععععععععادة )

مراقععععععععععععععع   عععععععععععععععال انتهعععععععععععععععاء فتعععععععععععععععرة التعاقعععععععععععععععد معععععععععععععععع 

مكتععععععععععععععع  التعععععععععععععععدقيق الخعععععععععععععععارعي أو  الحسعععععععععععععععابات

التعععععععععي  للصععععععععناديقبالنسعععععععععبة  الشععععععععرعي الخععععععععارعي

تعمععععععععععععل وفععععععععععععق أ كععععععععععععام الشععععععععععععريعة السععععععععععععالمية، 

تعيعععععين معععععن يحعععععل  معععععدير الصعععععندوق يجععععع  علعععععى 

الشععععععععععععععاغرة وإخطععععععععععععععار محععععععععععععععل تلععععععععععععععك املناصعععععععععععععع  

بعععععععذلك خعععععععالل معععععععدة  الو عععععععداتو ملعععععععة  الهيبعععععععة

مععععععععععععععن تععععععععععععععاري   أيععععععععععععععام عمععععععععععععععلأقصععععععععععععععاها خمسععععععععععععععة 

 التعيين.

 

69.  
الثالث  

 عشر
 إضافة مادة 6-20-2 الثاني

فعععععععععي  العععععععععة شععععععععع ور منصععععععععع  أو تعيعععععععععين أي معععععععععن  

مقععععععععععععدمي الخععععععععععععدمات غيععععععععععععر املشععععععععععععار إلععععععععععععيهم فععععععععععععي 

( مععععععععععن هععععععععععذا الفصععععععععععل، يتعععععععععععين 1-11-2املععععععععععادة )

 الهيبعععععععععععععععععةإخطعععععععععععععععععار  معععععععععععععععععدير الصعععععععععععععععععندوق علعععععععععععععععععى 

بععععععععععععععععععذلك خععععععععععععععععععالل مععععععععععععععععععدة  الو ععععععععععععععععععداتو ملععععععععععععععععععة 

مععععععععععععععن تععععععععععععععاري   أيععععععععععععععام عمععععععععععععععلأقصععععععععععععععاها خمسععععععععععععععة 

 الش ور أو التعيين.
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70.  
الثالث  

 عشر
 إضافة مادة 7-20-2 الثاني

بتعععععععععديل  الهيبععععععععةوفععععععععي جميععععععععع األ ععععععععوال، تقععععععععوم  

 الصععععععععععععععناديقفععععععععععععععي سعععععععععععععجل  الصعععععععععععععندوق بيانعععععععععععععات 

عنعععععععععععععد  عععععععععععععدوث أي ت ييعععععععععععععر فعععععععععععععي  الهيبعععععععععععععةلعععععععععععععدى 

املعلومعععععععععععات املرتبطعععععععععععة بالنظعععععععععععام األساسععععععععععع ي، أو 

 الهيبععععععععععععععععععععة الداريععععععععععععععععععععةمقععععععععععععععععععععدمي الخععععععععععععععععععععدمات أو 

 الواردة في السجل. للصندوق 

 

71.  
الثالث  

 عشر
 وتعارض املصالح قيود املناص   قيود املناص   تعديل مادة 21-2 الثاني

 

72.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 1-21-2 الثاني

مععععععععع عععععععععدم الخععععععععالل بالتيامععععععععات مععععععععدير 

الصععععععععندوق بأ كععععععععام الفصععععععععل الثالععععععععث 

)تععععععععععععععععارض املصعععععععععععععععالح( معععععععععععععععن الكتعععععععععععععععاب 

الثععععععععععععععامن )أخالقيععععععععععععععات العمععععععععععععععل( مععععععععععععععن 

هععععععذه الالئحععععععة، يجعععععععوز ملععععععوظفي معععععععدير 

الصعععععععععععععععععندوق معععععععععععععععععن غيعععععععععععععععععر املسعععععععععععععععععجلين 

كممثلعععععععععععععععععي معععععععععععععععععدير نظعععععععععععععععععام اسعععععععععععععععععتثمار 

جمعععععععععععععععاعي شععععععععععععععع ل عضعععععععععععععععوية مجلعععععععععععععععس 

إدارة فعععععععععععععععععي شعععععععععععععععععركة تشعععععععععععععععععكل أوراقهعععععععععععععععععا 

معععععععععععععععععععععدير مععععععععععععععععععععع ععععععععععععععععععععععدم الخععععععععععععععععععععالل بالتيامعععععععععععععععععععععات 

بأ كععععععععععععععععععععععععام الفصععععععععععععععععععععععععل الثالععععععععععععععععععععععععث  الصععععععععععععععععععععععععندوق 

)تعععععععععععععععارض املصععععععععععععععالح( مععععععععععععععن الكتععععععععععععععاب الثععععععععععععععامن 

، الالئحععععععععععععععة)أخالقيععععععععععععععات العمععععععععععععععل( مععععععععععععععن هععععععععععععععذه 

مععععععععععن غيعععععععععععر  مععععععععععدير الصععععععععععندوق يجععععععععععوز ملععععععععععوظفي 

مععععععععدير نظععععععععام كممثلععععععععي  املسععععععععجليناألشععععععععخاص 

عضععععععععععععوية مجلععععععععععععس شعععععععععععع ل  اسععععععععععععتثمار جمععععععععععععاعي

  ا املاليعععععععةأوراقهعععععععفععععععي شعععععععركة تشعععععععكل  إدارة
ً
جعععععععزءا

مععععععععععععععععععععععدير يععععععععععععععععععععععديره  أصععععععععععععععععععععععول صععععععععععععععععععععععندوق مععععععععععععععععععععععن 

 .الصندوق 
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 مععععععععن أ
ً
صعععععععععول صعععععععععندوق املاليععععععععة جعععععععععزءا

 يديره مدير الصندوق.

وال يجععععععععوز ملععععععععوظفي مععععععععدير الصععععععععندوق 

معععععععن املسعععععععجلين كممثلعععععععي معععععععدير نظعععععععام 

اسعععععععععععععتثمار جمعععععععععععععاعي شععععععععععععع ل عضعععععععععععععوية 

مجلععععععععععععععععععععس إدارة الشععععععععععععععععععععركات املشععععععععععععععععععععار 

إليهعععععععععععععععا فعععععععععععععععي الفقعععععععععععععععرة السعععععععععععععععابقة إال إذا 

كانععععععععت ضععععععععوابط االسععععععععتثمار الخاصععععععععة 

بعععععععععععععبعض أنعععععععععععععوا  الصعععععععععععععناديق املبينعععععععععععععة 

 ( معععععععن هعععععععذا الكتعععععععاب،4بعععععععامللحق رقعععععععم )

 تسمح بذلك.

مععععععععععععععن  مععععععععععععععدير الصععععععععععععععندوق وال يجععععععععععععععوز ملععععععععععععععوظفي 

مععععععععدير نظععععععععام كممثلععععععععي  املسععععععععجليناألشععععععععخاص 

عضععععععععععععوية مجلععععععععععععس شعععععععععععع ل  اسععععععععععععتثمار جمععععععععععععاعي

الشعععععععععععععععركات املشعععععععععععععععار إليهعععععععععععععععا فعععععععععععععععي الفقعععععععععععععععرة  إدارة

السعععععععععععابقة إال إذا كانعععععععععععت ضعععععععععععوابط االسعععععععععععتثمار 

املبينععععععععععة  الصععععععععععناديقالخاصععععععععععة بععععععععععبعض أنععععععععععوا  

( مععععععععن هععععععععذا الكتععععععععاب، تسععععععععمح 4بععععععععامللحق رقععععععععم )

يتبعععععععععععع مؤشعععععععععععر  الصعععععععععععندوق أو إذا كعععععععععععان بعععععععععععذلك 

 .معين محدد بنظامه األساس ي

73.  
الثالث  

 عشر
 إضافة مادة 3-21-2 الثاني

مراععععععععاة أ كعععععععام  الصعععععععندوق معععععععدير يجععععععع  علعععععععى  

الفصعععععععععععععل الثالععععععععععععععث )تععععععععععععععارض املصععععععععععععععالح( مععععععععععععععن 

الكتععععععععععععاب الثععععععععععععامن )أخالقيععععععععععععات العمععععععععععععل( مععععععععععععن 

، وااللتععععععععععععيام باتخععععععععععععاذ التععععععععععععدابير الالئحععععععععععععةهععععععععععععذه 

الالزمععععععة لتجنعععععع  تعععععععارض املصععععععالح فععععععي تعاملععععععه 

و ملععععععععععععععة  الصععععععععععععععندوق نيابععععععععععععععة عععععععععععععععن وملصععععععععععععععلحة 

 .الو دات
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74.  
الثالث  

 عشر
 إضافة مادة 4-21-2 الثاني

عن    - بشكل سابق-مدير الصندوق مالم يفصح   

أو    للصندوق  االت تعارض املصالح املحتملة  

الصندوق ملوظفي   األشخاص  من    مدير 

  مدير نظام استثمار جماعي كممثلي    املسجلين 

أل د  ملة   عليه  الو داتأو  فيج    ،

 عن علمه بأي من تلك الحاالت  
ً
الفصاح فورا

والحصول على  راق  االستثمار  أو التعامالت مل

 اقراره بذلك. 

مععععععععععععععدير وفعععععععععععععي جميعععععععععععععع األ عععععععععععععوال، يجععععععععععععع  علعععععععععععععى 

 الو عععععععععععععععععععععععداتاخطعععععععععععععععععععععععار  ملععععععععععععععععععععععة  الصععععععععععععععععععععععندوق 

بععععععععععععأي  الععععععععععععة تعععععععععععععارض مصععععععععععععالح  تععععععععععععم  والهيبععععععععععععة

  مراقععععععععع  االسعععععععععتثمارإقرارهعععععععععا معععععععععن قبعععععععععل 
ً
وفقعععععععععا

مععععععععن  أيععععععععام عمععععععععللهععععععععذه املععععععععادة خععععععععالل خمسععععععععة 

 تاري  االقرار.

نقتعععععععععععععععرح وضعععععععععععععععع معالجعععععععععععععععة ال تماليعععععععععععععععة رفعععععععععععععععض 

السعععععععععععععععععععععتثمار اعتمعععععععععععععععععععععاد معععععععععععععععععععععععامالت مراقععععععععععععععععععععع  ا

  االت تعارض املصالح

mailto:uic@unioninvest.org
http://www.unioninvest.org/


P.O. Box: 27555 Safat, 13136 Kuwait 
Mezzanine, Kuwait Chamber of Commerce & Industry Building, Kuwait City. 
Tel.: +965 2228 0370   Fax: +965 2249 0091/2 
E- mail: uic@unioninvest.org                                                                                                                                                                              www.unioninvest.org  
 

 

 

 

72 / 204 

 مالحظات اتحاد شركات االستثمار  النص بعد التعديل  النص قبل التعديل نوع التعديل  املادة  الفصل  الكتاب  م

75.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 2-22-2 الثاني

يلتعععععععععععععععيم مععععععععععععععععدير الصععععععععععععععععندوق بأ كععععععععععععععععام 

العالنعععععععععععععععات الترويجيعععععععععععععععة املنصععععععععععععععععوص 

عليهعععععععععععععععا فععععععععععععععععي الفصععععععععععععععععل السععععععععععععععععابع مععععععععععععععععن 

الكتعععععععععععععععععععععععععععاب الثععععععععععععععععععععععععععععامن )أخالقيععععععععععععععععععععععععععععات 

العمععععععععععععل( مععععععععععععن هععععععععععععذه الالئحععععععععععععة، كمععععععععععععا 

يلتعععععععيم عنعععععععد التعععععععروي  للصعععععععناديق علعععععععى 

 يلي:األخص بما 

 إيضاح ال رض من العالن. .1

بيععععععععععععععععععععان اسععععععععععععععععععععم وعنععععععععععععععععععععوان مععععععععععععععععععععدير  .2

الصعععععععععععععععععععععععععععععندوق وأعضعععععععععععععععععععععععععععععاء الهيبعععععععععععععععععععععععععععععة 

 الدارية للصندوق.

بيعععععععان ععععععععن كيفيععععععععة الحصعععععععول علععععععععى  .3

نسعععععععععععععععععععخة معععععععععععععععععععن النظعععععععععععععععععععام األساسععععععععععععععععععع ي 

 والتقارير املالية للصندوق.

إذا تضععععععععععععععععععععععععمن العععععععععععععععععععععععععالن قائمعععععععععععععععععععععععععة  .4

بجميععععععععع االسععععععععتثمارات فععععععععي الصععععععععندوق 

 أو قائمععععععععععععععععععة باسععععععععععععععععععتثمارات مختععععععععععععععععععارة،

فيجععععععععععععععع  أن يعععععععععععععععتم االختيعععععععععععععععار بشعععععععععععععععكل 

العالنعععععععععععات بأ كععععععععععام  مععععععععععدير الصعععععععععععندوق يلتععععععععععيم 

املنصعععععععععععععوص عليهعععععععععععععا فعععععععععععععي الفصععععععععععععععل  الترويجيعععععععععععععة

السعععععععععععععابع معععععععععععععن الكتعععععععععععععاب الثعععععععععععععامن )أخالقيعععععععععععععات 

، كمعععععععا يلتعععععععيم عنعععععععد الالئحعععععععةالعمعععععععل( معععععععن هعععععععذه 

 على األخص بما يلي: للصناديقالتروي  

إيضععععععاح بععععععأن  ال ععععععرض مععععععن العععععععالنإيضععععععاح  .1

 ألغراض ترويجية. العالن

 وعنعععععععععععوان وبيانعععععععععععات التواصعععععععععععلبيعععععععععععان اسعععععععععععم  .2

وأعضععععععععاء الهيبععععععععة  مععععععععدير الصعععععععندوق بالخاصعععععععة 

 .الدارية للصندوق 

تعهعععععععععععد بأنعععععععععععه لعععععععععععم يعععععععععععتم  الععععععععععععالنأن يشعععععععععععمل  .3

إغفعععععععععععععععععال ذكعععععععععععععععععر أي بيانعععععععععععععععععات ضعععععععععععععععععرورية ععععععععععععععععععن 

بيععععععان ععععععععن كيفيععععععة الحصععععععول علعععععععى . الصععععععندوق 

النظععععععععععععععام األساسعععععععععععععع ي والتقععععععععععععععارير نسععععععععععععععخة مععععععععععععععن 

 املالية للصندوق.

قائمعععععععععععععععععععععة بجميعععععععععععععععععععععع  الععععععععععععععععععععععالنإذا تضعععععععععععععععععععععمن  .4

قائمعععععععععععععععععععععة  االسعععععععععععععععععععععتثمارات فعععععععععععععععععععععي الصعععععععععععععععععععععندوق أو

باسععععععععععععععععععععتثمارات مختععععععععععععععععععععارة، فيجعععععععععععععععععععع  أن يععععععععععععععععععععتم 
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موضععععععععععوعي ومتععععععععععوازن وبيععععععععععان األسععععععععععس 

 التي دعت إلى هذا االختيار.

. إذا تضععععععععععععععععمن العععععععععععععععععالن معلومععععععععععععععععات 5

ععععععععععععععن أداء الصعععععععععععععندوق أو أداء معععععععععععععدير 

الصعععععععععععععععععععندوق، فيجععععععععععععععععععع  أن يسعععععععععععععععععععتوفي 

 العالن املتطلبات اآلتية:

أ. بيعععععععععععععععععععععععععان ععععععععععععععععععععععععععن العائعععععععععععععععععععععععععد الكلعععععععععععععععععععععععععي 

للصععععععععععععععععععندوق بعععععععععععععععععععد خصععععععععععععععععععم جميععععععععععععععععععع 

عععععععععععععالن املصععععععععععععاريف. فعععععععععععع ذا تضععععععععععععمن ال 

بيعععععععععععان ععععععععععععن العائعععععععععععد الكلعععععععععععي الجمعععععععععععالي 

قبععععععععععععععل خصععععععععععععععم املصععععععععععععععاريف، فيجعععععععععععععع  

وضعععععععع هعععععععذين البيعععععععانين بعععععععنفس درجعععععععة 

 الوضوح في العالن.

ب. مقارنعععععععععععععععععععععععععععععععععععة العائعععععععععععععععععععععععععععععععععععد الكلعععععععععععععععععععععععععععععععععععي 

للصعععععععععععععندوق بالعائعععععععععععععد الكلعععععععععععععي ملؤشعععععععععععععر 

مناسععععععععع  أو معيعععععععععار آخعععععععععر محعععععععععدد فععععععععععي 

النظعععععععععام األساسععععععععع ي ععععععععععن ذات الفتعععععععععرة. 

وفععععععععععي  ععععععععععال كععععععععععون املؤشععععععععععر أو املعيععععععععععار 

االختيعععععععععار بشعععععععععكل موضعععععععععوعي ومتعععععععععوازن وبيعععععععععان 

 األسس التي دعت إلى هذا االختيار.

معلومععععععععععععات عععععععععععععن أداء  العععععععععععععالن. إذا تضععععععععععععمن 5

، معععععععععععععععععععععععععععدير الصعععععععععععععععععععععععععععندوق أو أداء  الصعععععععععععععععععععععععععععندوق 

املتطلبععععععععععععععععععات  الععععععععععععععععععالنفيجععععععععععععععععع  أن يسععععععععععععععععععتوفي 

 اآلتية:

بعععععععععد  للصععععععععندوق بيععععععععان عععععععععن العائععععععععد الكلععععععععي  . أ

خصععععععععععم جميععععععععععع املصععععععععععاريف. فعععععععععع ذا تضععععععععععمن 

بيععععععان عععععععن العائععععععد الكلععععععي الجمععععععالي  العععععععالن

قبعععععععععععل خصعععععععععععم املصعععععععععععاريف، فيجععععععععععع  وضعععععععععععع 

هععععععععععذين البيععععععععععانين بععععععععععنفس درجععععععععععة الوضععععععععععوح 

 .العالنفي 

مقارنعععععععععععععععععععة العائعععععععععععععععععععد  الععععععععععععععععععععالنإذا تضعععععععععععععععععععمن  . ب

بالعائعععععععععد الكلعععععععععي ملؤشعععععععععر  للصعععععععععندوق الكلعععععععععي 

يجععععععععع  أن يكعععععععععون مناسععععععععع  أو معيعععععععععار آخعععععععععر 

ععععععععن ذات الفتععععععععرة وأن يكعععععععون ذلععععععععك املؤشععععععععر 

محعععععععععععدد فعععععععععععي النظعععععععععععام األساسععععععععععع ي أو املعيعععععععععععار 

 كعععععععععععان كعععععععععععون . وفعععععععععععي  عععععععععععال ععععععععععععن ذات الفتعععععععععععرة
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جميعععععععععععععععع عناصعععععععععععععععر  اآلخعععععععععععععععر ال يشعععععععععععععععمل

العائعععععععععععععععععععععد الكلععععععععععععععععععععععي، فيجعععععععععععععععععععععع  بيععععععععععععععععععععععان 

العناصعععععععر التععععععععي لعععععععم يشععععععععملها وتأثيرهععععععععا 

 في هذه املقارنة.

ج. بيعععععععععان ععععععععععن العائعععععععععد الكلعععععععععي للسعععععععععنة 

املاليعععععععععة األولعععععععععى، والعائعععععععععد الكلعععععععععي لكعععععععععل 

ثععععععععععععععععععععععالث سععععععععععععععععععععععنوات متتاليععععععععععععععععععععععة منععععععععععععععععععععععذ 

تأسعععععععععععيس الصعععععععععععندوق. فععععععععععع ذا قصعععععععععععرت 

مععععععععععععععععععععدة العائععععععععععععععععععععد عععععععععععععععععععععن مضععععععععععععععععععععاعفات 

الععععععععثالث سععععععععنوات، يععععععععتم بيععععععععان العائععععععععد 

أسععععععيس  تععععععى نهايععععععة آخععععععر ربععععععع منععععععذ الت

سعععععععععععععععنوي باسعععععععععععععععتخدام ذات التقعععععععععععععععويم 

السعععععععععنوي املتبعععععععععع فعععععععععي إععععععععععداد القعععععععععوائم 

املاليعععععععععععة للصعععععععععععندوق. وال يجعععععععععععوز ذكعععععععععععر 

 األداء لفترة تقل عن سنة وا دة.

د. إيضعععععععععععععععاح ععععععععععععععععن أن قيمعععععععععععععععة و ععععععععععععععععدة 

االسعععععععععععععتثمار فعععععععععععععي الصعععععععععععععندوق مت يععععععععععععععرة 

 وقد تخضع للنقص أو الزيادة.

املؤشععععععر أو املعيععععععار اآلخععععععر ال يشععععععمل جميعععععععع 

الكلعععععععععععععي، فيجععععععععععععع  بيعععععععععععععان عناصعععععععععععععر العائعععععععععععععد 

العناصعععععععععر التععععععععععي لععععععععععم يشعععععععععملها وتأثيرهععععععععععا فععععععععععي 

 هذه املقارنة.

للسعععععععنة  السعععععععنوي بيعععععععان ععععععععن العائعععععععد الكلعععععععي  .ج

آلخععععععععر  املاليعععععععة األولععععععععى، والعائععععععععد الكلعععععععي لكععععععععل

منعععععععععععععععععذ متتاليعععععععععععععععععة ماليعععععععععععععععععة ثعععععععععععععععععالث سعععععععععععععععععنوات 

. فعععععععععع ذا قصععععععععععرت مععععععععععدة تأسعععععععععيس الصععععععععععندوق 

 مضعععععععععععععععععععاعفاتععععععععععععععععععععن  الصعععععععععععععععععععندوق  العائععععععععععععععععععد

 لععععععيالكالععععععثالث سععععععنوات، يععععععتم بيععععععان العائععععععد 

 تععععععى نهايععععععة آخععععععر منععععععذ التأسععععععيس السععععععنوي 

ربععععععععععععععع سعععععععععععععععنوي باسعععععععععععععععتخدام ذات التقعععععععععععععععويم 

السععععععنوي املتبععععععع فععععععي إعععععععداد القععععععوائم املاليععععععة 

. وال يجعععععععععععوز ذكعععععععععععر األداء لفتعععععععععععرة للصعععععععععععندوق 

 تقل عن سنة وا دة.

دون الخعععععععععععالل بالبنععععععععععععد )ج( أعععععععععععععاله، يجععععععععععععوز  .د

 للصععععععععععععناديقبيععععععععععععان العائععععععععععععد الربععععععععععععع سععععععععععععنوي 

 التي تزيد مدتها عن سنة مالية. 
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هععععععععععع. الفصععععععععععاح عععععععععععن أي معلومععععععععععات أو 

سععععععععععععععععععتثنائية )إن وجععععععععععععععععععدت( ظععععععععععععععععععروف ا

أثععععععععععععرت أو مععععععععععععن شععععععععععععأنها التععععععععععععأثير علععععععععععععى 

 أداء الصندوق.

د. إيضععععععععععاح عععععععععععن أن قيمععععععععععة و ععععععععععدة االسععععععععععتثمار 

فععععععععي الصععععععععندوق مت يععععععععرة وقععععععععد تخضععععععععع للععععععععنقص 

 أو الزيادة.

يجعععععع  التحقععععععق مععععععن أن أي مقارنععععععة تععععععرد فععععععي  .ه

معععععععععععععععععععع  الصعععععععععععععععععععندوق بشعععععععععععععععععععأن أداء  الععععععععععععععععععععالن

أنشعععععععععطة أخعععععععععرى تكعععععععععون صعععععععععحيحة وعادلعععععععععة 

ومتوازنععععععععععععععة، وال ي فععععععععععععععل أي أمععععععععععععععر جععععععععععععععوهري 

 يتعلق باملقارنة.

يجععععععععععععععع  أن تشعععععععععععععععكل املعلومعععععععععععععععات املتعلقعععععععععععععععة  .و

 ألداء 
ً
 ععععععععععادال

ً
أو  الصعععععععععندوق بعععععععععاألداء عرضعععععععععا

وأال يعععععععععععععععععتم اختيارهعععععععععععععععععا  ملعععععععععععععععععدير الصعععععععععععععععععندوق 

 للمبال ة.

أن تكععععععععععععععون املعلومععععععععععععععات املرتبطععععععععععععععة بععععععععععععععاألداء  .ز

ق مبنيعععععععععععة علعععععععععععى معلومععععععععععععات يمكعععععععععععن التحقعععععععععععع

 منها.

الفصعععععععععععاح ععععععععععععن أي معلومعععععععععععات أو ظعععععععععععروف  .ح

اسعععععععععععععععتثنائية )إن وجعععععععععععععععدت( أثعععععععععععععععرت أو معععععععععععععععن 

 .الصندوق شأنها التأثير على أداء 
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يحتعععععععععععععوي أو يشعععععععععععععير إلعععععععععععععى  الععععععععععععععالن. إذا كعععععععععععععان 6

ذي طبيععععععععة خاصععععععععة،  صععععععععندوق توصعععععععية  عععععععول 

معععععععععععععععععن أن هععععععععععععععععععذا  العععععععععععععععععععالنيجععععععععععععععععع  أن يحعععععععععععععععععذر 

 لجميعععععععععععععععع  الصعععععععععععععععندوق 
ً
قعععععععععععععععد ال يكعععععععععععععععون مالئمعععععععععععععععا

، وأنعععععععععععه الععععععععععععالنالعععععععععععذين يتلقعععععععععععون  األشعععععععععععخاص

إذا كانعععععععععععععععععععععت لعععععععععععععععععععععديهم أي شعععععععععععععععععععععكوك، فعلعععععععععععععععععععععيهم 

 الرجو  إلى مستشاريهم.

بأنععععععععععععععععععه مناسعععععععععععععععععع   الصععععععععععععععععععندوق . إذا وصععععععععععععععععععف 7

ملسععععععتثمر يسععععععإى بشععععععكل خععععععاص إلععععععى الحصععععععول 

، الصعععععععععععندوق علعععععععععععى دخعععععععععععل معععععععععععن اسعععععععععععتثماره فعععععععععععي 

 الصععععععععععععععندوق يجعععععععععععععع  تحععععععععععععععذيره مععععععععععععععن أن دخععععععععععععععل 

 يمكن أن يت ير.

محتوى  8 كان  إذا  الترويجي.  ضمن  يت  العالن 

فترة  في  معين  استثمار  ما  ققه  إلى  الشارة 

سابقة أو التوقعات املستقبلية له، فيج  على  

إلى أن    العالنالتنبيه في    الشخص املرخص له

يمكن   ال  السابق  في  االستثمار  هذا  ما  ققه 

 االعتماد عليه بالنسبة للنتائ  املستقبلية. 
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76.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 3-22-2 الثاني

عنععععععد  -يحظععععععر علععععععى مععععععدير الصععععععندوق 

ذكععععععععر  -إعععععععععداد العالنععععععععات الترويجيععععععععة 

 أي من البيانات التالية:

سععععععععععععععععععععععععععر مسعععععععععععععععععععععععععتقبلي متوقعععععععععععععععععععععععععع أو  .1

 .محتمل لو دات الصندوق 

توقععععععععععععععععععععع العائععععععععععععععععععععد الكلععععععععععععععععععععي أو األداء  .2

االسععععععععععععععععتثماري للصععععععععععععععععندوق أو  ملععععععععععععععععة 

 و داته باستثناء الحاالت التالية:

 أ. الصندوق برأس مال مضمون.

وق العععععععععذي يضعععععععععمن الحعععععععععد ب. الصعععععععععند

 األدنى من العوائد.

ج. الصعععععععععععععععععععععععععععععندوق العععععععععععععععععععععععععععععذي يهعععععععععععععععععععععععععععععدف 

لتحقيععععععععععععععععععععععق أداء أفضععععععععععععععععععععععل مععععععععععععععععععععععن أداء 

 مؤشر للقياس.

. أي بيععععععععععان عععععععععععن مععععععععععا  ققععععععععععه بعععععععععععض 3

األشعععععععععععععععععععخاص معععععععععععععععععععن أربعععععععععععععععععععاح نتيجعععععععععععععععععععة 

اشعععععععععععععععععععععععععععععتراكهم فعععععععععععععععععععععععععععععي الصعععععععععععععععععععععععععععععندوق أو 

عنععععععععد إعععععععععداد  - مععععععععدير الصععععععععندوق يحظععععععععر علععععععععى 

ذكعععععععععععععععععععععععر أي معععععععععععععععععععععععن  - جيعععععععععععععععععععععععةالعالنعععععععععععععععععععععععات التروي

 البيانات التالية:

سععععععععععععععععععععر مسعععععععععععععععععععتقبلي متوقعععععععععععععععععععع أو محتمعععععععععععععععععععل  .1

 .الصندوق  و داتل

توقععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع العائععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععد الكلعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععي أو األداء  .2

 و داتعععععععععععععهأو  ملععععععععععععة  للصعععععععععععععندوق االسععععععععععععتثماري 

 باستثناء الحاالت التالية:

علععععععععى أن بععععععععرأس مععععععععال مضععععععععمون،  الصععععععععندوق أ. 

بيعععععععععععان ععععععععععععن الحعععععععععععد األدنعععععععععععى  الععععععععععععالنيتضعععععععععععمن 

لعععععععععععععععععرأس املعععععععععععععععععال املضعععععععععععععععععمون وتفاصعععععععععععععععععيل ععععععععععععععععععن 

 الضامن وآلية الضمان.

العععععععععععذي يضعععععععععععمن الحعععععععععععد األدنعععععععععععى  الصعععععععععععندوق ب. 

 من العوائد.

الععععععععععععععذي يهعععععععععععععدف لتحقيععععععععععععععق أداء  الصعععععععععععععندوق ج. 

 أفضل من أداء مؤشر للقياس.
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صععععععععععععععععععناديق أخععععععععععععععععععرى يععععععععععععععععععديرها مععععععععععععععععععدير 

 الصندوق ذاته.

. أي بيعععععععععععععععععععععععان ععععععععععععععععععععععععن معععععععععععععععععععععععا  ققعععععععععععععععععععععععه بععععععععععععععععععععععععض 3

األشععععععععخاص مععععععععن أربععععععععاح نتيجععععععععة اشععععععععتراكهم فععععععععي 

مععععععععدير خععععععععرى يعععععععديرها أ صعععععععناديقأو  الصعععععععندوق 

 ذاته. الصندوق 

77.  
الثالث  

 عشر
 إل اء املادة 5-22-2 الثاني

عنععععععععععععععععععد  -يلتععععععععععععععععععيم مععععععععععععععععععدير الصععععععععععععععععععندوق 

إعععععععععععععععععداد العععععععععععععععععالن الترويجععععععععععععععععي املعععععععععععععععععد 

 
ً
 بالضوابط التالية: -مسبقا

 . الضمانات:1

يجعععععععععععععععع  أال يحتععععععععععععععععوي العععععععععععععععععالن علعععععععععععععععععى 

وصععععععععععععععععععععععف للصععععععععععععععععععععععندوق علععععععععععععععععععععععى أنععععععععععععععععععععععه 

مضعععععععععععععمون علعععععععععععععى خعععععععععععععالف الحقيقعععععععععععععة، 

يكعععععععون الصعععععععندوق وفعععععععي الحعععععععاالت التعععععععي 

 فيجععععععععععععععععععععععععع  أن يتضعععععععععععععععععععععععععمن 
ً
مضعععععععععععععععععععععععععمونا

الععععععععععععععالن بيعععععععععععععان ععععععععععععععن الحعععععععععععععد األدنعععععععععععععى 

لععععععععععععرأس املعععععععععععععال املضععععععععععععمون وتفاصعععععععععععععيل 

 عن الضامن وآلية الضمان.

 . املقارنات:2

عنععععععععععععععععععد إعععععععععععععععععععداد  -يلتععععععععععععععععععيم مععععععععععععععععععدير الصععععععععععععععععععندوق 

 الععععععععععععععععععععععععععععالن الترويجععععععععععععععععععععععععععععي املعععععععععععععععععععععععععععععد 
ً
 -مسععععععععععععععععععععععععععععبقا

 بالضوابط التالية:

 . الضمانات:1

يجععععععععععععععع  أال يحتعععععععععععععععوي الععععععععععععععععالن علعععععععععععععععى وصعععععععععععععععف 

للصعععععععععندوق علعععععععععى أنعععععععععه مضعععععععععمون علعععععععععى خعععععععععالف 

الحقيقعععععععععععععععععععة، وفعععععععععععععععععععي الحعععععععععععععععععععاالت التعععععععععععععععععععي يكععععععععععععععععععععون 

 فيجععععععععععععععع  أن يتضعععععععععععععععمن 
ً
الصعععععععععععععععندوق مضعععععععععععععععمونا

العععععععالن بيعععععععان عععععععن الحعععععععد األدنععععععى لعععععععرأس املعععععععال 

املضععععععععععععمون وتفاصععععععععععععيل عععععععععععععن الضععععععععععععامن وآليععععععععععععة 

 الضمان.

 . املقارنات:2
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يجععععععععع  أن يتحقعععععععععق معععععععععدير الصعععععععععندوق 

معععععععععن أن أي مقارنعععععععععة تعععععععععرد فعععععععععي الععععععععععالن 

بشععععععععععأن أداء الصععععععععععندوق مععععععععععع أنشععععععععععطة 

أخععععععععععععععععرى تكععععععععععععععععون صععععععععععععععععحيحة وعادلععععععععععععععععة 

أمععععععععععععععععععععععععععر  ومتوازنععععععععععععععععععععععععععة، وال ت فععععععععععععععععععععععععععل أي

 جوهري يتعلق باملقارنة.

 . األداء السابق:3

يشعععععععععععععععترط فعععععععععععععععي املعلومعععععععععععععععات املتعلقععععععععععععععععة 

بععععععععاألداء السععععععععابق للصععععععععندوق أو ملععععععععدير 

الصعععععععععععندوق التعععععععععععي يتضعععععععععععمنها الععععععععععععالن 

 ما يلي:

 لعععععععععععععألداء 
ً
 عععععععععععععادال

ً
أ. أن تشععععععععععععكل عرضععععععععععععا

السعععععععععععععععععععععععععععابق للصعععععععععععععععععععععععععععندوق أو ملعععععععععععععععععععععععععععدير 

 الصندوق.

ب. أال يعععععععععععتم اختيارهعععععععععععا للمبال عععععععععععة فعععععععععععي 

دير أداء الصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععندوق أو معععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع

 الصندوق.

جعععععععععع  أن يتحقععععععععععق مععععععععععدير الصععععععععععندوق مععععععععععن أن ي

أي مقارنععععععععععععععععة تععععععععععععععععرد فععععععععععععععععي العععععععععععععععععالن بشععععععععععععععععأن أداء 

الصععععععععععععععععععندوق معععععععععععععععععععع أنشععععععععععععععععععطة أخعععععععععععععععععععرى تكعععععععععععععععععععون 

صععععععععععععحيحة وعادلععععععععععععة ومتوازنععععععععععععة، وال ت فععععععععععععل أي 

 أمر جوهري يتعلق باملقارنة.

 . األداء السابق:3

يشعععععععععععععععترط فعععععععععععععععي املعلومعععععععععععععععات املتعلقعععععععععععععععة بعععععععععععععععاألداء 

السعععععععععععععععععابق للصعععععععععععععععععندوق أو ملعععععععععععععععععدير الصعععععععععععععععععندوق 

 يتضمنها العالن ما يلي:التي 

 لعععععععععععألداء السعععععععععععابق 
ً
 ععععععععععععادال

ً
أ. أن تشعععععععععععكل عرضعععععععععععا

 للصندوق أو ملدير الصندوق.

ب. أال يععععععععععععععععععتم اختيارهععععععععععععععععععا للمبال ععععععععععععععععععة فععععععععععععععععععي أداء 

 الصندوق أو مدير الصندوق.

 ج. أن تبين مصدر تلك املعلومات.

د. أن تكععععععععععععون مبنيععععععععععععة علععععععععععععى معلومععععععععععععات يمكععععععععععععن 

 التحقق منها.
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ج. أن تبععععععععععععععععععععععععععععععععععععين مصععععععععععععععععععععععععععععععععععععدر تلععععععععععععععععععععععععععععععععععععك 

 املعلومات.

د. أن تكعععععععععععون مبنيعععععععععععة علعععععععععععى معلومعععععععععععات 

 يمكن التحقق منها.

 . ت ير قيمة الو دات:4

فععععععععععععي الحععععععععععععاالت التعععععععععععععي يمكععععععععععععن فيهعععععععععععععا أن 

تت يعععععععععععععععر أسععععععععععععععععار أو قيمعععععععععععععععة و عععععععععععععععدات 

الصعععععععععععععععععععععناديق، يجععععععععععععععععععععع  أن يتضعععععععععععععععععععععمن 

الععععععععععالن إفعععععععععادة تبعععععععععين أن األسععععععععععار أو 

القيمععععععععععععععععععععععععععة أو الععععععععععععععععععععععععععدخل يمكععععععععععععععععععععععععععن أن 

تنبيععععععععععععه املسععععععععععععتثمر بأنععععععععععععه يععععععععععععنخفض، و 

 أقعععععععععععل معععععععععععن 
ً
يمكعععععععععععن أن يسعععععععععععترد مبل عععععععععععا

 املبلغ الذي استثمره.

 . املالءمة:5

إذا كعععععععععععان الععععععععععععالن يحتعععععععععععوي أو يشعععععععععععير 

إلععععععععععععععععى توصععععععععععععععععية  ععععععععععععععععول صععععععععععععععععندوق ذي 

طبيععععععععععععععة خاصعععععععععععععة، يجععععععععععععع  أن يحعععععععععععععذر 

 . ت ير قيمة الو دات:4

االت التععععععععععععععي يمكععععععععععععععن فيهععععععععععععععا أن تت يععععععععععععععر فععععععععععععععي الحعععععععععععععع

أسعععععععععار أو قيمععععععععة و ععععععععدات الصععععععععناديق، يجعععععععع  

أن يتضعععععععععععععععععععععععمن العععععععععععععععععععععععععالن إفعععععععععععععععععععععععادة تبععععععععععععععععععععععععين أن 

األسععععععععععععععععار أو القيمعععععععععععععععة أو العععععععععععععععدخل يمكعععععععععععععععن أن 

يععععععععنخفض، وتنبيععععععععه املسعععععععععتثمر بأنععععععععه يمكعععععععععن أن 

 أقعععععععععععععععععل مععععععععععععععععععن املبلعععععععععععععععععغ الععععععععععععععععععذي 
ً
يسعععععععععععععععععترد مبل ععععععععععععععععععا

 استثمره.

 . املالءمة:5

إذا كعععععععععععععععععان الععععععععععععععععععالن يحتعععععععععععععععععوي أو يشعععععععععععععععععير إلعععععععععععععععععى 

ية  عععععععول صععععععععندوق ذي طبيععععععععة خاصععععععععة، توصععععععع

يجععععععععععععععععع  أن يحعععععععععععععععععذر العععععععععععععععععععالن معععععععععععععععععن أن هععععععععععععععععععذا 

 لجميعععععععععععععععع 
ً
الصعععععععععععععععندوق قعععععععععععععععد ال يكعععععععععععععععون مالئمعععععععععععععععا

األشعععععععععععخاص العععععععععععذين يتلقعععععععععععون الععععععععععععالن، وأنعععععععععععه 

إذا كانعععععععععععععععععععععت لعععععععععععععععععععععديهم أي شعععععععععععععععععععععكوك، فعلعععععععععععععععععععععيهم 

 الرجو  إلى مستشاريهم.

 . العائد على االستثمار:6
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الععععععععالن معععععععن أن هعععععععذا الصعععععععندوق قعععععععد 

 لجميععععععععع األشععععععععخاص 
ً
ال يكععععععععون مالئمععععععععا

الععععععععععععذين يتلقععععععععععععون العععععععععععععالن، وأنععععععععععععه إذا 

يهم أي شععععععععععععكوك، فعلععععععععععععيهم كانععععععععععععت لععععععععععععد

 الرجو  إلى مستشاريهم.

 . العائد على االستثمار:6

إذا وصععععععععف الصععععععععندوق بأنععععععععه مناسعععععععع  

ملسعععععععععتثمر يسعععععععععإى بشعععععععععكل خعععععععععاص إلعععععععععى 

الحصعععععععول علعععععععى دخعععععععل معععععععن اسعععععععتثماره 

فعععععععععي الصعععععععععندوق، يجععععععععع  تحعععععععععذيره معععععععععن 

أن دخععععععععععععععععععععععل الصععععععععععععععععععععععندوق يمكععععععععععععععععععععععن أن 

 يت ير.

 . صناديق بعملة أجنبية:7

 إذا كععععععععان الصععععععععندوق بعملععععععععة أجنبيععععععععة،

يجععععععععععععععع  تحعععععععععععععععذير املسعععععععععععععععتثمر معععععععععععععععن أن 

الت يعععععععععر فعععععععععي أسععععععععععار العمعععععععععالت يمكعععععععععن 

أن يعععععؤدي إلععععععى تععععععأثير سعععععلبي علععععععى قيمععععععة 

إذا وصعععععععععععععععععععععععف الصعععععععععععععععععععععععندوق بأنعععععععععععععععععععععععه مناسععععععععععععععععععععععع  

الحصععععععول  ملسععععععتثمر يسععععععإى بشععععععكل خععععععاص إلععععععى

علعععععععععععى دخعععععععععععل معععععععععععن اسعععععععععععتثماره فعععععععععععي الصعععععععععععندوق، 

يجعععععععععععععع  تحععععععععععععععذيره مععععععععععععععن أن دخععععععععععععععل الصععععععععععععععندوق 

 يمكن أن يت ير.

 . صناديق بعملة أجنبية:7

إذا كعععععععععععان الصعععععععععععندوق بعملعععععععععععة أجنبيعععععععععععة، يجععععععععععع  

تحععععععععذير املسععععععععتثمر مععععععععن أن الت يععععععععر فععععععععي أسعععععععععار 

العمععععععععععالت يمكععععععععععن أن يععععععععععؤدي إلععععععععععى تععععععععععأثير سععععععععععلبي 

علعععععععععععععععععى قيمعععععععععععععععععة أو سععععععععععععععععععر أو دخعععععععععععععععععل و عععععععععععععععععدات 

 الصندوق.

يجععععععععععععع  أن يتضعععععععععععععمن الععععععععععععععالن إشعععععععععععععارة إلعععععععععععععى . 8

اسععععععععععععععععععععععععتحقاق أي رسععععععععععععععععععععععععوم علععععععععععععععععععععععععى و ععععععععععععععععععععععععدات 

 الصندوق، متى وجدت.
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أو سععععععععععععععععععععععععععععععععر أو دخعععععععععععععععععععععععععععععععل و عععععععععععععععععععععععععععععععدات 

 الصندوق.

. يجعععععععععععععععععععععععع  أن يتضععععععععععععععععععععععععمن العععععععععععععععععععععععععالن 8

إشععععععععععععععارة إلعععععععععععععععى اسعععععععععععععععتحقاق أي رسعععععععععععععععوم 

علعععععععععععععععععى و عععععععععععععععععدات الصعععععععععععععععععندوق، متعععععععععععععععععى 

 وجدت.

78.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 23-2 الثاني

العععععععععععذي رخصعععععععععععت  -يجعععععععععععوز للصعععععععععععندوق 

أن يععععععععععععععععععدرج فععععععععععععععععععي  -ب نشععععععععععععععععععائه الهيبععععععععععععععععععة 

البورصعععععععة وفعععععععق القواععععععععد املنصعععععععوص 

عليهعععععععععععععععا فعععععععععععععععي الكتعععععععععععععععاب الثعععععععععععععععاني عشعععععععععععععععر 

الالئحععععععععة )قواعععععععععد الدراج( مععععععععن هععععععععذه 

 وقواعد البورصة.

ويجعععععععععععععععوز للصعععععععععععععععناديق املؤسسعععععععععععععععة فعععععععععععععععي 

والتععععععي تععععععرخص  -خععععععارج دولععععععة الكويععععععت 

لهععععععععععععا الهيبععععععععععععة بتسععععععععععععويق و ععععععععععععداتها فععععععععععععي 

أن تطلعععععععععع  إدراجهععععععععععا  -دولعععععععععة الكويععععععععععت 

 للشعععععععععععععععععععروط 
ً
فعععععععععععععععععععي البورصعععععععععععععععععععة، وفقعععععععععععععععععععا

العععععععععععععذي رخصععععععععععععععت  -الععععععععععععععامللصعععععععععععععندوق يجعععععععععععععوز 

 البورصععععععععععععععةيععععععععععععععدرج فععععععععععععععي  أن - الهيبععععععععععععععةب نشععععععععععععععائه 

وفععععععععق القواعععععععععد املنصععععععععوص عليهععععععععا فععععععععي الكتععععععععاب 

الثعععععععععععععاني عشعععععععععععععر )قواععععععععععععععد الدراج( معععععععععععععن هعععععععععععععذه 

 .البورصةوقواعد  الالئحة

دولة    للصناديقويجوز   خارج  في  املؤسسة 

لها    -الكويت   ترخص  بتسويق    الهيبةوالتي 

أن تطل  إدراجها في    -في دولة الكويت  و داتها

والضو البورصة للشروط   
ً
وفقا التي  ،  ابط 

   البورصة.تحددها لوائح وقواعد 

املؤشعععععععععععرات املتداولعععععععععععة،  صعععععععععععناديقفيمعععععععععععا ععععععععععععدا 

التععععععععي تطلعععععععع  إدراجهععععععععا  الصععععععععناديقيجعععععععع  علععععععععى 
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والضععععععععععععععوابط التععععععععععععععي تحععععععععععععععددها لععععععععععععععوائح 

 وقواعد البورصة.

أن ال تتععععععععععععععععععارض ضعععععععععععععععععوابط اسعععععععععععععععععتثمارها معععععععععععععععععع 

 الصععععععععععععععععععععناديق العامععععععععععععععععععععةضععععععععععععععععععععوابط اسععععععععععععععععععععتثمار 

 املحددة في هذا الكتاب.

79.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 1-26-2 الثاني

تنطبععععععععق أ كععععععععام التقععععععععويم واالشععععععععتراك 

واالسععععععععععععععععععععترداد الععععععععععععععععععععواردة فععععععععععععععععععععي املععععععععععععععععععععواد 

التاليعععععععععععة علعععععععععععى الصعععععععععععناديق املفتو عععععععععععة 

 فقط.

تنطبععععععععععععععععععععععععق أ كععععععععععععععععععععععععام التقععععععععععععععععععععععععويم واالشععععععععععععععععععععععععتراك 

واالسعععععععععترداد الععععععععععواردة فعععععععععي املععععععععععواد التاليعععععععععة علععععععععععى 

، ويسععععععععععتثنى مععععععععععن فقععععععععععط الصععععععععععناديق املفتو ععععععععععة

الصععععععععععناديق ذلععععععععععك فتععععععععععرة الغععععععععععالق املبععععععععععدئي فععععععععععي 

إذا تضعععععععععععععععععععععععععمن ذلعععععععععععععععععععععععععك النظعععععععععععععععععععععععععام  املفتو عععععععععععععععععععععععععة

 .األساس ي

 

80.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 2-26-2 الثاني

األساس ي   النظام  يتضمن  أن  يج  

البيانات  الصندوق  اكتتاب  ونشرة 

 التالية: 

طلبات   .1 لتقديم  املحدد  املوعد 

 اشتراك واسترداد و دات الصندوق.

النظا يتضمن  أن  ونشرة  يج   األساس ي  م 

 اكتتاب الصندوق البيانات التالية:

اشتراك    .1 طلبات  لتقديم  املحدد  املوعد 

 واسترداد و دات الصندوق. 

في   .2 االشتراك  فيها  يمكن  التي  التعامل  أيام 

 و دات الصندوق أو استردادها.

 

mailto:uic@unioninvest.org
http://www.unioninvest.org/


P.O. Box: 27555 Safat, 13136 Kuwait 
Mezzanine, Kuwait Chamber of Commerce & Industry Building, Kuwait City. 
Tel.: +965 2228 0370   Fax: +965 2249 0091/2 
E- mail: uic@unioninvest.org                                                                                                                                                                              www.unioninvest.org  
 

 

 

 

84 / 204 

 مالحظات اتحاد شركات االستثمار  النص بعد التعديل  النص قبل التعديل نوع التعديل  املادة  الفصل  الكتاب  م

فيها    .2 يمكن  التي  التعامل  أيام 

أو   الصندوق  و دات  في  االشتراك 

 استردادها. 

. أيععععععععععععععام التقععععععععععععععويم التععععععععععععععي يععععععععععععععتم فيهععععععععععععععا 3

ا تسععععععععععععععععععاب صععععععععععععععععععافي قيمععععععععععععععععععة أصععععععععععععععععععول 

 (.NAVالصندوق )

. أيعععععععععععام التقعععععععععععويم التعععععععععععي يعععععععععععتم فيهعععععععععععا ا تسعععععععععععاب 3

 (.NAVصافي قيمة أصول الصندوق )

 أيعععععععععععععام تعامعععععععععععععل للصعععععععععععععناديق املفتو عععععععععععععةتكعععععععععععععون 

محعععععععععععععددة والتعععععععععععععي يمكعععععععععععععن فيهعععععععععععععا االشعععععععععععععتراك فعععععععععععععي 

أيعععععععععععععععام أو اسعععععععععععععععتردادها و  الصعععععععععععععععندوق  و عععععععععععععععدات

يعععععععععععععتم فيهعععععععععععععا ا تسعععععععععععععاب صعععععععععععععافي قيمعععععععععععععة  تقعععععععععععععويم

 لأل كععععععععععععععام NAV) أصععععععععععععععول الصععععععععععععععندوق 
ً
( وفقععععععععععععععا

 الال قة لهذه املادة.

81.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 3-26-2 الثاني

كل   في  الصندوق  أصول  تقويم  يج  

يوم  مدة  يتجاوز  ال  وبما  تعامل  يوم 

الطلبات  لتقديم  النهائي  املوعد  بعد 

االشتراك   بعمليات  الخاصة 

 واالسترداد. 

يوم  آخر    كلفي    أصول الصندوق تقويم  يج   

  عمل يوم  وبما ال يتجاوز مدة    تعاملأيام المن  

الخاصة   الطلبات  لتقديم  النهائي  املوعد  بعد 

 واالسترداد. بعمليات االشتراك 

 

82.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 4-26-2 الثاني

و دات   في  االشتراك  يجوز  ال 

يوم  في  إال  استردادها  أو  الصندوق 

 التعامل. 

االشعععععععععععععععععتراك فعععععععععععععععععي تقعععععععععععععععععديم طلبعععععععععععععععععات ال يجعععععععععععععععععوز 

 فعععععععععععععععيأو اسعععععععععععععععتردادها إال  الصعععععععععععععععندوق  و عععععععععععععععدات

 .في يوم التعاملأيام 

ويجوز تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد عبر  

وسائل االتصال الحديثة واملواقع االلكترونية  
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ملقر    
ً
املستثمر شخصيا الحاجة لحضور  دون 

الصندوق  بحقوق  مدير  االخالل  دون  ومن   ،

النظام   على  اطالعه  ذلك  في  بما  املستثمر 

 . للصندوق األساس ي 

83.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 6-26-2 الثاني

الصندوق   أصول  تقويم  تأخير  يجوز 

يوم  من  عمل  يومي  تتجاوز  ال  ملدة 

التعامل في  الة عدم إمكانية تقويم  

على   الصندوق  أصول  من  كبير  جزء 

يقدم   للهيبة  أن  الصندوق  مدير 

 أسباب ومبررات هذا التأخير. 

ملعععععععدة  أصعععععععول الصعععععععندوق يجعععععععوز تعععععععأخير تقعععععععويم 

يععععععععوم مععععععععن  عمععععععععلأيععععععععام  يععععععععوميثالثععععععععة ال تتجععععععععاوز 

فععععععععععي  الععععععععععة عععععععععععدم إمكانيععععععععععة  التعامععععععععععل التقععععععععععويم

 أصععععععععععول الصعععععععععععندوق تقععععععععععويم جععععععععععزء كبيععععععععععر مععععععععععن 

بأخعععععععذ  معععععععدير الصعععععععندوق  يقعععععععدميقعععععععوم علعععععععى أن 

أسععععععععععباب بعععععععععععد بيععععععععععان  للهيبععععععععععة الهيبععععععععععةموافقععععععععععة 

هععععععععععععععععذا علععععععععععععععععى مراقعععععععععععععععع  االسععععععععععععععععتثمار ومبععععععععععععععععررات 

 التأخير.

ملعععععععدة  أصعععععععول الصعععععععندوق يجعععععععوز تعععععععأخير تقعععععععويم 

يععععععوم المععععععن  عمععععععلأيععععععام  يععععععوميثالثععععععة ال تتجععععععاوز 

فعععععععععععععي  العععععععععععععة ععععععععععععععدم  التعامعععععععععععععل التقعععععععععععععويم التعععععععععععععالي

أصعععععععععععععول إمكانيعععععععععععععة تقعععععععععععععويم جعععععععععععععزء كبيعععععععععععععر معععععععععععععن 

مععععععععععععععععدير  يقععععععععععععععععدميقععععععععععععععععوم علععععععععععععععععى أن  الصععععععععععععععععندوق 

 للهيبعععععععععععععة الهيبعععععععععععععةبأخعععععععععععععذ موافقعععععععععععععة  الصعععععععععععععندوق 

مراقععععععععععععععععععع  أسعععععععععععععععععععباب ومبعععععععععععععععععععررات بععععععععععععععععععععد بيعععععععععععععععععععان 

 هذا التأخير.على االستثمار 

84.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 9-26-2 الثاني

يجعععععععععععععوز ملعععععععععععععدير الصعععععععععععععندوق تحصعععععععععععععيل 

رسععععععععععععععععععوم اسععععععععععععععععععترداد مبكععععععععععععععععععر مععععععععععععععععععن أي 

 امعععععععععععععععل و عععععععععععععععدات يطلععععععععععععععع  اسعععععععععععععععترداد 

 مععععععععععععن 
ً
و داتععععععععععععه خععععععععععععالل ثالثععععععععععععين يومععععععععععععا

االشععععععععععععععععععععععععععععععتراك، ويحععععععععععععععععععععععععععععععدد النظععععععععععععععععععععععععععععععام 

يجععععععععععععععوز ملععععععععععععععدير الصععععععععععععععندوق تحصععععععععععععععيل رسععععععععععععععوم 

اسعععععععععععععععترداد مبكعععععععععععععععر معععععععععععععععن أي  امعععععععععععععععل و عععععععععععععععدات 

 
ً
يطلععععععع  اسعععععععترداد و داتعععععععه خعععععععالل ثالثعععععععين يومعععععععا

معععععععععععن االشععععععععععععتراك، ويحعععععععععععدد النظععععععععععععام األساسعععععععععععع ي 

ظعععععععععععروف االسعععععععععععترداد املبكعععععععععععر وآليعععععععععععة إ تسعععععععععععاب 
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األساسععععععععع ي ظعععععععععروف االسعععععععععترداد املبكعععععععععر 

وآليعععععععععععة إ تسعععععععععععاب رسعععععععععععومه، وللهيبعععععععععععة 

 أعلى لتلك الرسوم.
ً
 أن تضع  دا

املبكر   االسترداد  ويج  خصم رسوم 

مر  من  وأن  املحصلة  االسترداد،  دود 

يتم دفعها للصندوق دون غيره بشكل  

ملدير  دفعها  يجوز  وال  مباشر، 

 الصندوق.

 أعلعععععععى لتلعععععععك ر 
ً
سعععععععومه، وللهيبعععععععة أن تضعععععععع  عععععععدا

 الرسوم.

ويجعععععععععععععع  خصعععععععععععععععم رسعععععععععععععععوم االسعععععععععععععععترداد املبكعععععععععععععععر 

املحصعععععععععععلة معععععععععععن معععععععععععردود االسعععععععععععترداد، وأن يعععععععععععتم 

دفعهعععععععععععععععععععععععا للصععععععععععععععععععععععععندوق دون غيععععععععععععععععععععععععره بشععععععععععععععععععععععععكل 

 .مباشر، وال يجوز دفعها ملدير الصندوق 

إيقعععععععععععععععععاف قبعععععععععععععععععول  ملعععععععععععععععععدير الصعععععععععععععععععندوق يجعععععععععععععععععوز 

للفتععععععرة التععععععي   الصععععععندوق طلبععععععات االشععععععتراك فععععععي 

يراهعععععععععععا مناسعععععععععععبة إذا كعععععععععععان ذلعععععععععععك فعععععععععععي مصعععععععععععلحة 

 .الو داتو ملة  الصندوق 

85.  
الثالث  

 عشر
 إضافة مادة 10-26-2 الثاني

قبععععععععععععععععول طلبععععععععععععععععات  ملععععععععععععععععدير الصععععععععععععععععندوق يجععععععععععععععععوز  

اسعععععععععععترداد مبكعععععععععععر وتحصعععععععععععيل رسعععععععععععومه معععععععععععن أي 

 و داتععععععععععععهيطلعععععععععععع  اسععععععععععععترداد  و ععععععععععععدات امععععععععععععل 

بعععععععععععععد االشعععععععععععععتراك بشعععععععععععععرط أن يعععععععععععععنص النظعععععععععععععام 

األساسععععععععع ي علعععععععععى جعععععععععواز االسعععععععععترداد املبكعععععععععر وأن 

يعععععععتم تحديعععععععد فترتعععععععه وظروفعععععععه وآليعععععععة ا تسعععععععاب 

 رسومه.
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ويجعععععععععععععع  خصعععععععععععععععم رسعععععععععععععععوم االسعععععععععععععععترداد املبكعععععععععععععععر 

املحصعععععععععععلة معععععععععععن معععععععععععردود االسعععععععععععترداد، وأن يعععععععععععتم 

دون غيععععععععععععععععععععععععره بشععععععععععععععععععععععععكل  للصععععععععععععععععععععععععندوق دفعهعععععععععععععععععععععععا 

 .ملدير الصندوق مباشر، وال يجوز دفعها 

86.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 27-2 الثاني

 سجل  ملة الو دات

يحفععععععععععععععععععظ سععععععععععععععععععجل  ملععععععععععععععععععة و ععععععععععععععععععدات 

الصععععععععععععععندوق لععععععععععععععدى وكالععععععععععععععة مقاصععععععععععععععة، 

ويجععععععععععوز  فععععععععععظ هععععععععععذا السععععععععععجل لععععععععععدى 

أمععععععععععععععين  فععععععععععععععظ إذا كععععععععععععععان الصعععععععععععععععندوق 

 لأل كعععععععععععام 
ً
غيععععععععععر مععععععععععدرج، وذلععععععععععك وفقععععععععععا

العععععععععععععععععععععععععواردة فعععععععععععععععععععععععععي الكتعععععععععععععععععععععععععاب الرابعععععععععععععععععععععععععع 

)بورصعععععععععععععات األوراق املاليعععععععععععععة ووكعععععععععععععاالت 

الالئحعععععععععععععععععععة، املقاصعععععععععععععععععععة( معععععععععععععععععععن هعععععععععععععععععععذه 

وتعععععععدفع أتععععععععاب الجهعععععععة التعععععععي تحععععععععتفظ 

 بالسجل من أموال الصندوق.

 سجل  ملة الو دات

يحفعععععععععععظ سعععععععععععجل  ملعععععععععععة و عععععععععععدات الصعععععععععععندوق 

لعععععععععععدى وكالعععععععععععة مقاصعععععععععععة، ويجعععععععععععوز  فعععععععععععظ هعععععععععععذا 

السععععععععععععععععععععجل لععععععععععععععععععععدى أمععععععععععععععععععععين  فععععععععععععععععععععظ إذا كععععععععععععععععععععان 

 لأل كعععععععام 
ً
الصععععععندوق غيععععععر مععععععدرج، وذلععععععك وفقععععععا

الععععععععععععععععععواردة فععععععععععععععععععي الكتععععععععععععععععععاب الرابععععععععععععععععععع )بورصععععععععععععععععععات 

الت املقاصعععععععععة( مععععععععن هعععععععععذه األوراق املاليععععععععة ووكععععععععا

الالئحععععععععععععععععععة، وتعععععععععععععععععععدفع أتععععععععععععععععععععاب الجهعععععععععععععععععععة التعععععععععععععععععععي 

 تحتفظ

 مدة الصندوق 

يجععععععععععع  أن يتضعععععععععععمن النظعععععععععععام األساسععععععععععع ي معععععععععععدة 

تمديععععععععد  ملعععععععدير الصععععععععندوق ، ويجععععععععوز الصعععععععندوق 

 ملعععععععععععا يععععععععععنص عليعععععععععععه النظعععععععععععام 
ً
هععععععععععذه املعععععععععععدة وفقععععععععععا
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. وعلععععععععى الهيبعععععععةاألساسععععععع ي وبععععععععد أخععععععععذ موافقعععععععة 

فععععععععععععي  عععععععععععال املوافقعععععععععععة علععععععععععععى  معععععععععععدير الصعععععععععععندوق 

بععععععععذلك  الو ععععععععداتالتمديععععععععد أن يخطععععععععر  ملععععععععة 

 .أيام عملخالل مدة أقصاها عشرة 

87.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 28-2 الثاني

 بيان الو دات

علععععععععععععععععععععى وكالععععععععععععععععععععة املقاصععععععععععععععععععععة أو أمععععععععععععععععععععين 

الحفععععععععععععظ اال تفععععععععععععاظ ببيععععععععععععان يوضععععععععععععح 

رصعععععععععععععععععععععععععععععععيد الو عععععععععععععععععععععععععععععععدات املتبقيعععععععععععععععععععععععععععععععة 

والو عععععععععععععدات التعععععععععععععي تعععععععععععععم إصعععععععععععععدارها أو 

اسععععععععععععععععععععععععععععععععععععتحداثها أو اسععععععععععععععععععععععععععععععععععععتردادها أو 

إل اؤهعععععععا، وتزويعععععععد مراقععععععع  االسعععععععتثمار 

 بنسخة من البيان.

 بيان الو دات

على وكالة املقاصة أو أمين الحفظ اال تفاظ  

املتبقية   الو دات  رصيد  يوضح  ببيان 

أو   استردادها  أو  إصدارها  تم  التي  والو دات 

مراق    وتزويد  إل اؤها،  أو  استحداثها 

 . االستثمار بنسخة من البيان

 نقل امللكية 

لدى    الصندوق   و دةيجوز نقل ملكية  امل  

املقاصة ملا    وكالة   
ً
أو جهة  فظ السجل وفقا

أو أ كام قواعد تداول    البورصة قواعد  تقرره  

 .  البورصةاألوراق املالية غير املدرجة في  

ال يجعععععععععوز نقعععععععععل ملكيعععععععععة وفعععععععععي جميعععععععععع األ عععععععععوال، 

عميععععععععععل إال إلععععععععععى  الصععععععععععندوق الخععععععععععاص و ععععععععععدات
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أو مععععععععن  الو عععععععداتسعععععععواء مععععععععن  ملعععععععة  محتعععععععرف

 غيرهم.

88.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 1-30-2 الثاني

( معععععععن 7-1مععععععع عععععععدم الخععععععالل باملععععععادة )

هعععععععععععععععععععذا الكتعععععععععععععععععععاب، ال يجعععععععععععععععععععوز ملعععععععععععععععععععدير 

الصعععععععععععععندوق شعععععععععععععراء أي ورقعععععععععععععة ماليعععععععععععععة 

صعععععععععععععععععععععادرة عنعععععععععععععععععععععه أو ععععععععععععععععععععععن شعععععععععععععععععععععركاته 

 للضععععععععععععععععععععععععععععوابط 
ً
التابعععععععععععععععععععععععععععععة إال وفقععععععععععععععععععععععععععععا

  :التالية

أن يسعععععععععععععععععععععمح النظعععععععععععععععععععععام األساسععععععععععععععععععععع ي  .1

للصععععععععععععععندوق باسععععععععععععععتثمار أصععععععععععععععوله فععععععععععععععي 

أوراق ماليعععععععععععة صعععععععععععادرة ععععععععععععن الشعععععععععععركة 

معععععععععععععععععععععععععععديرة الصعععععععععععععععععععععععععععندوق أو أي معععععععععععععععععععععععععععن 

 الشركات التابعة لها.

الحصععععععععععول علععععععععععى موافقععععععععععة مراقعععععععععع   .2

 االستثمار قبل الشراء.

. أال يتجععععععععععععععععععععععععععععععععععاوز إجمعععععععععععععععععععععععععععععععععععالي األوراق 3

املاليعععععععععععة التعععععععععععي يسعععععععععععتثمرها الصعععععععععععندوق 

 وجميععععععععععععععع الصععععععععععععععناديق األخععععععععععععععرى التععععععععععععععي

( مععععععععععن هعععععععععععذا 7-1مععععععععععع عععععععععععدم الخععععععععععالل باملععععععععععادة )

اء شعععععععععععر  ملعععععععععععدير الصعععععععععععندوق الكتعععععععععععاب، ال يجعععععععععععوز 

شعععععععركاته صعععععععادرة عنعععععععه أو ععععععععن  ورقعععععععة ماليعععععععةأي 

 للضوابط التالية التابعة
ً
  :إال وفقا

 للصععععععععععععندوق أن يسععععععععععععمح النظععععععععععععام األساسعععععععععععع ي  .1

صعععععععععععادرة  أوراق ماليعععععععععععةباسعععععععععععتثمار أصعععععععععععوله فعععععععععععي 

أو أي معععععععععععن  معععععععععععديرة الصعععععععععععندوق ععععععععععععن الشعععععععععععركة 

 لها. الشركات التابعة

مراقعععععععععععععععععععععععععع  الحصعععععععععععععععععععععععععول علععععععععععععععععععععععععععى موافقعععععععععععععععععععععععععة  .2

 قبل الشراء. االستثمار

التعععععععععععععي  األوراق املاليعععععععععععععة. أال يتجعععععععععععععاوز إجمعععععععععععععالي 3

 الصععععععععععععععناديقوجميععععععععععععععع  الصععععععععععععععندوق يسعععععععععععععتثمرها 

مععععععععععا  مععععععععععدير الصععععععععععندوق األخععععععععععرى التععععععععععي يععععععععععديرها 

األوراق مععععععععععععععععن إجمععععععععععععععععالي قيمععععععععععععععععة  % 10نسععععععععععععععععبته 

مععععععععععععععععععديرة املصععععععععععععععععععدرة مععععععععععععععععععن الشععععععععععععععععععركة  املاليععععععععععععععععععة

 شعععععععععععععععععععركاتها التابععععععععععععععععععععةأو أي معععععععععععععععععععن  الصعععععععععععععععععععندوق 
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يعععععععديرها معععععععدير الصعععععععندوق معععععععا نسعععععععبته 

معععععععععععععععععن إجمعععععععععععععععععالي قيمعععععععععععععععععة األوراق  % 10

املاليععععععة املصععععععدرة مععععععن الشععععععركة مععععععديرة 

الصععععععععععععععععععععععندوق أو أي معععععععععععععععععععععععن شعععععععععععععععععععععععركاتها 

التابععععععععععععة باسعععععععععععتثناء الصعععععععععععناديق التعععععععععععي 

 لنظامهعععععععا 
ً
 وفقعععععععا

ً
 محعععععععددا

ً
تتبعععععععع مؤشعععععععرا

 األساس ي.

التعععععععععععي تتبعععععععععععع  الصعععععععععععناديقوال تعععععععععععدخل  باسعععععععععععتثناء

 محععععععدد
ً
 لنظامهععععععا األساسعععععع ي مؤشععععععرا

ً
 وفقععععععا

ً
معععععععن ا

 .ضمن هذه النسبة

89.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 2-30-2 الثاني

( معععععععن 7-1مععععععع عععععععدم الخععععععالل باملععععععادة )

هعععععذا الكتعععععاب، وفعععععي  العععععة قيعععععام معععععدير 

الصعععععععععندوق بمهمعععععععععة وكيعععععععععل االكتتعععععععععاب 

أو إدارة االكتتععععععععععععععععاب ملصععععععععععععععععدر مععععععععععععععععا، ال 

يجعععععوز لعععععه شعععععراء أي ورقعععععة ماليعععععة لهعععععذا 

 قيامه بهذه املهام.املصدر أثناء 

وفععععععععععي  الععععععععععة تعهععععععععععد مععععععععععدير الصععععععععععندوق 

أو أي مععععععععن شععععععععركاته التابعععععععععة بت طيععععععععة 

االكتتعععععععععاب الععععععععععام أو الخعععععععععاص لورقعععععععععة 

ماليععععععععععععععععة، فععععععععععععععععال يجععععععععععععععععوز شععععععععععععععععراء هععععععععععععععععذه 

 الورقة لصالح الصندوق.

( مععععععععععن هعععععععععععذا 7-1مععععععععععع عععععععععععدم الخععععععععععالل باملععععععععععادة )

 مععععععععدير الصععععععععندوق الكتععععععععاب، وفععععععععي  الععععععععة قيععععععععام 

كتتعععععععععععاب أو إدارة اال وكيعععععععععععل االكتتعععععععععععاببمهمعععععععععععة 

ورقععععععععععععة مععععععععععععا، ال يجععععععععععععوز لععععععععععععه شععععععععععععراء أي  ملصععععععععععععدر

أثنعععععععععععععاء قيامععععععععععععععه بهععععععععععععععذه  املصععععععععععععععدرلهععععععععععععععذا  ماليعععععععععععععة

 املهام.

أو أي معععععععن  معععععععدير الصعععععععندوق وفعععععععي  العععععععة تعهعععععععد 

 االكتتععععععععععاب الععععععععععععامبت طيععععععععععة  شععععععععععركاته التابعععععععععععة

، فععععععععال يجععععععععوز شعععععععععراء لورقععععععععة ماليعععععععععة الخععععععععاصأو 

 .الصندوق لصالح  الورقةهذه 
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 الصعععععععناديقويسعععععععتثنى معععععععن أ كعععععععام هعععععععذه املعععععععادة 

 لنظامهعععععععععععا 
ً
 وفقعععععععععععا

ً
 محعععععععععععددا

ً
التعععععععععععي تتبعععععععععععع مؤشعععععععععععرا

 األساس ي.

90.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 1-31-2 الثاني

يجعععععععع  أال يحععععععععتفظ مععععععععدير الصععععععععندوق 

بعععععععأموال نقديععععععععة أو مععععععععا يعادلهععععععععا إال إذا 

كعععععععان ذلعععععععك لضعععععععرورة تسعععععععتدعيها أ عععععععد 

 األمور التالية:

. تلبيعععععععععععععععععععععععععععععععععة طلبعععععععععععععععععععععععععععععععععات اسعععععععععععععععععععععععععععععععععترداد 1

 الو دات.

.  سععععععععععععععععععن إدارة الصععععععععععععععععععندوق وفقععععععععععععععععععا 2

ألهععععععععععععععععداف الصععععععععععععععععندوق االسععععععععععععععععتثمارية 

 واألغراض املكملة لتلك األهداف.

وال يسععععععععري  كععععععععم هععععععععذه املععععععععادة خععععععععالل 

السععععععنة األولععععععى مععععععن صععععععدور التععععععرخيص 

 النهائي للصندوق.

بععععععععأموال  مععععععععدير الصععععععععندوق يجعععععععع  أال يحععععععععتفظ 

نقديععععععععععععععععة أو مععععععععععععععععا يعادلهععععععععععععععععا إال إذا كععععععععععععععععان ذلععععععععععععععععك 

 لضرورة تستدعيها أ د األمور التالية:

 .الو دات. تلبية طلبات استرداد 1

وفقعععععععععععععا ألهععععععععععععععداف  الصععععععععععععععندوق .  سعععععععععععععن إدارة 2

االسععععععععععتثمارية واألغععععععععععراض املكملععععععععععة  الصععععععععععندوق 

 لتلك األهداف.

عنايععععععععععععة الشععععععععععععخص ويلتععععععععععععيم فععععععععععععي ذلععععععععععععك ببععععععععععععذل  

 الصعععععععععععندوق بمعععععععععععا يحقعععععععععععق مصعععععععععععلحة  الحعععععععععععريص

 .الو داتو ملة 
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وال يسعععععععععري  كعععععععععم هعععععععععذه املعععععععععادة خعععععععععالل السعععععععععنة 

ئي األولععععععععععععععععععى مععععععععععععععععععن صععععععععععععععععععدور التععععععععععععععععععرخيص النهععععععععععععععععععا

 .للصندوق 

91.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 3-31-2 الثاني

مخالفعععععععععععععععععععععععععة ضعععععععععععععععععععععععععوابط االسععععععععععععععععععععععععععتثمار 

 واالقتراض

عنعععععععععععد مخالفعععععععععععة ضعععععععععععوابط االسعععععععععععتثمار 

واالقتععععععععععععععععععععععععراض، تتبععععععععععععععععععععععععع الجعععععععععععععععععععععععععراءات 

 التالية:

فعععععععععععععععععععععععي  عععععععععععععععععععععععال مخالفعععععععععععععععععععععععة  عععععععععععععععععععععععدود  .1

االسععععععععععععععععتثمار املنصععععععععععععععععوص عليهععععععععععععععععا فععععععععععععععععي 

ضععععععععععوابط االسععععععععععتثمار الخاصععععععععععة بكععععععععععل 

نععععععععععععو  مععععععععععععن أنععععععععععععوا  الصععععععععععععناديق أو فععععععععععععي 

النظععععععععععععععععععععععععععام األساسعععععععععععععععععععععععععع ي للصععععععععععععععععععععععععععندوق 

بسعععععععععب  خطعععععععععأ أو إهمعععععععععال معععععععععن معععععععععدير 

الصعععععععععععععندوق، يتععععععععععععععين عليعععععععععععععه إخطعععععععععععععار 

بعععععععععععععععععععذلك،  -علعععععععععععععععععععى الفعععععععععععععععععععور  -الهيبعععععععععععععععععععة 

  مخالفة ضوابط االستثمار واالقتراض

ضعععععععععععععوابط أو ععععععععععععععدم التقيعععععععععععععد بعنعععععععععععععد مخالفعععععععععععععة 

املنصعععععععععوص عليهعععععععععا فعععععععععي االسعععععععععتثمار واالقتعععععععععراض 

أو النظععععععععععععععععععععععععععام األساسعععععععععععععععععععععععععع ي  الالئحععععععععععععععععععععععععععةهععععععععععععععععععععععععععذه 

 ، تتبع الجراءات التالية:للصندوق 

 عععععععدود أو ععععععععدم التقيعععععععد خالفعععععععة املفعععععععي  عععععععال  .1

االسعععععععععععععتثمار املنصعععععععععععععوص عليهعععععععععععععا فعععععععععععععي ضعععععععععععععوابط 

االسعععععععععععتثمار الخاصعععععععععععة بكعععععععععععل نعععععععععععو  معععععععععععن أنعععععععععععوا  

الصعععععععععععععععععععععععععناديق أو فعععععععععععععععععععععععععي النظعععععععععععععععععععععععععام األساسععععععععععععععععععععععععع ي 

بسعععععععععععععععب  خطعععععععععععععععأ أو إهمعععععععععععععععال معععععععععععععععن  للصعععععععععععععععندوق 

أو بسععععععععب  ظععععععععروف خارجعععععععععة  مععععععععدير الصععععععععندوق 

، يتععععععععععععين عليععععععععععععه معععععععععععدير الصععععععععععععندوق ععععععععععععن إرادة 

بعععععععععععععععععذلك،  -علعععععععععععععععععى الفعععععععععععععععععور  - الهيبعععععععععععععععععةإخطعععععععععععععععععار 

خعععععععععالل خمسعععععععععة ععععععععععدم التصعععععععععوي   .فعععععععععي  عععععععععال2

أن  معععععععدير الصعععععععندوق يجععععععع  علعععععععى ، أيعععععععام عمعععععععل

الجراءات والخطعععععععععععععععععوات بععععععععععععععععع الهيبعععععععععععععععععة يخطعععععععععععععععععر 

واملععععععععععععععععععععععععدة  املخالفععععععععععععععععععععععععةلتصععععععععععععععععععععععععوي  لالالزمععععععععععععععععععععععععة 

تقصععععععير هععععععذه  للهيبععععععةاملطلوبععععععة لععععععذلك. ويجععععععوز 

 .أو مدهااملدة 
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واتخععععععععععععععععععععاذ الجععععععععععععععععععععراءات والخطععععععععععععععععععععوات 

 الالزمة لتصوي  املخالفة.

فعععععععععععععععععععععععي  عععععععععععععععععععععععال مخالفعععععععععععععععععععععععة  عععععععععععععععععععععععدود  .2

االسععععععععععععععععتثمار املنصععععععععععععععععوص عليهععععععععععععععععا فععععععععععععععععي 

ضععععععععععوابط االسععععععععععتثمار الخاصععععععععععة بكععععععععععل 

نععععععععععععو  مععععععععععععن أنععععععععععععوا  الصععععععععععععناديق أو فععععععععععععي 

النظععععععععععععععععععععععععععام األساسعععععععععععععععععععععععععع ي للصععععععععععععععععععععععععععندوق 

بسععععععععععععب  ظععععععععععععروف خارجععععععععععععة عععععععععععععن إرادة 

معععععععععععععدير الصعععععععععععععندوق، فيتععععععععععععععين عليععععععععععععععه 

إخطعععععععععار الهيبعععععععععة بعععععععععذلك، إذا لعععععععععم يعععععععععتم 

تصععععععععععععوي  املخالفععععععععععععة خععععععععععععالل خمسععععععععععععة 

أيععععععععععععععععععععام عمععععععععععععععععععععل، علععععععععععععععععععععى أن يتضععععععععععععععععععععمن 

لخطعععععععععععععععععار الجعععععععععععععععععراءات والخطعععععععععععععععععوات ا

الالزمععععععععععة لتصععععععععععوي  املخالفععععععععععة واملععععععععععدة 

املطلوبععععععععععععععععة لععععععععععععععععذلك. ويجععععععععععععععععوز للهيبععععععععععععععععة 

 تقصير هذه املدة.

. يجعععععععععععععععع  علععععععععععععععععى مععععععععععععععععدير الصععععععععععععععععندوق 3

إشععععععععععععار مراقععععععععععع  االسعععععععععععتثمار بجميعععععععععععع 

اءات والخطعععععععععععععععععوات الالزمعععععععععععععععععة واتخعععععععععععععععععاذ الجعععععععععععععععععر 

 .املخالفةلتصوي  ل

 ععععععععععععععععدود االسععععععععععععععععتثمار  فععععععععععععععععي  ععععععععععععععععال مخالفععععععععععععععععة .2

املنصعععععععععععععوص عليهعععععععععععععا فعععععععععععععي ضعععععععععععععوابط االسعععععععععععععتثمار 

الخاصعععععععة بكععععععععل نعععععععو  مععععععععن أنعععععععوا  الصععععععععناديق أو 

فععععععععععععععي النظععععععععععععععام األساسعععععععععععععع ي للصععععععععععععععندوق بسعععععععععععععععب  

ظعععععععروف خارجعععععععة ععععععععن إرادة معععععععدير الصعععععععندوق، 

إذا لعععععععم  فيتععععععععين عليعععععععه إخطعععععععار الهيبعععععععة بعععععععذلك،

ععععععععععععععععدم  فعععععععععععععععي  عععععععععععععععال املخالفعععععععععععععععة تصعععععععععععععععوي  يعععععععععععععععتم

يجععععععع  ، أيعععععععام عمعععععععلخعععععععالل خمسعععععععة التصعععععععوي  

 الهيبعععععععععععععةأن يخطعععععععععععععر  معععععععععععععدير الصعععععععععععععندوق علعععععععععععععى 

الجراءات بععععععععععععععععععع علععععععععععععععععععى أن يتضعععععععععععععععععععمن الخطعععععععععععععععععععار

 املخالفعععععععععععععععةلتصعععععععععععععععوي  لوالخطعععععععععععععععوات الالزمعععععععععععععععة 

 للهيبععععععععععععععععةواملععععععععععععععععدة املطلوبععععععععععععععععة لععععععععععععععععذلك. ويجععععععععععععععععوز 

 تقصير هذه املدة.

إشععععععععععععععععار  معععععععععععععععدير الصعععععععععععععععندوق . يجععععععععععععععع  علعععععععععععععععى 3

 الحعععععععععععععععععععععععاالتبجميعععععععععععععععععععععععع  االسعععععععععععععععععععععععتثمارمراقععععععععععععععععععععععع  

املشعععععععار إليهعععععععا فعععععععي   عععععععدود االسعععععععتثمار مخالفعععععععات
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مخالفععععععععات  ععععععععدود االسععععععععتثمار املشععععععععار 

( مععععععن هععععععذه 2( و )1إليهععععععا فععععععي البنععععععدين )

املعععععععععادة. ويجععععععععع  عليعععععععععه  فعععععععععظ سعععععععععجل 

فعععععععععععات وتوثيعععععععععععق الجعععععععععععراء دائعععععععععععم باملخال

املتخععععععععععععععذ واملععععععععععععععدة الزمنيععععععععععععععة املطلوبععععععععععععععة 

 لتصويبها.

( معععععععععن هععععععععععذه املعععععععععادة. ويجعععععععععع  2( و )1البنعععععععععدين )

بتلععععععععك  باملخالفعععععععاتعليعععععععه  فعععععععظ سعععععععجل دائعععععععم 

وتوثيععععععععععععععق الجععععععععععععععراء املتخععععععععععععععذ واملععععععععععععععدة الحععععععععععععععاالت 

 الزمنية املطلوبة لتصويبها.

مععععععععععععععدير وفعععععععععععععي جميعععععععععععععع األ عععععععععععععوال، يجععععععععععععع  علعععععععععععععى 

ومراقععععععععععععععععععععععععع   الهيبععععععععععععععععععععععععةإخطعععععععععععععععععععععععععار  الصععععععععععععععععععععععععندوق 

 فور االنتهاء من التصوي . االستثمار

 

92.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 1-33-2 الثاني

يجععععععع  علعععععععى معععععععدير الصعععععععندوق إععععععععداد 

البيانععععععععات املاليععععععععة املر ليععععععععة املراجعععععععععة 

وأن يقعععععععععععععدم نسعععععععععععععخة منهعععععععععععععا للبورصعععععععععععععة 

والهيبععععععععععععععععععععة خععععععععععععععععععععالل مععععععععععععععععععععدة أقصععععععععععععععععععععاها 

خمسعععععععة عشعععععععر يعععععععوم عمعععععععل معععععععن نهايعععععععة 

 الفترة.

إعععععععععععععععععععععداد  معععععععععععععععععععدير الصععععععععععععععععععععندوق يجععععععععععععععععععع  علععععععععععععععععععععى 

ليعععععععععععتم مراجعتهعععععععععععا البيانعععععععععععات املاليعععععععععععة املر ليعععععععععععة 

الخععععععععععععععععارعي  مراقعععععععععععععععع  الحسععععععععععععععععاباتمععععععععععععععععن قبععععععععععععععععل 

املراجعععععععععة  منهععععععععانسعععععععخة الوأن يقععععععععدم  املراجععععععععة

خعععععععععععععععالل معععععععععععععععدة أقصعععععععععععععععاها  والهيبعععععععععععععععة للبورصعععععععععععععععة

 من نهاية الفترة. يوم عملخمسة عشر 
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93.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 2-33-2 الثاني

يجععععععع  علعععععععى معععععععدير الصعععععععندوق إععععععععداد 

البيانععععععععات املاليععععععععة السععععععععنوية املدققععععععععة، 

يقعععععععععععععدم نسعععععععععععععخة منهعععععععععععععا للبورصعععععععععععععة وأن 

والهيبععععععععععععععععععععة خععععععععععععععععععععالل مععععععععععععععععععععدة أقصععععععععععععععععععععاها 

 مععععععععععععن نهايععععععععععععة 
ً
خمسععععععععععععة وأربعععععععععععععين يومععععععععععععا

 السنة املالية للصندوق.

إعععععععععععععععععععععداد  معععععععععععععععععععدير الصععععععععععععععععععععندوق يجععععععععععععععععععع  علععععععععععععععععععععى 

ليععععععععععععتم تععععععععععععدقيقها البيانععععععععععععات املاليععععععععععععة السععععععععععععنوية 

الخععععععععععععععععارعي  مراقعععععععععععععععع  الحسععععععععععععععععاباتمععععععععععععععععن قبععععععععععععععععل 

املدققعععععععععة  منهععععععععانسععععععععخة ال، وأن يقععععععععدم املدققععععععععة

خعععععععععععععععالل معععععععععععععععدة أقصعععععععععععععععاها  والهيبعععععععععععععععة للبورصعععععععععععععععة

 مععععععععععععن نهايععععععععععععة السععععععععععععنة 
ً
خمسععععععععععععة وأربعععععععععععععين يومععععععععععععا

 .للصندوق املالية 

 

94.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 34-2 الثاني

فيمععععععععععا عععععععععععدا الصععععععععععناديق املدرجععععععععععة فععععععععععي 

البورصعععععععععععععععععععععة، يجععععععععععععععععععععع  علعععععععععععععععععععععى معععععععععععععععععععععدير 

 لكععععععل 
ً
 دوريععععععا

ً
الصععععععندوق تقععععععديم تقريععععععرا

 امععععععععععععععل و ععععععععععععععدات كععععععععععععععل مععععععععععععععدة ثالثععععععععععععععة 

أشععععععهر مععععععالم يععععععنص النظععععععام األساسعععععع ي 

أقععععععععععععععل، ويتضععععععععععععععمن هععععععععععععععذا علععععععععععععععى مععععععععععععععدة 

التقريعععععععععععععر علعععععععععععععى األخعععععععععععععص املعلومعععععععععععععات 

 التالية:

صععععععععععععافي قيمععععععععععععة أصععععععععععععول و ععععععععععععدات  .1

 الصندوق.

، البورصععععععةاملدرجععععععة فععععععي  الصععععععناديقفيمععععععا عععععععدا 

  مععععععععدير الصععععععععندوق يجعععععععع  علععععععععى 
ً
تقععععععععديم تقريععععععععرا

 لكععععععععععععععل  امععععععععععععععل 
ً
بشععععععععععععععكل ربععععععععععععععع  و ععععععععععععععداتدوريععععععععععععععا

مععععععععالم يععععععععنص  كععععععععل مععععععععدة ثالثععععععععة أشععععععععهر-سععععععععنوي 

خعععععععععالل  –النظعععععععععام األساسععععععععع ي علعععععععععى معععععععععدة أقعععععععععل 

معععععععن  يعععععععوم عمعععععععلمعععععععدة أقصعععععععاها خمسعععععععة عشعععععععر 

ويتضعععععععععمن هعععععععععذا التقريعععععععععر علعععععععععى لفتعععععععععرة، نهايعععععععععة ا

 األخص املعلومات التالية:

 أصعععععععععععععول و عععععععععععععدات و عععععععععععععدةصعععععععععععععافي قيمعععععععععععععة  .1

 .الصندوق 

، البورصععععععةاملدرجععععععة فععععععي  الصععععععناديقفيمععععععا عععععععدا 

  مععععععععدير الصععععععععندوق يجعععععععع  علععععععععى 
ً
تقععععععععديم تقريععععععععرا

 لكععععععععععععععل  امععععععععععععععل 
ً
بشععععععععععععععكل ربععععععععععععععع  و ععععععععععععععداتدوريععععععععععععععا

م يععععععععنص مععععععععال كععععععععل مععععععععدة ثالثععععععععة أشععععععععهر-سععععععععنوي 

خعععععععععالل  –النظعععععععععام األساسععععععععع ي علعععععععععى معععععععععدة أقعععععععععل 

معععععععن  يعععععععوم عمعععععععلمعععععععدة أقصعععععععاها خمسعععععععة عشعععععععر 

وخمسععععععععععة وأربعععععععععععون يععععععععععوم مععععععععععن نهايععععععععععة الفتععععععععععرة، 

ويتضعععععععمن هعععععععذا التقريعععععععر نهايعععععععة السعععععععنة املاليعععععععة 

 على األخص املعلومات التالية:
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ععععععععععدد و عععععععععدات الصعععععععععندوق التعععععععععي  .2

يملكهععععععععععععععععععععععععا  امععععععععععععععععععععععععل الو ععععععععععععععععععععععععدات 

 وصافي قيمتها.

 بحركعععععععععععععععة  سعععععععععععععععاب كعععععععععععععععل  .3
ً
سعععععععععععععععجال

 امععععععل و ععععععدات علععععععى  ععععععدة، بمععععععا 

فععععععععي ذلععععععععك أي توزيعععععععععات مدفوعععععععععة 

بعععععععععععد آخععععععععععر تقريععععععععععر تععععععععععم تقديمععععععععععه 

 لحامل الو دات.

 ععععععععععن أتععععععععععاب معععععععععدير الصعععععععععندوق 
ً
بيانعععععععععا

 ومقدمي الخدمات.  

التععععععععععي يملكهععععععععععا  الصععععععععععندوق  و ععععععععععداتعععععععععععدد  .2

 وصافي قيمتها. الو دات امل 

 بحركعععععععععععععععة  سعععععععععععععععاب كعععععععععععععععل  امعععععععععععععععل  .3
ً
سعععععععععععععععجال

علععععععععععى  ععععععععععدة، بمععععععععععا فععععععععععي ذلععععععععععك أي  و ععععععععععدات

توزيععععععععات مدفوععععععععة بععععععععد آخعععععععر تقريعععععععر تعععععععم 

 .الو داتتقديمه لحامل 

 ععععععععن أتععععععععاب 
ً
ومقعععععععدمي  معععععععدير الصعععععععندوق بيانعععععععا

 الخدمات.  

95.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 1-35-2 الثاني

يكععععععون لكععععععل صععععععندوق جمعيععععععة لحملععععععة 

علعععععععى  -معععععععرة وا عععععععدة الو عععععععدات تعقعععععععد 

فعععععععععععععي السعععععععععععععنة، ويحعععععععععععععق لكعععععععععععععل  -األقعععععععععععععل 

مشعععععععععععترك  ضعععععععععععور اجتماععععععععععععات هعععععععععععذه 

الجمعيعععععععععة والتصعععععععععويت علعععععععععى قراراتهعععععععععا 

ويكعععععععععون لكعععععععععل مععععععععععن  ملعععععععععة الو ععععععععععدات 

صععععععععععععوت وا عععععععععععععد مقابعععععععععععععل كعععععععععععععل و عععععععععععععدة 

 استثمارية وا دة يمتلكها.

جمعيععععععععععععععععععة لحملعععععععععععععععععععة  صععععععععععععععععععندوق يكععععععععععععععععععون لكععععععععععععععععععل 

خععععععععالل السععععععععنة تعقععععععععد مععععععععرة وا ععععععععدة  الو ععععععععدات

، فععععععععععي السعععععععععععنةل علععععععععععى األقعععععععععع للصععععععععععندوق املاليععععععععععة 

ويحععععععععععععق لكعععععععععععععل مشععععععععععععترك  ضعععععععععععععور اجتماععععععععععععععات 

هععععععععععععذه الجمعيعععععععععععععة والتصععععععععععععويت علعععععععععععععى قراراتهعععععععععععععا 

صععععععععععوت  الو ععععععععععداتويكععععععععععون لكععععععععععل مععععععععععن  ملععععععععععة 

اسعععععععتثمارية وا ععععععععدة  و عععععععدةوا عععععععد مقابعععععععل كععععععععل 

 يمتلكها.

جمعيععععععععععععععععععة لحملعععععععععععععععععععة  صععععععععععععععععععندوق يكععععععععععععععععععون لكععععععععععععععععععل 

بععععععععععععد انتهعععععععععععاء تعقعععععععععععد معععععععععععرة وا عععععععععععدة  الو عععععععععععدات

علعععععععى األقعععععععل  للصعععععععندوق السعععععععنة املاليعععععععة  خعععععععالل

، ويحععععععععععععق لكعععععععععععل مشعععععععععععترك  ضععععععععععععور فعععععععععععي السعععععععععععنة

اجتماعععععععععات هععععععععذه الجمعيععععععععة والتصععععععععويت علععععععععى 

 الو عععععععععداتقراراتهعععععععععا ويكعععععععععون لكعععععععععل معععععععععن  ملعععععععععة 

اسععععععععتثمارية  و ععععععععدةصععععععععوت وا ععععععععد مقابععععععععل كععععععععل 

 وا دة يمتلكها.
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 الو ععععععععععععداتويجععععععععععععوز انعقععععععععععععاد جمعيععععععععععععة  ملععععععععععععة 

 بمععععععععععععععععا ال يتعععععععععععععععععارض مععععععععععععععععع األ كععععععععععععععععام 
ً
الكترونيعععععععععععععععا

املنظمععععععععععععععععععععة للجمعيععععععععععععععععععععة فععععععععععععععععععععي هععععععععععععععععععععذا الكتععععععععععععععععععععاب 

ألطعععععععععععععععععراف املعنيعععععععععععععععععة بالحضعععععععععععععععععور، بمشعععععععععععععععععاركة ا

مععععععععن إبععععععععداء الععععععععرأي  الو ععععععععداتوتمكععععععععين  ملععععععععة 

والتصععععععععععععععععويت باملوضعععععععععععععععععوعات املعروضععععععععععععععععة فعععععععععععععععععي 

 االجتما . 

 

96.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 2-35-2 الثاني

تخعععععععععععتص جمعيعععععععععععة  ملعععععععععععة الو عععععععععععدات 

بعععععععععععالنظر واتخعععععععععععاذ قعععععععععععرار فعععععععععععي املسعععععععععععائل 

 التالية:

تقريععععععععععععععععر مععععععععععععععععدير الصععععععععععععععععندوق عععععععععععععععععن  .1

 نشاط الصندوق ومركزه املالي.

تقريععععععععععععر مراقعععععععععععع  الحسععععععععععععابات عععععععععععععن  .2

البيانعععععععععات املاليععععععععععة السعععععععععنوية املدققععععععععععة 

 للصندوق.

البيانععععععععععععععععععععععععععات املاليععععععععععععععععععععععععععة السععععععععععععععععععععععععععنوية  .3

 املدققة للصندوق.

بعععععععععععالنظر  لو عععععععععععداتاتخععععععععععتص جمعيعععععععععععة  ملععععععععععة 

 و اتخاذ قرار في املسائل التالية:أ

عععععععععععن أو املصعععععععععفي  معععععععععدير الصعععععععععندوق تقريعععععععععر  .1

ععععععععن السعععععععنة ومركعععععععزه املعععععععالي  الصعععععععندوق نشعععععععاط 

 .للصندوق املالية 

عععععععععععن  الخعععععععععارعي مراقععععععععع  الحسعععععععععاباتتقريعععععععععر  .2

البيانعععععععععععععععععععععععععات املاليعععععععععععععععععععععععععة السعععععععععععععععععععععععععنوية املدققعععععععععععععععععععععععععة 

 .للصندوق 

البيانععععععععععععععععععععات املاليععععععععععععععععععععة السععععععععععععععععععععنوية املدققععععععععععععععععععععة  .3

 .للصندوق 
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تقريعععععععععر مكتععععععععع  التعععععععععدقيق الشعععععععععرعي  .4

الخععععععععععععععععععععععارعي )بالنسععععععععععععععععععععععبة للصععععععععععععععععععععععناديق 

املعععععععععرخص لهعععععععععا بالعمعععععععععل وفعععععععععق أ كعععععععععام 

 السالمية(.الشريعة 

 تقرير مراق  االستثمار. .5

تععععععععععديالت النظعععععععععام األساسععععععععع ي التعععععععععي  .6

تمععععععععععععس الحقععععععععععععوق املكتسععععععععععععبة لحملععععععععععععة 

 الو دات.

 عزل مدير الصندوق. .7

 تعيين مدير بديل. .8

اختيععععععععععععععععععععععععار مصععععععععععععععععععععععععفي الصععععععععععععععععععععععععندوق  .9

 ومراقبة أعماله.

وال تنفععععععععععععععذ قععععععععععععععرارات جمعيععععععععععععععة  ملععععععععععععععة 

 الو دات إال بموافقة الهيبة.

 مكتععععععع  التعععععععدقيق الشعععععععرعي الخعععععععارعيتقريعععععععر  .4

املعععععععععرخص لهعععععععععا بالعمعععععععععل  للصعععععععععناديق)بالنسعععععععععبة 

ععععععععععععععععن وفعععععععععععععععق أ كعععععععععععععععام الشعععععععععععععععريعة السعععععععععععععععالمية( 

 .للصندوق السنة املالية 

ععععععععععععععن السعععععععععععععنة  مراقععععععععععععع  االسعععععععععععععتثمارتقريعععععععععععععر  .5

 .للصندوق املالية 

تععععععععععععديالت النظعععععععععععام األساسععععععععععع ي التعععععععععععي تمعععععععععععس  .6

 .الو داتالحقوق املكتسبة لحملة 

 معععععععععععععععديرتعيعععععععععععععععين  ععععععععععععععععزل معععععععععععععععدير الصعععععععععععععععندوق  .7

 .بديل

ومراقبعععععععععععععععععة  الصعععععععععععععععععندوق اختيعععععععععععععععععار مصعععععععععععععععععفي   .8

 أعماله.

 بديل.مصفي  مديرتعيين  .9

وال تنفعععععععععذ قعععععععععرارات جمعيعععععععععة  ملعععععععععة الو عععععععععدات 

 إال بموافقة الهيبة.
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97.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 3-35-2 الثاني

تنعقعععععععععععععد جمعيعععععععععععععة  ملعععععععععععععة الو عععععععععععععدات 

بنععععععععععععععععععععاء علععععععععععععععععععععى دعععععععععععععععععععععوة مععععععععععععععععععععن مععععععععععععععععععععدير 

الصععععععععندوق للنظععععععععر فععععععععي املسععععععععائل التععععععععي 

تعععععععععدخل فعععععععععي اختصاصعععععععععاتها، ويتوجععععععععع  

عليعععععععععععه أن يوجعععععععععععه العععععععععععدعوة لالجتمعععععععععععا  

بنعععععععاء علعععععععى طلععععععع  مسعععععععب  مقعععععععدم معععععععن 

 ملعععععععععععععة الو ععععععععععععععدات الععععععععععععععذين يمثلععععععععععععععون 

مععععععععععن رأس  % 10نسععععععععععبة ال تقععععععععععل عععععععععععن 

مععععععععععععال الصععععععععععععندوق املصععععععععععععدر، أو بنععععععععععععاء 

االسعععععععععتثمار  علعععععععععى طلععععععععع  معععععععععن مراقععععععععع 

أو مراقععععععععععععععععععععععععع  الحسععععععععععععععععععععععععععابات. وتعععععععععععععععععععععععععععد 

جععععععععدول األعمععععععععال الجهععععععععة التععععععععي تععععععععدعو 

 إلى االجتما .

بنععععععععاء علعععععععععى  الو ععععععععداتتنعقععععععععد جمعيععععععععة  ملععععععععة 

أو املصععععععععععععععفي  مععععععععععععععدير الصععععععععععععععندوق دعععععععععععععععوة مععععععععععععععن 

للنظعععععععععععععععععععر فعععععععععععععععععععي املسعععععععععععععععععععائل التعععععععععععععععععععي تعععععععععععععععععععدخل فعععععععععععععععععععي 

اختصاصعععععععععععععععاتها، ويتوجععععععععععععععع  عليعععععععععععععععه أن يوجعععععععععععععععه 

العععععععععدعوة لالجتمعععععععععا  بنعععععععععاء علعععععععععى طلععععععععع  مسعععععععععب  

العععععععذين يمثلعععععععون  الو عععععععداتمقعععععععدم معععععععن  ملعععععععة 

مععععععععععععععن رأس مععععععععععععععال  % 10نسععععععععععععععبة ال تقععععععععععععععل عععععععععععععععن 

املصعععععععدر، أو بنععععععععاء علعععععععى طلععععععع  مععععععععن  الصعععععععندوق 

 مراقعععععععععععععع  الحسععععععععععععععاباتأو  مراقعععععععععععععع  االسععععععععععععععتثمار

 معععععععععععععن 
ً
وذلعععععععععععععك خعععععععععععععالل وا عععععععععععععد وعشعععععععععععععرين يومعععععععععععععا

مععععععععا لععععععععم يععععععععتم االتفععععععععاق تععععععععاري  اسععععععععتالم الطلعععععععع  

بععععععين الجهعععععععة املسعععععععؤولة ععععععععن العععععععدعوة للجمعيعععععععة 

. ال ععععععععقومقععععععععدمي الطلعععععععع  علععععععععى تععععععععاري  انعقععععععععاد 

وتعععععععد جععععععدول األعمععععععال الجهععععععة التععععععي تععععععدعو إلععععععى 

 االجتما .
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98.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 4-35-2 الثاني

إذا لعععععععععععععععععععم يقعععععععععععععععععععم معععععععععععععععععععدير الصعععععععععععععععععععندوق 

بععععععدعوة جمعيععععععة  ملععععععة الو ععععععدات فععععععي 

األ ععععععععوال التععععععععي يتوجعععععععع  فيهععععععععا ذلععععععععك أو 

إذا تعععععععععععععععععععععععذر دعوتهععععععععععععععععععععععا مععععععععععععععععععععععن مععععععععععععععععععععععدير 

الصععععععععععععععععععععععععععععععععندوق ألي سعععععععععععععععععععععععععععععععععب  معععععععععععععععععععععععععععععععععن 

األسععععععععععباب، يجععععععععععوز للهيبععععععععععة أن تكلععععععععععف 

مراقعععععععععععععععععععععععع  االسععععععععععععععععععععععععتثمار أو مراقعععععععععععععععععععععععع  

الحسععععععععععابات بععععععععععدعوة هععععععععععذه الجمعيععععععععععة 

 لالنعقاد.

أو املصععععععععععععفي  مععععععععععععدير الصععععععععععععندوق إذا لععععععععععععم يقععععععععععععم 

فعععععععععععععععععععي  الو عععععععععععععععععععداتبعععععععععععععععععععدعوة جمعيعععععععععععععععععععة  ملعععععععععععععععععععة 

األ عععععععععععععععوال التعععععععععععععععي يتوجععععععععععععععع  فيهعععععععععععععععا ذلعععععععععععععععك أو إذا 

ألي  مععععععععععععععن مععععععععععععععدير الصععععععععععععععندوق تعععععععععععععععذر دعوتهععععععععععععععا 

أن  للهيبععععععععععععععععةسععععععععععععععععب  مععععععععععععععععن األسععععععععععععععععباب، يجععععععععععععععععوز 

مراقعععععععععععععععععععععع  أو  مراقعععععععععععععععععععععع  االسععععععععععععععععععععععتثمارتكلععععععععععععععععععععععف 

  اباتالحسعععععع
ً
بععععععدعوة هععععععذه أو مععععععن تععععععراه مناسععععععبا

 الجمعية لالنعقاد.

 

99.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 5-35-2 الثاني

توجعععععععه العععععععدعوة إلعععععععى  ضعععععععور اجتمععععععععا  

جمعيععععععععة  ملععععععععة الو ععععععععدات متضععععععععمنة 

جعععععععععععععععععدول األعمعععععععععععععععععال وزمعععععععععععععععععان ومكعععععععععععععععععان 

انعقعععععععععععععععاد االجتمعععععععععععععععا  بأ عععععععععععععععد الطعععععععععععععععرق 

 التالية:

الععععععععععالن فععععععععععي صععععععععععحيفتين يععععععععععوميتين  .1

محليتععععععععععععين والبورصععععععععععععة قبععععععععععععل انعقععععععععععععاد 

االجتمععععععععععا  بعشععععععععععرة أيععععععععععام عمععععععععععل علععععععععععى 

 األقل.

توجعععععععه العععععععدعوة إلعععععععى  ضعععععععور اجتمعععععععا  جمعيعععععععة 

متضععععععععمنة جععععععععدول األعمععععععععال  الو ععععععععدات ملععععععععة 

وزمعععععععععععععععان ومكععععععععععععععععان انعقعععععععععععععععاد االجتمععععععععععععععععا  بأ ععععععععععععععععد 

 الطرق التالية:

الععععععععالن فعععععععي صعععععععحيفتين يعععععععوميتين محليتعععععععين  .1

والبورصعععععععععععة قبعععععععععععل انعقعععععععععععاد االجتمعععععععععععا  بعشعععععععععععرة 

 أيام عمل على األقل.

الععععععععععععالن قبعععععععععععل انعقعععععععععععاد االجتمعععععععععععا  بعشعععععععععععرة . 1

علعععععععععععععععى األقعععععععععععععععل فعععععععععععععععي صعععععععععععععععحيفتين  أيعععععععععععععععام عمعععععععععععععععل
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خطابعععععععععععععععات مسعععععععععععععععجلة ترسعععععععععععععععل إلعععععععععععععععى  .2

 ملععععععععععععععععععة الو ععععععععععععععععععدات قبععععععععععععععععععل املوعععععععععععععععععععد 

املحععععععععععدد النعقععععععععععاد االجتمععععععععععا  بعشععععععععععرة 

 أيام عمل على األقل.

البريعععععععععععععععد اللكترونعععععععععععععععي أو الفعععععععععععععععاكس  .3

قبعععععععل انعقعععععععاد االجتمعععععععا  بسعععععععبعة أيعععععععام 

 على األقل.عمل 

تسععععععععليم الععععععععدعوة باليععععععععد إلععععععععى  ملععععععععة  .4

الو ععععععععععععععععععدات أو مععععععععععععععععععن ينععععععععععععععععععوب عععععععععععععععععععنهم 

 قبعععععععل موععععععععد االجتمعععععععا  بثالثعععععععة 
ً
قانونعععععععا

أيعععععام عمععععععل علععععععى األقععععععل، ويؤشععععععر علععععععى 

 صورة الدعوة بما يفيد االستالم.

يشعععععععععترط لصعععععععععحة الععععععععععالن بالوسعععععععععائل 

( و 3( و )2املشععععععععععار إليهععععععععععا فععععععععععي البنععععععععععود )

( معععععععععععععععععععن هعععععععععععععععععععذه املعععععععععععععععععععادة أن يكعععععععععععععععععععون 4)

قععععععععععد زود مععععععععععدير الصععععععععععندوق  املشععععععععععترك

ببيانعععععععععععععععات ععععععععععععععععن موطنعععععععععععععععه أو عنعععععععععععععععوان 

بريعععععععععده اللكترونعععععععععي أو رقعععععععععم الفعععععععععاكس 

قععععععععععععععععععععععوم لتوالبورصععععععععععععععععععععععة يععععععععععععععععععععععوميتين محليتععععععععععععععععععععععين 

بععععععععععععععععالعالن عععععععععععععععععن جععععععععععععععععدول األعمععععععععععععععععال وميعععععععععععععععععاد 

 ومكان اجتما  الجمعية.

خطابعععععععععععععععات مسعععععععععععععععجلة ترسعععععععععععععععل إلعععععععععععععععى  ملعععععععععععععععة  .2

قبعععععععععععععل املوععععععععععععععد املحعععععععععععععدد النعقععععععععععععععاد  الو عععععععععععععدات

 على األقل. أيام عملاالجتما  بعشرة 

وسععععععععععععععائل  البريععععععععععععععد اللكترونععععععععععععععي أو الفععععععععععععععاكس .3

قبعععععععععععععععععل  االتصععععععععععععععععال االلكترونيععععععععععععععععة أو الحديثععععععععععععععععة

علععععععععععى  أيععععععععععام عمععععععععععلانعقععععععععععاد االجتمععععععععععا  بسععععععععععبعة 

 األقل.

تسععععععععععععععععععععليم الععععععععععععععععععععدعوة باليععععععععععععععععععععد إلععععععععععععععععععععى  ملعععععععععععععععععععععة  .4

 قبعععععععععل  الو عععععععععدات
ً
أو معععععععععن ينعععععععععوب ععععععععععنهم قانونعععععععععا

علععععععععععععى  أيععععععععععععام عمععععععععععععلموعععععععععععععد االجتمععععععععععععا  بثالثععععععععععععة 

األقععععععععععععل، ويؤشععععععععععععر علععععععععععععى صععععععععععععورة الععععععععععععدعوة بمععععععععععععا 

 يفيد االستالم.

سععععععععععائل املشععععععععععار يشععععععععععترط لصععععععععععحة العععععععععععالن بالو 

( مععععععععععععن هعععععععععععععذه 4( و )3( و )2إليهععععععععععععا فععععععععععععي البنععععععععععععود )

مععععععععععععععدير املععععععععععععععادة أن يكععععععععععععععون املشععععععععععععععترك قععععععععععععععد زود 
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الخعععععععععععاص بعععععععععععه، ووافعععععععععععق علعععععععععععى إعالنعععععععععععه 

مععععععن خععععععالل هععععععذه الوسععععععائل وأن يكععععععون 

 فعععععععععععععععي النظعععععععععععععععام األساسععععععععععععععع ي 
ً
منصوصعععععععععععععععا

للصعععععععندوق علعععععععى الععععععععالن ععععععععن طريعععععععق 

 تلك الوسائل.

وال يعتعععععععععععععععد بعععععععععععععععأي ت ييععععععععععععععععر معععععععععععععععن قبععععععععععععععععل 

ر املشععععععععععترك ألي مععععععععععن البيانععععععععععات املشععععععععععا

إليهععععا فععععي الفقععععرة السععععابقة مععععا لععععم يكععععن 

قععععععععععععععععد أخطععععععععععععععععر مععععععععععععععععدير الصععععععععععععععععندوق أو 

الجهعععععععة التعععععععي تحعععععععتفظ بسعععععععجل  ملععععععععة 

الو ععععععدات بهععععععذا الت ييععععععر قبععععععل إعالنععععععه 

 بخمسة أيام عمل على األقل.

أو الجهعععععععععععععععععععععة التعععععععععععععععععععععي  أو املصعععععععععععععععععععععفي الصعععععععععععععععععععععندوق 

ببيانععععععععععات  الو ععععععععععداتتحعععععععععتفظ بسععععععععععجل  ملععععععععععة 

عععععععععن موطنععععععععه أو عنععععععععوان بريععععععععده اللكترونععععععععي أو 

رقععععععععععععم الفععععععععععععاكس الخععععععععععععاص بععععععععععععه، ووافععععععععععععق علععععععععععععى 

إعالنعععععععه معععععععن خعععععععالل هعععععععذه الوسعععععععائل وأن يكعععععععون 

 فععععععععععي النظععععععععععام األساسعععععععععع ي 
ً
 للصععععععععععندوق منصوصععععععععععا

 على العالن عن طريق تلك الوسائل.

وال يعتععععععععد بععععععععأي ت ييععععععععر مععععععععن قبععععععععل املشععععععععترك ألي 

معععععععععععععععن البيانعععععععععععععععات املشعععععععععععععععار إليهعععععععععععععععا فعععععععععععععععي الفقعععععععععععععععرة 

مععععععععععععدير السعععععععععععابقة مععععععععععععا لععععععععععععم يكعععععععععععن قععععععععععععد أخطععععععععععععر 

أو الجهعععععععععععععععععععععة التعععععععععععععععععععععي أو املصعععععععععععععععععععععفي الصعععععععععععععععععععععندوق 

بهعععععععععععععععذا  الو عععععععععععععععداتتحععععععععععععععتفظ بسعععععععععععععععجل  ملعععععععععععععععة 

 أيعععععععععععام عمعععععععععععلالت ييعععععععععععر قبعععععععععععل إعالنعععععععععععه بخمسعععععععععععة 

 على األقل.

100.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 6-35-2 الثاني

يجععععععع  علعععععععى معععععععدير الصعععععععندوق توجيعععععععه 

إخطععععععععارات بجععععععععدول األعمععععععععال وميعععععععععاد 

ومكععععععععععععععععان اجتمععععععععععععععععا  جمعيععععععععععععععععة  ملععععععععععععععععة 

الو ععععععععععدات قبععععععععععل سععععععععععبعة أيععععععععععام عمععععععععععل 

الجهعععععععععععة التعععععععععععي  معععععععععععدير الصعععععععععععندوق يجععععععععععع  علعععععععععععى 

 الو ععععععععععداتقامععععععععععت بالععععععععععدعوة لجمعيععععععععععة  ملععععععععععة 

توجيععععععععه إخطععععععععارات بجعععععععععدول األعمععععععععال وميععععععععععاد 

 الو عععععععععععداتومكعععععععععععان اجتمعععععععععععا  جمعيعععععععععععة  ملعععععععععععة 
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علععععععععععى األقععععععععععل مععععععععععن انعقععععععععععاد االجتمععععععععععا  

  :إلى كل من

 .الهيبة.1

 .مراق  االستثمار.2

الجهععععععععععععععععة التععععععععععععععععي تحععععععععععععععععتفظ بسعععععععععععععععععجل .3

 ملعععععععععععة الو عععععععععععدات )أمعععععععععععين  فعععععععععععظ أو 

 .وكالة املقاصة(

ات ومكتععععععععععععععععععععععع  مراقععععععععععععععععععععععع  الحسعععععععععععععععععععععععاب.4

 -التعععععععععععععععععععععععععدقيق الشعععععععععععععععععععععععععرعي الخعععععععععععععععععععععععععارعي 

إذا كعععععععععععععععععان معععععععععععععععععن  - سععععععععععععععععع  األ عععععععععععععععععوال 

املقعععععععرر ععععععععرض البيانعععععععات املاليعععععععة علعععععععى 

  .جمعية  ملة الو دات

.البورصعععععععععععععة ل ععععععععععععععالن ععععععععععععععن جععععععععععععععدول 5

األعمععععععععععععال وميععععععععععععععاد ومكععععععععععععان اجتمعععععععععععععا  

 الجمعية.

علععععععععععععى األقعععععععععععل مععععععععععععن  أيععععععععععععام عمعععععععععععلقبعععععععععععل سعععععععععععبعة 

مععععععععا  –الجهعععععععات التاليعععععععة انعقعععععععاد االجتمعععععععا  إلععععععععى 

لععععععععععععم يعععععععععععععتم االسعععععععععععععت ناء ععععععععععععععن أي معععععععععععععنهم خعععععععععععععالل 

  :كل منمر لة التصفية 

 .الهيبة.1

 .مراق  االستثمار.1

الجهعععععععععععععععععة التعععععععععععععععععي تحعععععععععععععععععتفظ بسعععععععععععععععععجل  ملعععععععععععععععععة .2

 .(وكالة املقاصةأو  أمين  فظ) الو دات

ومكتعععععععععععععععع  التععععععععععععععععدقيق  مراقعععععععععععععععع  الحسععععععععععععععععابات.3

إذا  - سعععععععععععععع  األ ععععععععععععععوال  - الشععععععععععععععرعي الخععععععععععععععارعي

كععععععان مععععععن املقععععععرر عععععععرض البيانععععععات املاليععععععة علععععععى 

  .الو داتجمعية  ملة 

.البورصعععععععععععة ل ععععععععععععالن ععععععععععععن جعععععععععععدول األعمعععععععععععال 5

 وميعاد ومكان اجتما  الجمعية.

يجعععععع  علععععععى الجهععععععة التععععععي قامععععععت بالععععععدعوة  كمععععععا

توجيعععععععععععه إخطعععععععععععار  الو عععععععععععداتلجمعيعععععععععععة  ملعععععععععععة 

علعععععى األقعععععل  أيعععععام عمععععلقبععععل سعععععبعة  الهيبعععععةإلععععى 
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معععععععععععععععن انعقعععععععععععععععاد االجتمعععععععععععععععا  علعععععععععععععععى أن يتضعععععععععععععععمن 

 الخطار ما يلي:

 نسخة من دعوة االجتما . . أ

 نسخة من جدول أعمال الجمعية. . ب

نسععععععععععععععخة مععععععععععععععن العالنععععععععععععععات عععععععععععععععن طريععععععععععععععق  .ج

أو وسععععععععععععععععععععععععععائل  والبورصععععععععععععععععععععععععععةالصععععععععععععععععععععععععععحف 

العععععععععععععالن األخععععععععععععرى املحععععععععععععددة فععععععععععععي املعععععععععععععادة 

 ( من هذا الفصل.5-35-2رقم )

نسعععععععععععخة معععععععععععن إخطعععععععععععارات مقعععععععععععدمي الخععععععععععععدمات 

 بدعوة الجمعية.

101.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 7-35-2 الثاني

ال يترتعععععععع  علععععععععى عععععععععدم  ضععععععععور ممثععععععععل 

بطععععععععععععععالن  -بعععععععععععععععد إخطارهععععععععععععععا  -الهيبععععععععععععععة 

اجتمعععععععععا  جمعيعععععععععة  ملعععععععععة الو عععععععععدات. 

ويبطععععععععععععل هعععععععععععععذا االجتمععععععععععععا  فعععععععععععععي  العععععععععععععة 

ععععععععععععععععععدم  ضعععععععععععععععععور أّيٍّ معععععععععععععععععن الجهعععععععععععععععععات 

( و 3( و )2املشععععععععععار إليهععععععععععا فععععععععععي البنععععععععععود )

( معععععععن املعععععععادة السعععععععابقة. كمعععععععا يبطعععععععل 4)

االجتمعععععععععععا  فعععععععععععي  العععععععععععة ععععععععععععدم  ضعععععععععععور 

 - الهيبععععععععةال يترتعععععععع  علععععععععى عععععععععدم  ضععععععععور ممثععععععععل 

بطععععععععععععالن اجتمععععععععععععا  جمعيععععععععععععة  -بعععععععععععععد إخطارهععععععععععععا 

. ويبطعععععععل هعععععععذا االجتمعععععععا  فعععععععي الو عععععععدات ملعععععععة 

 العععععععة ععععععععدم  ضعععععععور أّيٍّ معععععععن الجهعععععععات املشعععععععار 

( معععععععععععععن 4 3( و )3 2( و )2 1إليهعععععععععععععا فعععععععععععععي البنعععععععععععععود )

ء عععععععععععن مععععععععععالم يععععععععععتم االسععععععععععت نااملععععععععععادة السععععععععععابقة 

 . خدمات أي منهم خالل مر لة التصفية

 

mailto:uic@unioninvest.org
http://www.unioninvest.org/


P.O. Box: 27555 Safat, 13136 Kuwait 
Mezzanine, Kuwait Chamber of Commerce & Industry Building, Kuwait City. 
Tel.: +965 2228 0370   Fax: +965 2249 0091/2 
E- mail: uic@unioninvest.org                                                                                                                                                                              www.unioninvest.org  
 

 

 

 

105/ 204 

 مالحظات اتحاد شركات االستثمار  النص بعد التعديل  النص قبل التعديل نوع التعديل  املادة  الفصل  الكتاب  م

مععععععععععععععععدير الصععععععععععععععععندوق مععععععععععععععععا لععععععععععععععععم تكععععععععععععععععن 

لالجتمععععععا  موجهععععععة مععععععن جهععععععة  الععععععدعوة

 أخرى بخالف املدير.

كمععععععا يبطععععععل االجتمععععععا  فععععععي  الععععععة عععععععدم  ضععععععور 

معععععععععععععععا لعععععععععععععععم تكعععععععععععععععن العععععععععععععععدعوة  مععععععععععععععدير الصعععععععععععععععندوق 

لالجتمععععععععا  موجهععععععععة مععععععععن جهععععععععة أخععععععععرى بخععععععععالف 

 .املدير

102.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 9-35-2 الثاني

ال يكععععععععععععون انعقععععععععععععاد اجتمععععععععععععا  جمعيععععععععععععة 

 إال إذا 
ً
 ملعععععععععععععععة الو عععععععععععععععدات صعععععععععععععععحيحا

 ضععععععععععععععره  ملععععععععععععععة الو ععععععععععععععدات الععععععععععععععذين 

معععععععععععن رأس  % 50يمثلعععععععععععون أكثعععععععععععر معععععععععععن 

معععععععععال الصعععععععععندوق املصعععععععععدر. فععععععععع ذا لععععععععععم 

يتععععععوافر هععععععذا النصععععععاب  وجعععععع  دعععععععوة 

الجمعيععععععععععة إلععععععععععى اجتمععععععععععا  ثععععععععععان لعععععععععععذات 

جعععععععععدول األعمعععععععععال يعقعععععععععد خعععععععععالل معععععععععدة 

 معععععععن تعععععععاري  
ً
ال تزيعععععععد ععععععععن ثالثعععععععين يومعععععععا

مععععععععععععا  األول، ويكععععععععععععون االجتمععععععععععععا  االجت

 أيععععععععععععععا كععععععععععععععان نسععععععععععععععبة 
ً
الثععععععععععععععاني صععععععععععععععحيحا

 .الحضور من رأس املال

ويجعععععععععععععععوز أال توجعععععععععععععععه دععععععععععععععععوة جديعععععععععععععععدة 

لالجتمععععععععا  الثععععععععاني إذا كععععععععان قععععععععد  ععععععععدد 

جمعية  ملة   اجتما   انعقاد  يكون  ال 

إذا  ضره  ملة   الو دات إال   
ً
صحيحا

من    الو دات أكثر  يمثلون  من    %   50الذين 

مال   يتوافر    الصندوق رأس  لم  ف ذا  املصدر. 

وج  دعوة الجمعية إلى اجتما    هذا النصاب 

مدة   يعقد خالل  األعمال  لذات جدول  ال  ثان 

وال تزيد عن ثالثين    أيام عمل تقل عن خمسة  

 من تاري  االجتما  األول، ويك
ً
ون االجتما   يوما

 أيا كان نسبة الحضور من رأس  
ً
الثاني صحيحا

 املال. 

ويجوز أال توجه دعوة جديدة لالجتما  الثاني  

كان قد  دد تاريخه في الدعوة إلى االجتما    إذا

 األول. 
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تاريخعععععععععععه فعععععععععععي العععععععععععدعوة إلعععععععععععى االجتمعععععععععععا  

 .األول 

وتصعععععععععععععععععععععععععععدر القعععععععععععععععععععععععععععرارات باألغلبيعععععععععععععععععععععععععععة 

املطلقععععععععععععععععععة للو ععععععععععععععععععدات املمثلععععععععععععععععععة فععععععععععععععععععي 

االجتمععععععععععععععععععععععععا  باسععععععععععععععععععععععععتثناء القععععععععععععععععععععععععرارات 

بتعععععععععديل النظععععععععام األساسعععععععع ي املتعلقععععععععة 

 للصعععععععععععععندوق والتعععععععععععععي تمعععععععععععععس الحقعععععععععععععوق 

املكتسعععععععععععبة لحملعععععععععععة الو عععععععععععدات أو فعععععععععععي 

 الععععععععععععة التصععععععععععععفية بنععععععععععععاًء علععععععععععععى طلعععععععععععع  

مععععععععععععععععععععععععدير الصعععععععععععععععععععععععععندوق، فيجععععععععععععععععععععععععع  أن 

تصععععععععععدر بموافقعععععععععععة  ملعععععععععععة الو عععععععععععدات 

معععععععن  % 50العععععععذين يملكعععععععون أكثعععععععر معععععععن 

 رأس مال الصندوق املصدر.

باألغلبية القرارات    للو دات املطلقة   وتصدر 

املمثلة في االجتما  باستثناء القرارات املتعلقة  

والتي تمس    للصندوق األساس ي  بتعديل النظام  

أو في  الة    الو داتالحقوق املكتسبة لحملة  

الصندوق التصفية   مدير  طل   على  ،  بناًء 

بموافقة  ملة   تصدر  أن    الو دات فيج  

من   أكثر  يملكون  مال    %   50الذين  رأس  من 

 املصدر.  الصندوق 

 

103.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 10-35-2 الثاني

ال يجعععععععععوز لجمعيعععععععععة  ملعععععععععة الو عععععععععدات 

مناقشععععععععععة موضععععععععععوعات غيععععععععععر مدرجععععععععععة 

علعععععععععععى جعععععععععععدول األعمعععععععععععال إال إذا كانعععععععععععت 

معععععععععععن األمععععععععععععور العاجلعععععععععععة التععععععععععععي طععععععععععععرأت 

بعععععععععععععد إعععععععععععععداد الجععععععععععععدول أو تكشععععععععععععفت 

لجمعية  ملة   يجوز  مناقشة    الو داتال 

موضوعات غير مدرجة على جدول األعمال إال  

بعد   طرأت  التي  العاجلة  األمور  من  كانت  إذا 

إعداد الجدول أو تكشفت أثناء االجتما ، أو  

أو    مراق  الحسابات أو    الهيبة إذا طلبت ذلك  
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أثنععععععععاء االجتمععععععععا ، أو إذا طلبععععععععت ذلععععععععك 

الهيبععععععععععععععععععة أو مراقعععععععععععععععععع  الحسععععععععععععععععععابات أو 

 5 ملعععععععععة الو عععععععععدات العععععععععذين يملكعععععععععون 

معععععععععععععععععععععععععععن رأس معععععععععععععععععععععععععععال الصعععععععععععععععععععععععععععندوق  %

ذا تبعععععععععين أثنعععععععععاء املناقشعععععععععة املصعععععععععدر، وإ

ععععععععععععععدم كفايعععععععععععععة املعلومعععععععععععععات املتعلقعععععععععععععة 

بععععععععععبعض املسعععععععععععائل املعروضععععععععععة، تععععععععععععين 

تأجيععععععععل االجتمععععععععا  ملععععععععدة ال تزيععععععععد علععععععععى 

عشععععععععععرة أيعععععععععععام عمعععععععععععل إذا طلععععععععععع  ذلعععععععععععك 

 ملعععععععععععععة الو عععععععععععععدات العععععععععععععذين يملكعععععععععععععون 

مععععععععععععععععععن رأس مععععععععععععععععععال الصععععععععععععععععععندوق  % 25

املصعععععععدر، وينعقعععععععد االجتمعععععععا  املؤجعععععععل 

دون الحاجععععععععة إلععععععععى إجععععععععراءات جديععععععععدة 

 للدعوة.

يملكون    الو دات ملة   من رأس    %  5الذين 

من  بشر املصدر    الصندوق مال   تكون  أن  ط 

االجتما  بمحاور  املرتبطة  تبين  األمور  وإذا   ،

أثناء املناقشة عدم كفاية املعلومات املتعلقة  

تأجيل   تعين  املعروضة،  املسائل  ببعض 

إذا    أيام عملاالجتما  ملدة ال تزيد على عشرة  

 25الذين يملكون    الو داتطل  ذلك  ملة  

مال    % رأس  وينعقد    الصندوق من  املصدر، 

إجراءات  االجت  إلى  الحاجة  دون  املؤجل  ما  

 جديدة للدعوة. 

104.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 11-35-2 الثاني

 فععععععععي  ععععععععال 
ً
يعععععععععد ممثععععععععل الهيبععععععععة تقريععععععععرا

 ضعععععععععععععوره اجتمعععععععععععععا  جمعيعععععععععععععة  ملعععععععععععععة 

الو ععععععععععععععععععععععععععدات بمجريععععععععععععععععععععععععععات ووقعععععععععععععععععععععععععععائع 

 فعععععععي  عععععععال  ضعععععععوره 
ً
يععععععععد ممثعععععععل الهيبعععععععة تقريعععععععرا

اجتمععععععععععععععععععععععععععا  جمعيععععععععععععععععععععععععععة  ملععععععععععععععععععععععععععة الو ععععععععععععععععععععععععععدات 

بمجريعععععععععععععععععععععععات ووقعععععععععععععععععععععععائع االجتمعععععععععععععععععععععععا  علعععععععععععععععععععععععى أن 

 يتضمن التقرير على األخص ما يلي:
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االجتمععععععععا  علععععععععى أن يتضععععععععمن التقريععععععععر 

 على األخص ما يلي:

النصععععععععععععععععععععععععععععاب القععععععععععععععععععععععععععععانوني لعقععععععععععععععععععععععععععععد  .1

 االجتما .

 صحة توكيالت الحضور.  .2

أيعععععععععة شعععععععععكاوى تعععععععععععرض معععععععععن  ملععععععععععة  .3

 الو دات أثناء االجتما .

معععععععععععععععععععععا اتخذتعععععععععععععععععععععه الجمعيعععععععععععععععععععععة معععععععععععععععععععععن  .4

 قرارات.

أيععععععععععة مخالفععععععععععات للقععععععععععانون أو هععععععععععذه  .5

 الالئحة قد تحدث أثناء االجتما .

 

وال يجععععععععععععوز ملمثععععععععععععل الهيبععععععععععععة إبعععععععععععععداء أي 

نععععععععاء رأي فيمععععععععا يعععععععععرض مععععععععن خععععععععالف أث

االجتمعععععععا  وعلعععععععى معععععععدير الصعععععععندوق أو 

الجهععععععععععععععععععة التععععععععععععععععععي دعععععععععععععععععععت إلععععععععععععععععععى عقععععععععععععععععععد 

 - سعععععععععععععععععععععععع  األ ععععععععععععععععععععععععوال  -االجتمععععععععععععععععععععععععا  

 . النصاب القانوني لعقد االجتما .1

 .  صحة توكيالت الحضور.2

. أيععععععة شععععععكاوى تعععععععرض مععععععن  ملععععععة الو ععععععدات 3

 أثناء االجتما .

 . ما اتخذته الجمعية من قرارات.4

. أيعععععععععة مخالفعععععععععات للقعععععععععانون أو هعععععععععذه الالئحعععععععععة 5

 .قد تحدث أثناء االجتما 

وال يجعععععععععوز ملمثعععععععععل الهيبعععععععععة إبعععععععععداء أي رأي فيمعععععععععا 

يعععععععععععرض مععععععععععن خعععععععععععالف أثنععععععععععاء االجتمععععععععععا  وعلعععععععععععى 

معععععععععدير الصعععععععععندوق أو الجهعععععععععة التعععععععععي دععععععععععت إلعععععععععى 

موافعععععععععاة  - سععععععععع  األ عععععععععوال  -عقعععععععععد االجتمعععععععععا  

ضععععععععععععععععععر اجتمععععععععععععععععععا  الهيبعععععععععععععععععة بنسععععععععععععععععععخة معععععععععععععععععن مح

الجمعيععععععععععععععععععععة بعععععععععععععععععععععد توقيعععععععععععععععععععععه ممععععععععععععععععععععن تععععععععععععععععععععرأس 

االجتمععععععععععا ، ومقعععععععععععدمي الخعععععععععععدمات الحاضعععععععععععرين 

االجتمععععععععععععععا ، وذلعععععععععععععععك خعععععععععععععععالل أسعععععععععععععععبوعين معععععععععععععععن 

 
ً
تعععععععععععععععاري  انعقادهعععععععععععععععا، علعععععععععععععععى أن يكعععععععععععععععون مرفقعععععععععععععععا

 باملحضر نسخة من توكيالت الحضور.
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موافععععععاة الهيبععععععة بنسععععععخة مععععععن محضععععععر 

اجتمعععععععععععععععا  الجمعيعععععععععععععععة بععععععععععععععععد توقيععععععععععععععععه 

ممعععععععععععععن تعععععععععععععرأس االجتمعععععععععععععا ، ومقعععععععععععععدمي 

الخعععععععععععععععدمات الحاضعععععععععععععععرين االجتمعععععععععععععععا ، 

وذلعععععععععك خعععععععععالل أسعععععععععبوعين معععععععععن تعععععععععاري  

 
ً
انعقادهعععععععععععععا، علعععععععععععععى أن يكعععععععععععععون مرفقعععععععععععععا

ة مععععععععععععععععن تععععععععععععععععوكيالت باملحضععععععععععععععععر نسععععععععععععععععخ

 الحضور.

املقيعععععععععدين  الو عععععععععداتيحعععععععععق لكعععععععععل معععععععععن  ملعععععععععة 

 ععععععععق  ضععععععععور  بالصععععععععندوق بالسععععععععجل الخععععععععاص 

باألصععععععععالة  اتالو ععععععععداجتمععععععععا  جمعيععععععععة  ملععععععععة 

أو الوكالعععععععععععععععععة ويشعععععععععععععععععترط لصعععععععععععععععععحة الوكالعععععععععععععععععة أن 

تكعععععععععععون بموجععععععععععع  توكيعععععععععععل خعععععععععععاص أو تفعععععععععععويض 

معععععععععععد لععععععععععذلك، ويجععععععععععوز أن يكععععععععععون التوكيععععععععععل أو 

التفعععععععععويض لحضعععععععععور اجتمعععععععععا  وا عععععععععد أو أكثعععععععععر 

 الو عععععععععععداتمعععععععععععن اجتماععععععععععععات جمعيعععععععععععة  ملعععععععععععة 

ويكععععععععععععععععععون التوكيععععععععععععععععععل أو التفععععععععععععععععععويض الصععععععععععععععععععادر 

 لحضععععععععععععور 
ً
لحضععععععععععععور اجتمععععععععععععا  معععععععععععععين صععععععععععععالحا

ل إليععععععععه لعععععععععدم اكتمععععععععال االجتمععععععععا  الععععععععذي يؤجعععععععع

 النصاب.

ويجععععععع  أن يتععععععععوافر فععععععععي التوكيععععععععل أو التفععععععععويض 

 املشار إليه في هذه املادة البيانات التالية:

الربعععععععععععاعي، أو  الو ععععععععععدةاسععععععععععم  امععععععععععل  .1

 
ً
اسعععععععععععم الشعععععععععععركة أو املؤسسعععععععععععة وفقعععععععععععا

 ملا هو مدون بالسجل التجاري.

 .الو داتعدد  .2
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رقععععععععععععععععععم البطاقعععععععععععععععععععة املدنية/السعععععععععععععععععععجل  .3

 التجاري للشركات.

 الوكيل الرباعي.اسم  .4

اسعععععععععععععم وصععععععععععععععفة موقعععععععععععععع التوكيععععععععععععععل أو  .5

علععععععععععععى أن ترفععععععععععععق صععععععععععععورة -التفععععععععععععويض

معععععععن عقعععععععد الوكالعععععععة أو التفعععععععويض فعععععععي 

.
ً
  ال كون موقع التوكيل وكيال

تععععععععععععععععععععععععععععععععاري  تحريععععععععععععععععععععععععععععععععر التوكيععععععععععععععععععععععععععععععععل أو  .6

 التفويض.

النص   التفويض  أو  التوكيل  لقبول  ويتعين 

في   إليه  املفوض  أو  الوكيل  على  ق  صرا ة 

العامة والتصويت على بنود  ضور الجمعيات  

الجتما     
ً
صادرا يكون  وأن  أعمالها  جدول 

أو   التوكيل  أصل  تقديم  يتم  أن  على  محدد 

   .التفويض

105.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 12-35-2 الثاني

يحععععععععععععق لكععععععععععععل مععععععععععععن  ملععععععععععععة الو ععععععععععععدات 

املقيععععععععععععععععععععععععععععدين بالسععععععععععععععععععععععععععععجل الخععععععععععععععععععععععععععععاص 

بالصعععععععععععندوق  عععععععععععق  ضعععععععععععور اجتمعععععععععععا  

 الو ععععععععععععععععععععععععععداتال يجعععععععععععععععععععععععععوز ألي مععععععععععععععععععععععععععن  ملععععععععععععععععععععععععععة 

التصعععععععععععويت ععععععععععععن نفسعععععععععععه أو عمعععععععععععن يمثلعععععععععععه فعععععععععععي 

املسععععععععععائل التععععععععععي تتعلععععععععععق بمنفعععععععععععة خاصععععععععععة لععععععععععه، 
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جمعيعععععععععة  ملعععععععععة الو عععععععععدات باألصعععععععععالة 

أو الوكالعععععععة ويشعععععععترط لصعععععععحة الوكالعععععععة 

أن تكععععععععون بموجعععععععع  توكيععععععععل خععععععععاص أو 

تفعععععععععععععويض مععععععععععععععد لعععععععععععععذلك، ويجعععععععععععععوز أن 

يكععععععععععععون التوكيععععععععععععل لحضععععععععععععور اجتمععععععععععععا  

وا عععععععععععععععععد أو أكثعععععععععععععععععر معععععععععععععععععن اجتماععععععععععععععععععات 

 جمعيعععععععععععععة  ملعععععععععععععة الو عععععععععععععدات ويكعععععععععععععون 

التوكيععععععععل الصععععععععادر لحضععععععععور اجتمععععععععا  

 لحضععععععععععععور االجتمععععععععععععا  
ً
معععععععععععععين صععععععععععععالحا

العععععععععععذي يؤجعععععععععععل إليعععععععععععه لععععععععععععدم اكتمعععععععععععال 

 النصاب.

 كععععععععععععل شععععععععععععرط أو قععععععععععععرار يخععععععععععععالف 
ً
ويقععععععععععععع بععععععععععععاطال

 ذلك.

ويجععععععععععع  علعععععععععععى الجهعععععععععععة التعععععععععععي قامعععععععععععت بالعععععععععععدعوة 

للجمعيععععععععة تحييععععععععد األطععععععععراف التععععععععي تكععععععععون لهععععععععم 

منفعععععععععععععة خاصععععععععععععة أو  الععععععععععععة تعععععععععععععارض مصععععععععععععالح 

بععععععععأي قععععععععرار يععععععععتم مناقشععععععععته فععععععععي جمعيععععععععة  ملععععععععة 

 .الو دات

علععععععععى أن تقععععععععوم الجهععععععععة املسععععععععؤولة عععععععععن  فععععععععظ 

السعععععععععععععععععععععجل با تسعععععععععععععععععععععاب النسععععععععععععععععععععع  الواجععععععععععععععععععععع  

 تحييدها.

106.  
الثالث  

 عشر
 مادةتعديل  13-35-2 الثاني

عنععععععععععععععععععععععععععد اختيععععععععععععععععععععععععععار مععععععععععععععععععععععععععدير بععععععععععععععععععععععععععديل 

للصعععععععععععععععععععععععععععندوق ُيراععععععععععععععععععععععععععععى الضعععععععععععععععععععععععععععوابط 

 التالية:

1.  
ً
أن يكععععععععون املععععععععدير البععععععععديل شخصععععععععا

 لعععععععععه بمزاولعععععععععة نشعععععععععاط معععععععععدير 
ً
مرخصعععععععععا

نظعععععععععععام اسعععععععععععتثمار جمعععععععععععاعي معععععععععععن قبعععععععععععل 

 الهيبة.

عنععععععععد اختيععععععععار مععععععععدير بععععععععديل للصععععععععندوق ُيراعععععععععى 

 الضوابط التالية:

1.  
ً
أن يكعععععععععععععععععععععععون املعععععععععععععععععععععععدير البعععععععععععععععععععععععديل شخصعععععععععععععععععععععععا

 لعععععععععععه بمزاولعععععععععععة نشعععععععععععاط معععععععععععدير نظعععععععععععام 
ً
مرخصعععععععععععا

 استثمار جماعي من قبل الهيبة.

2.  
ً
أال يكعععععععون معععععععدير الصععععععععندوق البعععععععديل مععععععععديرا

 مععععععععن  يععععععععث األهععععععععداف 
َ
لصععععععععندوق آخععععععععر ممععععععععاثال
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أال يكععععععععععععععععععععععععون مععععععععععععععععععععععععدير الصععععععععععععععععععععععععندوق  .2

 لصععععععععععععععععععندوق آخععععععععععععععععععر 
ً
البععععععععععععععععععديل مععععععععععععععععععديرا

 مععععععععععععععععععععععن  يععععععععععععععععععععععث األهععععععععععععععععععععععداف 
َ
ممععععععععععععععععععععععاثال

والسياسععععععععععععععات واألنشععععععععععععععطة وشععععععععععععععريحة 

مرين املسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتهدفة املسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتث

للصععععععععندوق، مععععععععا لععععععععم يكععععععععن الصععععععععندوق 

 وقام باستيفاء رأس ماله.
ً
 م لقا

أال يكععععععععععععععععععععععععون مععععععععععععععععععععععععدير الصععععععععععععععععععععععععندوق  .3

البعععععععععععععديل قعععععععععععععد سععععععععععععععبق تعثعععععععععععععره نتيجععععععععععععععة 

 لسوء إدارته ألي صندوق.

أن يكعععععععععون لعععععععععدى معععععععععدير الصعععععععععندوق  .4

البععععععععديل القععععععععدرة علععععععععى إدارة صععععععععندوق 

جديععععععد، بحيعععععععث ال يعععععععؤثر وضععععععععه عنعععععععد 

علعععععععععععععععععععى اسعععععععععععععععععععتالمه لدارة الصعععععععععععععععععععندوق 

 مصلحة  ملة الو دات.

أن يتعهععععععععععععععععععععععععععععد املععععععععععععععععععععععععععععدير البععععععععععععععععععععععععععععديل  .5

د بالنظععععععععععععععععععععععععععععععام األساسعععععععععععععععععععععععععععععع ي  بالتقيععععععععععععععععععععععععععععععّ

 للصندوق.

والسياسععععععععععععععععععععععععععععععععععات واألنشععععععععععععععععععععععععععععععععععطة وشعععععععععععععععععععععععععععععععععععريحة 

املسععععععععععتثمرين املسععععععععععتهدفة للصععععععععععندوق، مععععععععععا لععععععععععم 

 وقعععععععام باسعععععععتيف
ً
اء رأس يكعععععععن الصعععععععندوق م لقعععععععا

 ماله.

أال يكعععععععععععون معععععععععععدير الصعععععععععععندوق البعععععععععععديل قعععععععععععد  .3

سعععععععععععععععععبق تعثعععععععععععععععععره نتيجعععععععععععععععععة لسعععععععععععععععععوء إدارتعععععععععععععععععه ألي 

 صندوق.

أن يكعععععععععون لعععععععععدى معععععععععدير الصعععععععععندوق البعععععععععديل  .4

القعععععععععدرة علعععععععععى إدارة صعععععععععندوق جديعععععععععد، بحيعععععععععث 

ال يععععععععععععععععععععععؤثر وضعععععععععععععععععععععععه عنععععععععععععععععععععععد اسععععععععععععععععععععععتالمه لدارة 

 الصندوق على مصلحة  ملة الو دات.

د  .5 أن يتعهععععععععععععععععععععععد املععععععععععععععععععععععدير البععععععععععععععععععععععديل بالتقيععععععععععععععععععععععّ

 بالنظام األساس ي للصندوق.

الحصعععععععععععععععول علعععععععععععععععى موافقعععععععععععععععة الهيبعععععععععععععععة علعععععععععععععععى  .6

تعيععععععععععين مععععععععععدير بعععععععععععديل للصععععععععععندوق قبععععععععععل عقعععععععععععد 

معيعععععععععععععععة  ملعععععععععععععععة الو عععععععععععععععدات التعععععععععععععععي سعععععععععععععععتقرر ج

اختيععععععععععععععار املععععععععععععععدير البععععععععععععععديل، وتخطععععععععععععععر الهيبععععععععععععععة 
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الحصعععععععععععول علعععععععععععى موافقعععععععععععة الهيبعععععععععععة  .6

علععععععععى تعيععععععععين مععععععععدير بععععععععديل للصععععععععندوق 

قبععععععل عقععععععد جمعيععععععة  ملععععععة الو ععععععدات 

التععععععععععععععععععععععي سععععععععععععععععععععععتقرر اختيععععععععععععععععععععععار املععععععععععععععععععععععدير 

البعععععععععععععععديل، وتخطعععععععععععععععر الهيبعععععععععععععععة مقعععععععععععععععدم 

 خعععععععععععععععععالل 
ً
الطلعععععععععععععععع  بقرارهعععععععععععععععععا مسعععععععععععععععععععععببا

 معععععععععععن تعععععععععععاري  اسععععععععععععععتالمها ثالثعععععععععععين ي
ً
ومعععععععععععا

 الطل .

أي ضععععععععععععععععععععععععوابط أخععععععععععععععععععععععععرى تقررهععععععععععععععععععععععععا  .7

 الهيبة.

 

وفععععععي  الععععععة تعععععععذر تعيععععععين مععععععدير بععععععديل 

للصععععععععععععععععععععععععندوق، فللهيبعععععععععععععععععععععععععة أن تل عععععععععععععععععععععععععي 

تععععععععععععععععععععععععععععععرخيص الصععععععععععععععععععععععععععععععندوق، ويععععععععععععععععععععععععععععععتم 

 لأل كعععععععععام املنصعععععععععوص 
ً
تصعععععععععفيته وفقعععععععععا

 عليها في هذا الكتاب.

 خعععععععععععععععععالل 
ً
مقععععععععععععععععدم الطلععععععععععععععععع  بقرارهععععععععععععععععا مسعععععععععععععععععععععببا

 من تاري  اسعععتالمها الطل .
ً
 ثالثين يوما

 أي ضوابط أخرى تقررها الهيبة. .7

وفعععععععععععععععععي  العععععععععععععععععة تععععععععععععععععععذر تعيعععععععععععععععععين معععععععععععععععععدير بعععععععععععععععععديل 

للصععععععععععععععععععندوق، فللهيبععععععععععععععععععة أن تل ععععععععععععععععععي تععععععععععععععععععرخيص 

 لأل كعععععععععععام الصعععععععععععندوق، ويعععععععععععتم تصعععععععععععفيته وف
ً
قعععععععععععا

 املنصوص عليها في هذا الكتاب.

 

 فعععععععي  عععععععال  ضعععععععوره  الهيبعععععععةيععععععععد ممثعععععععل 
ً
تقريعععععععرا

 الو ععععععععععععععععععععععععععداتاجتمععععععععععععععععععععععععععا  جمعيععععععععععععععععععععععععععة  ملععععععععععععععععععععععععععة 

بمجريعععععععععععععععععععععععات ووقعععععععععععععععععععععععائع االجتمعععععععععععععععععععععععا  علعععععععععععععععععععععععى أن 

 يتضمن التقرير على األخص ما يلي:

 النصاب القانوني لعقد االجتما . .1

 صحة توكيالت الحضور.  .2

 الو ععععععداتأيععععععة شععععععكاوى تعععععععرض مععععععن  ملععععععة  .3

 أثناء االجتما .
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 ما اتخذته الجمعية من قرارات. .4

أو هععععععععذه  بالقععععععععانون أي  ععععععععاالت عععععععععدم التععععععععيام  .5

 قد تحدث أثناء االجتما . الالئحة

 

إبعععععععععداء أي رأي فيمعععععععععا  الهيبعععععععععةوال يجعععععععععوز ملمثعععععععععل 

 يعرض من خالف أثناء االجتما .

معععععععععن الجهععععععععععة املنععععععععععوط بهععععععععععا الفصععععععععععل فيمععععععععععا قععععععععععد 

ينشععععععععععععأ مععععععععععععن  ععععععععععععاالت الخععععععععععععالف أثنععععععععععععاء انعقععععععععععععاد 

 اجتما  جمعية  ملة الو دات؟

107.  
الثالث  

 عشر
  إضافة مادة 14-35-2 الثاني

أو الجهععععععععة التععععععععي دعععععععععت  مععععععععدير الصععععععععندوق علععععععععى 

 - سععععععععععععععع  األ عععععععععععععععوال  -إلعععععععععععععععى عقعععععععععععععععد االجتمعععععععععععععععا  

بنسععععععخة مععععععن محضععععععر اجتمععععععا   الهيبععععععةموافععععععاة 

الجمعيععععععععععععععععععععة بعععععععععععععععععععععد توقيعععععععععععععععععععععه ممععععععععععععععععععععن تععععععععععععععععععععرأس 

االجتمععععععععععا ، ومقعععععععععععدمي الخعععععععععععدمات الحاضعععععععععععرين 

االجتمععععععععععععععا ، وذلعععععععععععععععك خعععععععععععععععالل أسعععععععععععععععبوعين معععععععععععععععن 

 
ً
تعععععععععععععععاري  انعقادهعععععععععععععععا، علعععععععععععععععى أن يكعععععععععععععععون مرفقعععععععععععععععا

 باملحضر ما يلي:

نسعععععععععععععععععععععععععخة معععععععععععععععععععععععععن سعععععععععععععععععععععععععجل  ملعععععععععععععععععععععععععة  .1

 .الو دات
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نسعععععععععععععععخة معععععععععععععععن البطاقعععععععععععععععات املدنيعععععععععععععععة  .2

 الو ععععععععععععععداتللحضععععععععععععععور مععععععععععععععن  ملععععععععععععععة 

 ومقدمي الخدمات.

نسعععععععععععععععععععععععععععععععععععخة معععععععععععععععععععععععععععععععععععن تعععععععععععععععععععععععععععععععععععوكيالت أو  .3

تفويضععععععععععععععععععععععععععععععات  ضععععععععععععععععععععععععععععععور  ملععععععععععععععععععععععععععععععة 

 ومقدمي الخدمات. الو دات

نسعععععععععععععععخة معععععععععععععععن البطاقعععععععععععععععات املدنيعععععععععععععععة  .4

لعععععععععععععععععععععععععععععوكالء أو مفو ععععععععععععععععععععععععععععع ي  ملعععععععععععععععععععععععععععععة 

 ومقدمي الخدمات. الو دات

نسععععععععععععععخة مععععععععععععععن اعتمععععععععععععععاد توقيععععععععععععععع )بنكععععععععععععععي أو أي 

الععععععععذي قععععععععام  الو ععععععععدةمسععععععععتند رسععععععععمي( لحامععععععععل 

 بتوقيع تفويض الحضور.

108.  
الثالث  

 عشر
  إضافة مادة 15-35-2 الثاني

 الو عععععععععععداتال تنفععععععععععذ قعععععععععععرارات جمعيععععععععععة  ملعععععععععععة 

 للهيبععععععععععععععععععععععععة. ويجععععععععععععععععععععععععوز الهيبععععععععععععععععععععععععةإال بموافقععععععععععععععععععععععععة 

االعتعععععععععععععراض أو العععععععععععععتحفظ علعععععععععععععى أي قعععععععععععععرار وارد 

فععععععععي محضععععععععر االجتمععععععععا  إذا كععععععععان يتعععععععععارض مععععععععع 

أو التععععععععععاميم والقعععععععععرارات  الالئحعععععععععةأو  القعععععععععانون 

أو النظعععععععععععام األساسععععععععععع ي  الهيبعععععععععععةالصعععععععععععادرة معععععععععععن 
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أو خعععععععععععععععععععارج صعععععععععععععععععععال يات الجهعععععععععععععععععععة  للصعععععععععععععععععععندوق 

 املعنية بتنفيذ ذلك القرار.

ويجععععععععععععععع  أن يكعععععععععععععععون االعتعععععععععععععععراض أو الععععععععععععععععتحفظ 

 وتخطعععععععععععععععر بعععععععععععععععه الجهعععععععععععععععة التعععععععععععععععي دععععععععععععععععت 
ً
مسعععععععععععععععببا

لالجتمعععععععععععععا  خعععععععععععععالل عشعععععععععععععرة أيعععععععععععععام معععععععععععععن تعععععععععععععاري  

بمحضعععععععععععععر االجتمععععععععععععععا ، وفععععععععععععععي  الهيبععععععععععععععةموافعععععععععععععاة 

 ،
ً
 وللهيبععععععةهععععععذه الحالععععععة ال يعتبععععععر القععععععرار نافععععععذا

طلعععععععع  عععععععععرض املوضععععععععو  علععععععععى جمعيععععععععة  ملععععععععة 

  جديدة في  ال تطل  األمر ذلك. و دات

109.  
الثالث  

 عشر
  إضافة مادة 16-35-2 الثاني

املقيعععععععععدين  الو عععععععععداتيحعععععععععق لكعععععععععل معععععععععن  ملعععععععععة 

االطععععععععال  علعععععععععى  بالصعععععععععندوق بالسععععععععجل الخععععععععاص 

محاضعععععععععععععععععععععععععر اجتمعععععععععععععععععععععععععا  جمعيعععععععععععععععععععععععععات  ملعععععععععععععععععععععععععة 

أو طلعععععععع  نسععععععععخة منهععععععععا مععععععععن الجهععععععععة  الو ععععععععدات

 التي دعت لالجتما   س  األ وال.
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110.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 36-2 الثاني

ينقضععععععععععععععع ي الصعععععععععععععععندوق فعععععععععععععععي األ عععععععععععععععوال 

 التالية:

انقضعععععععععععععععععععاء املعععععععععععععععععععدة املحعععععععععععععععععععددة فعععععععععععععععععععي  .1

النظعععععععععععععام األساسعععععععععععععع ي معععععععععععععا لععععععععععععععم تجععععععععععععععدد 

 للقواعد الواردة بالنظام.
ً
 طبقا

انتهعععععععععاء ال عععععععععرض العععععععععذي أن ععععععععع   معععععععععن  .2

أجلععععععععععععععععععععه الصععععععععععععععععععععندوق أو فععععععععععععععععععععي  الععععععععععععععععععععة 

 استحالة تحقيقه الهدف.

تلععععععععععععععف أو هععععععععععععععالك جميععععععععععععععع أصععععععععععععععول  .3

الصععععععععععععععععععععععندوق أو معظمهععععععععععععععععععععععا بحيععععععععععععععععععععععث 

 
ً
يتععععععععععععععذر اسعععععععععععععتثمار البعععععععععععععاقي اسعععععععععععععتثمارا

.
ً
 مجديا

بنعععععععاًء علعععععععى طلععععععع  معععععععدير الصعععععععندوق  .4

بشععععععععرط صععععععععدور قععععععععرار باملوافقععععععععة مععععععععن 

جمعيععععععععععععععععة  ملععععععععععععععععة الو ععععععععععععععععدات ممععععععععععععععععن 

معععععععععععن رأس  % 50يملكعععععععععععون أكثعععععععععععر معععععععععععن 

 في األ وال التالية: الصندوق ينقض ي 

انقضعععععععععععععععععاء املعععععععععععععععععدة املحعععععععععععععععععددة فعععععععععععععععععي النظعععععععععععععععععام  .1

 للقواععععععععععععععد 
ً
األساسععععععععععععع ي معععععععععععععا لعععععععععععععم تجعععععععععععععدد طبقعععععععععععععا

 الواردة بالنظام.

انتهعععععععععععاء ال عععععععععععرض العععععععععععذي أن ععععععععععع   معععععععععععن أجلعععععععععععه  .2

أو فععععععععععي  العععععععععععة اسععععععععععتحالة تحقيقعععععععععععه  الصععععععععععندوق 

 الهدف.

 أصعععععععععول الصعععععععععندوق و هعععععععععالك جميععععععععع تلععععععععف أ .3

أو معظمهععععععععععا بحيععععععععععث يتعععععععععععذر اسععععععععععتثمار البععععععععععاقي 

.
ً
 مجديا

ً
 استثمارا

بشععععععععرط  معععععععدير الصعععععععندوق بنعععععععاًء علعععععععى طلععععععع   .4

صعععععععععدور قعععععععععرار باملوافقعععععععععة معععععععععن جمعيعععععععععة  ملعععععععععة 

 % 50ممععععععععععععن يملكععععععععععععون أكثععععععععععععر مععععععععععععن  الو ععععععععععععدات

بحلععععععععه قبععععععععل انتهععععععععاء  الصععععععععندوق مععععععععن رأس مععععععععال 

 مدته.

ب ل ععععععععاء تععععععععرخيص  الهيبعععععععةصعععععععدور قععععععععرار مععععععععن  .5

 .الصندوق 
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مععععععععععال الصععععععععععندوق بحلععععععععععه قبععععععععععل انتهععععععععععاء 

 مدته.

 صعععععععععدور قعععععععععرار معععععععععن الهيبعععععععععة ب ل عععععععععاء .5

 ترخيص الصندوق.

. صعععععععععععععععععدور  كععععععععععععععععععم قضععععععععععععععععععائي بحععععععععععععععععععل 6

 الصندوق وتصفيته.

. صعععععععععععدور  كعععععععععععم قضعععععععععععائي بحعععععععععععل الصعععععععععععندوق 6

 وتصفيته.

ألمعععععععر يععععععععوق معععععععن  معععععععدير الصعععععععندوق . تععععععععرض 7

 الصععععععععععندوق قدرتعععععععععه علععععععععععى االسعععععععععتمرار فععععععععععي إدارة 

كالتصععععععععععععفية أو الفععععععععععععالس أو إل ععععععععععععاء ترخيصععععععععععععه 

 .للصندوق بديل  مديرما لم يتم تعيين 

111.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 1-37-2 الثاني

 -الصعععععععععععععندوق بمجعععععععععععععرد  لععععععععععععععه يعععععععععععععدخل 

 أل كعععععععععععععععام املعععععععععععععععادة )
ً
( معععععععععععععععن 36-2وفقعععععععععععععععا

فععععععععععععي دور التصععععععععععععفية،  -هععععععععععععذا الكتععععععععععععاب 

ويحعععععععععععععععتفظ خعععععععععععععععالل معععععععععععععععدة التصعععععععععععععععفية 

بالشخصعععععععععععععععععععية االعتباريعععععععععععععععععععة بالقعععععععععععععععععععدر 

العععععععالزم لتمعععععععام التصعععععععفية، ويجععععععع  أن 

يضععععععععاف إلععععععععى اسععععععععم الصععععععععندوق عبععععععععارة 

)تحععععععععت التصععععععععفية( مكتوبععععععععة بطريقعععععععععة 

واضععععععحة فععععععي املكاتبععععععات الصععععععادرة ععععععععن 

ئمعععععععععععععععة علعععععععععععععععى التصعععععععععععععععفية، الجهعععععععععععععععة القا

ويجععععععععععععععععععع  أن يعععععععععععععععععععتم شعععععععععععععععععععهر تصعععععععععععععععععععفية 

 الصندوق.

  -بمجععععععععععععععععرد  لععععععععععععععععه  الصععععععععععععععععندوق يععععععععععععععععدخل 
ً
وفقععععععععععععععععا

تحقععععععععععععععععععق إ ععععععععععععععععععدى الحععععععععععععععععععاالت  عنععععععععععععععععععدأل كععععععععععععععععععام 

( معععععععن هعععععععذا 36-2املعععععععادة )املنصعععععععوص عليهعععععععا فعععععععي 

فععععععععععععععععععععععععععي دور  - الهيبععععععععععععععععععععععععععةوافقععععععععععععععععععععععععععة ومالكتععععععععععععععععععععععععععاب 

التصعععععععععفية، ويحعععععععععتفظ خعععععععععالل معععععععععدة التصعععععععععفية 

بالشخصعععععععععععععععععععية االعتباريعععععععععععععععععععة بالقعععععععععععععععععععدر العععععععععععععععععععالزم 

لتمععععععععععععام التصععععععععععععفية، ويجعععععععععععع  أن يضععععععععععععاف إلععععععععععععى 

عبعععععععععععارة )تحعععععععععععت التصعععععععععععفية(  الصعععععععععععندوق اسعععععععععععم 

مكتوبعععععععععععععععة بطريقعععععععععععععععة واضعععععععععععععععحة فعععععععععععععععي املكاتبعععععععععععععععات 

الصعععععععععععععععععععععادرة ععععععععععععععععععععععن الجهعععععععععععععععععععععة القائمعععععععععععععععععععععة علعععععععععععععععععععععى 

تصععععععععععععفية شععععععععععععهر التصععععععععععععفية، ويجعععععععععععع  أن يععععععععععععتم 

 .الصندوق 
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ويتبععععععععععععععععععععع فععععععععععععععععععععي تصععععععععععععععععععععفية الصعععععععععععععععععععععندوق 

األ كععععععععام املنصععععععععوص عليهععععععععا فععععععععي املععععععععواد 

التاليععععععععععععععععععة مععععععععععععععععععا لععععععععععععععععععم يععععععععععععععععععنص نظامععععععععععععععععععه 

 األساس ي على خالف ذلك.

األ كعععععععععععععععععام  الصعععععععععععععععععندوق ويتبعععععععععععععععععع فعععععععععععععععععي تصعععععععععععععععععفية 

املنصعععععععععوص عليهعععععععععا فعععععععععي املعععععععععواد التاليعععععععععة معععععععععا لعععععععععم 

 ينص نظامه األساس ي على خالف ذلك.

112.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 2-37-2 الثاني

تسععععععععقط آجععععععععال جميعععععععععع الععععععععديون التعععععععععي 

علعععععى الصعععععندوق معععععن تعععععاري  شعععععهر  عععععل 

الصععععععععععععععععععععععععندوق وإخطععععععععععععععععععععععععار الععععععععععععععععععععععععدائنين 

بافتتععععععععععاح التصععععععععععفية، وعلععععععععععى املصععععععععععفي 

 أن 
ً
يخطععععععععععر جميعععععععععععع العععععععععععدائنين رسعععععععععععميا

بافتتعععععععععععععععاح التصععععععععععععععععفية معععععععععععععععع دعععععععععععععععععوتهم 

لتقعععععععديم طلبعععععععاتهم باقتضعععععععاء ديعععععععونهم، 

ويجعععععععععععععوز إخطععععععععععععععار الععععععععععععععدائنين بطريععععععععععععععق 

الععععععععالن، وفعععععععي جميعععععععع األ عععععععوال يجععععععع  

أن يتضعععععععععععععععععمن الخطعععععععععععععععععار أو الععععععععععععععععععالن 

مهلعععععععة للععععععععدائنين ال تقععععععععل عععععععععن خمسععععععععة 

 عشر يوم عمل لتقديم طلباتهم.

تسععععععععععععقط آجععععععععععععال جميععععععععععععع الععععععععععععديون التععععععععععععي علععععععععععععى 

 الصععععععععندوق  ععععععععل  شععععععععهرمععععععععن تععععععععاري   الصععععععععندوق 

وإخطععععععععععععععععععار العععععععععععععععععععدائنين بافتتععععععععععععععععععاح التصعععععععععععععععععععفية، 

وعلعععععععععععى املصعععععععععععفي أن يخطعععععععععععر جميعععععععععععع العععععععععععدائنين 

 بافتتعععععععععععععععاح التصعععععععععععععععفية معععععععععععععععع دععععععععععععععععوتهم 
ً
رسعععععععععععععععميا

خعععععععععععالل لتقعععععععععععديم طلبعععععععععععاتهم باقتضعععععععععععاء ديعععععععععععونهم 

 عععععععععل  شعععععععععهرخمعععععععععس وأربععععععععععين يعععععععععوم معععععععععن تعععععععععاري  

، ويجعععععععععععععععععععععوز إخطعععععععععععععععععععععار العععععععععععععععععععععدائنين الصعععععععععععععععععععععندوق 

بطريعععععععق العععععععععالن، وفععععععععي جميععععععععع األ ععععععععوال يجعععععععع  

أن يتضعععععععععععععععععععمن الخطعععععععععععععععععععار أو الععععععععععععععععععععالن مهلعععععععععععععععععععة 

يعععععععععععوم للعععععععععععدائنين ال تقعععععععععععل ععععععععععععن خمسعععععععععععة عشعععععععععععر 

 لتقديم طلباتهم. عمل
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113.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 3-37-2 الثاني

تنتهعععععععععععععععي عنعععععععععععععععد انقضعععععععععععععععاء الصعععععععععععععععندوق 

سععععععلطة مععععععدير الصععععععندوق، ومععععععع ذلععععععك 

 علعععععععععععععععععععى إدارة يظعععععععععععععععععععل املعععععععععععععععععععدير 
ً
قائمعععععععععععععععععععا

 ٍّ
ّ
الصععععععععندوق إلععععععععى  ععععععععين تعيععععععععين مصععععععععف

وممارسعععععععععععععععععععععععته لسععععععععععععععععععععععععلطاته، ويعتبععععععععععععععععععععععععر 

املعععععععدير بالنسعععععععبة إلعععععععى ال يعععععععر فعععععععي  كعععععععم 

. ٍّ
ّ
 املصفي إلى أن يتم تعيين مصف

ويسعععععععععععععععععععععععععععععععتمر مقعععععععععععععععععععععععععععععععدمو خععععععععععععععععععععععععععععععععدمات 

الصععععععندوق خعععععععالل معععععععدة التصعععععععفية فعععععععي 

تقعععععععععععععععديم خعععععععععععععععدماتهم معععععععععععععععا لعععععععععععععععم يقعععععععععععععععرر 

 -بعععععععععععععععد موافقععععععععععععععة الهيبععععععععععععععة  -املصععععععععععععععفي 

السعععععععععععععععععتمرارهم فعععععععععععععععععي ععععععععععععععععععدم الحاجعععععععععععععععععة 

تقععععععععععععععععععععععععععععععععديم هععععععععععععععععععععععععععععععععذه الخععععععععععععععععععععععععععععععععدمات أو 

اسعععععععععتبدالهم ب يعععععععععرهم أو دمععععععععع  بععععععععععض 

 املهام لدى مقدم خدمة وا د.

سعععععععععععععععلطة  الصعععععععععععععععندوق تنتهعععععععععععععععي عنعععععععععععععععد انقضعععععععععععععععاء 

 املععععععععععدير، ومععععععععععع ذلععععععععععك يظععععععععععل مععععععععععدير الصععععععععععندوق 

 علعععععععى إدارة 
ً
إلعععععععى  عععععععين تعيعععععععين  الصعععععععندوق قائمعععععععا

ٍّ وممارسععععععععععععععته لسععععععععععععععلطاته، 
ّ
علععععععععععععععى أن ال مصععععععععععععععف

دة أو يقعععععععوم بقبعععععععول أي طلبعععععععات اشعععععععتراك جديععععععع

العععععععععععععععععععدخول فععععععععععععععععععععي اسعععععععععععععععععععتثمارات جديععععععععععععععععععععدة فععععععععععععععععععععي 

ويعتبععععععر املععععععدير بالنسععععععبة إلععععععى ال يعععععععر  الصععععععندوق 

 ٍّ
ّ
 .في  كم املصفي إلى أن يتم تعيين مصف

خعععععععالل  الصعععععععندوق ويسعععععععتمر مقعععععععدمو خعععععععدمات 

مععععععععدة التصععععععععفية فععععععععي تقععععععععديم خععععععععدماتهم مععععععععا لععععععععم 

ععععععععدم  - الهيبعععععععةبععععععععد موافقعععععععة  -يقعععععععرر املصعععععععفي 

الحاجعععععععععععععععععة السعععععععععععععععععتمرارهم فعععععععععععععععععي تقعععععععععععععععععديم هعععععععععععععععععذه 

أو اسعععععععععععععتبدالهم ب يعععععععععععععرهم أو دمععععععععععععع   الخعععععععععععععدمات

وفعععععععي بعععععععض املهعععععععام لعععععععدى مقعععععععدم خدمعععععععة وا عععععععد 

جميعععععععععععععع األ عععععععععععععوال ال يجعععععععععععععوز االسعععععععععععععت ناء ععععععععععععععن 

الخععععععععععععارعي طععععععععععععوال مععععععععععععدة  مراقعععععععععععع  الحسععععععععععععابات

 .التصفية
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114.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 4-37-2 الثاني

يجعععععععععععععععععوز تعيعععععععععععععععععين معععععععععععععععععدير أو مقعععععععععععععععععدمي 

 لعععععععععععه، 
ً
الخععععععععععدمات للصععععععععععندوق مصععععععععععفيا

بعععععععين كمعععععععا يجعععععععوز تعيعععععععين املصعععععععفي معععععععن 

األشعععععععععععععخاص املعععععععععععععرخص لهعععععععععععععم بععععععععععععع دارة 

أنظمععععععععععععععععععة االسععععععععععععععععععتثمار الجمععععععععععععععععععاعي، أو 

إدارة محفظععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة االسععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتثمار أو 

مراقعععععععع  اسععععععععتثمار أو أمععععععععين الحفععععععععظ، 

أو مراقبععععععععععععععععي الحسععععععععععععععععابات املسععععععععععععععععجلين 

لعععععععدى الهيبعععععععة. وفعععععععي جميعععععععع األ عععععععوال ال 

يعععععععععععععععععععععتم تعيععععععععععععععععععععععين املصعععععععععععععععععععععفى إال بعععععععععععععععععععععععد 

 موافقة الهيبة.

وال يبععععععععععععععععععععدأ املصععععععععععععععععععععفى فععععععععععععععععععععي مباشععععععععععععععععععععرة 

 قرار تعيينه. أعماله إال بعد شهر

أو مقعععععععععععدمي الخععععععععععععدمات  معععععععععععديريجعععععععععععوز تعيعععععععععععين 

 لععععععععععه، كمععععععععععا يجععععععععععوز تعيععععععععععين  للصععععععععععندوق 
ً
مصععععععععععفيا

 األشععععععععخاص املععععععععرخص لهععععععععماملصععععععععفي مععععععععن بععععععععين 

مععععععععععععععععدير نظععععععععععععععععام اسععععععععععععععععتثمار بمزاولععععععععععععععععة نشععععععععععععععععاط 

، بعععععععع دارة أنظمععععععععة االسععععععععتثمار الجمععععععععاعي جمعععععععاعي

إدارة  معععععععععععععععدير محفظععععععععععععععة اسعععععععععععععععتثمارنشععععععععععععععاط أو 

أو  مراقعععععععععع  اسععععععععععتثمارأو  محفظععععععععععة االسععععععععععتثمار

 مراقبععععععععععععععععععععي الحسععععععععععععععععععععابات، أو أمععععععععععععععععععععين الحفععععععععععععععععععععظ

. وفعععععععععععععععي الهيبعععععععععععععععةلعععععععععععععععدى  املسعععععععععععععععجلين املسعععععععععععععععجلين

جميعععععععععععع األ عععععععععععوال ال يعععععععععععتم تعيعععععععععععين املصعععععععععععفى إال 

مععععععععععععععع مراعععععععععععععععاة عععععععععععععععدم  الهيبععععععععععععععةبعععععععععععععععد موافقععععععععععععععة 

ومراقعععععععععععععععععع  الجمععععععععععععععععععع بععععععععععععععععععين مهمتععععععععععععععععععي املصععععععععععععععععععفي 

 .الخارعيالحسابات 

وال يبعععععععععععععدأ املصعععععععععععععفى فعععععععععععععي مباشعععععععععععععرة أعمالعععععععععععععه إال 

 قرار تعيينه. شهربعد 
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115.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 6-37-2 الثاني

يععععععععععععزل املصعععععععععععفي بقعععععععععععرار معععععععععععن الجهععععععععععععة 

التعععععععععععي قامعععععععععععت بتعيينعععععععععععه، وفعععععععععععي جميعععععععععععع 

األ ععععععععععععوال يجععععععععععععوز للهيبععععععععععععة بنععععععععععععاء علععععععععععععى 

طلععععععععععععععع  أ عععععععععععععععد  ملعععععععععععععععة الو عععععععععععععععدات أو 

دائنعععععععععععععععععي الصععععععععععععععععععندوق أو معععععععععععععععععن تلقععععععععععععععععععاء 

 بعععععععععععععععععععزل 
ً
نفسععععععععععععععععععها أن تصععععععععععععععععععدر قععععععععععععععععععرارا

 
ً
 مقبععععععععععععععععععععععوال

ً
املصععععععععععععععععععععععفى إذا رأت مبععععععععععععععععععععععررا

 لذلك.

وكععععععععل قععععععععرار بعععععععععزل املصععععععععفي يجعععععععع  أن 

يشععععععععمل تعيععععععععين مععععععععن يحععععععععل محلععععععععه، وال 

يبعععععععععدأ املصعععععععععفي الجديعععععععععد فعععععععععي مباشعععععععععرة 

أعمالععععععععععععععععععععه إال بعععععععععععععععععععععد شععععععععععععععععععععهر القععععععععععععععععععععرار 

.
ً
 املتضمن العزل وتعيينه مصفيا

املصعععععععععفي بقعععععععععرار معععععععععن الجهعععععععععة يسعععععععععتبدل  يععععععععععزل 

التععععععععععي قامععععععععععت بتعيينععععععععععه، وفععععععععععي جميععععععععععع األ ععععععععععوال 

مصعععععععععععععععفي بنعععععععععععععععاء علعععععععععععععععى طلععععععععععععععع   للهيبعععععععععععععععةيجعععععععععععععععوز 

أو  الو عععععععععععععععععداتأ عععععععععععععععععد  ملعععععععععععععععععة أو  الصعععععععععععععععععندوق 

أو مععععععععععععن تلقععععععععععععاء نفسععععععععععععها أن  الصععععععععععععندوق دائنعععععععععععي 

 
ً
املصععععععععععفى إذا باسععععععععععتبدال  بعععععععععععزل تصععععععععععدر قععععععععععرارا

 لذلك.
ً
 مقبوال

ً
 رأت مبررا

املصعععععععععفي يجععععععععع  باسعععععععععتبدال  بععععععععععزل وكععععععععل قعععععععععرار 

أن يشعععععععمل تعيعععععععين معععععععن يحعععععععل محلعععععععه، وال يبعععععععدأ 

املصعععععععععععععفي الجديعععععععععععععد فعععععععععععععي مباشعععععععععععععرة أعمالعععععععععععععه إال 

 الععععععععععععععععععععععزل القعععععععععععععععععععععرار املتضعععععععععععععععععععععمن  شعععععععععععععععععععععهربععععععععععععععععععععععد 

.وتعيينه مصف االستبدال
ً
 يا

 

116.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 7-37-2 الثاني

يقععععععوم املصععععععفي بجميععععععع األعمععععععال التععععععي 

تقتضعععععععععععيها تصعععععععععععفية الصعععععععععععندوق، ولعععععععععععه 

 على وجه الخصوص ما يلي:

تمثيعععععععععل الصعععععععععندوق أمعععععععععام القضعععععععععاء  .1

 وال ير.

يقععععععععععععععععععوم املصعععععععععععععععععععفي بجميعععععععععععععععععععع األعمعععععععععععععععععععال التعععععععععععععععععععي 

ولععععععه علععععععى وجععععععه ، الصععععععندوق تقتضععععععيها تصععععععفية 

 ما يلي:على أن يلتيم ب الخصوص
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القيععععععععععععام ببععععععععععععذل عنايععععععععععععة الشععععععععععععخص  .2

الحعععععععععععريص للمحافظعععععععععععة علعععععععععععى أصعععععععععععول 

 الصندوق و قوقه.

 سداد ديون الصندوق. .3

 أو  .4
ً
بيعععععععععع أصععععععععععول الصعععععععععندوق عقععععععععععارا

 بععععععععاملزاد العلنععععععععي أو باملمارسععععععععة 
ً
منقععععععععوال

أو بعععععععععععععععععععععأي طريقعععععععععععععععععععععة أخعععععععععععععععععععععرى تكفعععععععععععععععععععععل 

الحصعععععععول علعععععععى أعلععععععععى سععععععععر، معععععععا لععععععععم 

يععععععععنص فععععععععي قععععععععرار تعيينععععععععه علععععععععى إجععععععععراء 

 البيع بطريقة معينة.

قسعععععععععمة صعععععععععافي أصعععععععععول الصعععععععععندوق  .5

 بين  ملة الو دات.

 

 
ً
وال يجععععععععوز للمصععععععععفي أن يبععععععععدأ أعمععععععععاال

جديععععععععععدة إال إذا كانععععععععععت الزمععععععععععة لتمععععععععععام 

أعمعععععععععععال سعععععععععععابقة، كمعععععععععععا ال يجعععععععععععوز لعععععععععععه 

بيعععععععععععععععععععع أصعععععععععععععععععععول الصعععععععععععععععععععندوق جملعععععععععععععععععععة 

 الالئحعععععععععععععععععععععععةوهعععععععععععععععععععععععذه  بالقعععععععععععععععععععععععانون . االلتعععععععععععععععععععععععيام 1

والتععععععععععععععععععععععععععععععععععاميم والقعععععععععععععععععععععععععععععععععرارات والتعليمعععععععععععععععععععععععععععععععععات 

 .الهيبةالصادرة من 

. أن يتخعععععععععععععذ جميععععععععععععععع الخطععععععععععععععوات الضععععععععععععععرورية 2

لتصعععععععععععععععععععععععععحيح أي تقعععععععععععععععععععععععععاعس فعععععععععععععععععععععععععي التياماتعععععععععععععععععععععععععه 

وأي  الالئحعععععععععععععععةاملنصعععععععععععععععوص عليهعععععععععععععععا فعععععععععععععععي هعععععععععععععععذه 

 .الهيبةتعليمات تصدرها 

 أمام القضاء وال ير. الصندوق تمثيل  .3

 عنايععععععععة الشععععععععخص الحععععععععريصالقيععععععععام ببععععععععذل  .4

 أصعععععععععععععععععععععععععول الصعععععععععععععععععععععععععندوق للمحافظعععععععععععععععععععععععععة علعععععععععععععععععععععععععى 

 و قوقه.

 .الصندوق سداد ديون  .5

  أصععععععععععول الصعععععععععندوق بيعععععععععع  .6
ً
 أو منقععععععععععوال

ً
عقععععععععععارا

بعععععععععاملزاد العلنعععععععععي أو باملمارسععععععععععة أو بعععععععععأي طريقععععععععععة 

أخعععععرى تكفععععععل الحصعععععول علععععععى أعلعععععى سعععععععر، مععععععا 

لععععععم يععععععنص فععععععي قععععععرار تعيينععععععه علععععععى إجععععععراء البيععععععع 

 بطريقة معينة.
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وا عععععععدة أو أن يتصععععععععالح علععععععععى  قوقععععععععه 

أو يقبععععععععععععععل التحكععععععععععععععيم فععععععععععععععي املنازعععععععععععععععات 

املتعلقععععععععععععععععععععععة بأعمععععععععععععععععععععععال التصععععععععععععععععععععععفية أو 

ع أطععععععععععععراف ذات إجععععععععععععراء تعععععععععععععامالت معععععععععععع

الصععععععععععععععععععععععععلة، إال بموافقععععععععععععععععععععععععة جمعيععععععععععععععععععععععععة 

  ملة الو دات.

صععععععععععععععافي وتوزيععععععععععععععع نععععععععععععععات  التصععععععععععععععفية قسععععععععععععععمة  .7

 .الو داتن  ملة بي أصول الصندوق 

. تععععععععععععععوفير جميععععععععععععععع املعلومععععععععععععععات الالزمععععععععععععععة عععععععععععععععن 8

إلععععععععى مقععععععععدمي الخععععععععدمات لتمكيععععععععنهم  الصععععععععندوق 

 من القيام بمهامهم بشكل فعال.

. تعععععععععععععععععععوفير نسعععععععععععععععععععخة مععععععععععععععععععععن تقريعععععععععععععععععععر مصععععععععععععععععععععفي 9

عععععععععععععععن أعمععععععععععععععال التصععععععععععععععفية الربععععععععععععععع  الصععععععععععععععندوق 

أو محاضععععععععععععععر  للهيبععععععععععععععةسععععععععععععععنوي الععععععععععععععذي يقععععععععععععععدم 

أو  الو ععععععععععععععععععداتاجتمععععععععععععععععععا  جمعيععععععععععععععععععات  ملععععععععععععععععععة 

فعععععععععععي  الو عععععععععععداتالبيانعععععععععععات املاليعععععععععععة إلعععععععععععى  ملعععععععععععة 

  ال طلبهم.

.   فعععععععععععظ العععععععععععدفاتر واملسعععععععععععتندات املتعلقعععععععععععة 10

ملعععععععععععدة خمعععععععععععس سعععععععععععنوات  الصعععععععععععندوق بتصعععععععععععفية 

معععععععن سعععععععجل  الصعععععععندوق معععععععن تعععععععاري  إل عععععععاء قيعععععععد 

 .الهيبة
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 جديععععععععدة 
ً
وال يجععععععععوز للمصععععععععفي أن يبععععععععدأ أعمععععععععاال

إال إذا كانعععععععععت الزمعععععععععة لتمعععععععععام أعمعععععععععال سعععععععععابقة، 

 أصععععععععععععول الصععععععععععععندوق كمععععععععععععا ال يجععععععععععععوز لععععععععععععه بيععععععععععععع 

جملعععععععععة وا ععععععععععدة أو أن يتصععععععععععالح علععععععععععى  قوقععععععععععه 

أو يقبعععععععععععل التحكعععععععععععيم فعععععععععععي املنازععععععععععععات املتعلقعععععععععععة 

بأعمعععععععععععال التصعععععععععععفية أو إجعععععععععععراء تععععععععععععامالت معععععععععععع 

أو أن يجععععععععععري توزيعععععععععععات  أطععععععععععراف ذات الصععععععععععلة

، إال بموافقعععععععععععععععععععععععة جمعيعععععععععععععععععععععععة  ملعععععععععععععععععععععععة عينيعععععععععععععععععععععععة

 .الو دات

117.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 9-37-2 الثاني

علعععععععععععععععععععى معععععععععععععععععععدير الصعععععععععععععععععععندوق تقعععععععععععععععععععديم 

 سعععععععععععععععععععععععابات الصععععععععععععععععععععععععندوق وتسععععععععععععععععععععععععليم 

دفعععععععععععععاتره ومسععععععععععععععتنداته وأصععععععععععععععوله إلععععععععععععععى 

املصعععععععععععععععععععععفي، كمعععععععععععععععععععععا يلتعععععععععععععععععععععيم مقعععععععععععععععععععععدمو 

الخعععععععععععععععدمات بتيويععععععععععععععععد املصعععععععععععععععفى بععععععععععععععععأي 

بيانعععععععععععععععععععععععععععات أو معلومعععععععععععععععععععععععععععات تخعععععععععععععععععععععععععععص 

 -الصععععععععععععععععععععععععندوق، ويقععععععععععععععععععععععععوم املصععععععععععععععععععععععععفي 

خععععععععععالل ثالثعععععععععععة أشعععععععععععهر معععععععععععن مباشعععععععععععرته 

بجععععععععععععرد أصععععععععععععول الصععععععععععععندوق  -لعملععععععععععععه 

تقععععععععععععععديم  سععععععععععععععابات  مععععععععععععععدير الصععععععععععععععندوق علععععععععععععععى 

وتسععععععععععععععععليم دفععععععععععععععععاتره ومسعععععععععععععععععتنداته  الصععععععععععععععععندوق 

خععععععالل ثالثععععععين يععععععوم مععععععن وأصععععععوله إلععععععى املصععععععفي 

، كمععععععا يلتععععععيم قععععععرار تعيععععععين املصععععععفي شععععععهرتععععععاري  

مقععععععععععععععدمو الخععععععععععععععدمات بتيويععععععععععععععد املصععععععععععععععفى بععععععععععععععأي 

، الصعععععععععععععععندوق بيانعععععععععععععععات أو معلومعععععععععععععععات تخعععععععععععععععص 

خعععععععععععالل ثالثعععععععععععة أشعععععععععععهر معععععععععععن  -ويقعععععععععععوم املصعععععععععععفي 

 أصعععععععععول الصعععععععععندوق بجعععععععععرد  -مباشعععععععععرته لعملعععععععععه 

وتحديععععععععد مركععععععععزه املععععععععالي بمععععععععا يتضععععععععمن  قوقععععععععه 
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وتحديععععععععد مركععععععععزه املععععععععالي بمععععععععا يتضععععععععمن 

ه والتياماتعععععععععععععععععععععععععععععه، ولعععععععععععععععععععععععععععععه أن  قوقعععععععععععععععععععععععععععع

يسععععععععععععععععععععععععتعين فععععععععععععععععععععععععي ذلععععععععععععععععععععععععك بمقععععععععععععععععععععععععدمي 

الخععععععععععععععععععععععععدمات، ويمسععععععععععععععععععععععععك املصعععععععععععععععععععععععععفي 

العععععععععععدفاتر الالزمعععععععععععة لقيعععععععععععد التصعععععععععععفية، 

مععععععععععع إخطععععععععععار الهيبععععععععععة بتقريععععععععععر املركععععععععععز 

 املالي للصندوق.

والتياماتععععععععععععععععععه، ولععععععععععععععععععه أن يسععععععععععععععععععتعين فععععععععععععععععععي ذلععععععععععععععععععك 

في بمقععععععععععععععععععدمي الخععععععععععععععععععدمات، ويمسععععععععععععععععععك املصعععععععععععععععععع

العععععععععععععععععدفاتر الالزمعععععععععععععععععة لقيعععععععععععععععععد التصعععععععععععععععععفية، معععععععععععععععععع 

خعععععععععععالل ثالثعععععععععععة أشعععععععععععهر معععععععععععن  -الهيبعععععععععععة إخطعععععععععععار 

بتقريعععععععععععععععر املركعععععععععععععععز املعععععععععععععععالي  -مباشعععععععععععععععرته لعملعععععععععععععععه 

علعععععععععععععععععى أن يكعععععععععععععععععون مراجعععععععععععععععععع معععععععععععععععععن  للصعععععععععععععععععندوق 

 .الصندوق  مراق   سابات

 الصعععععععععععععععندوق وفععععععععععععععي  عععععععععععععععال اسعععععععععععععععتبدال مصعععععععععععععععفي 

تسععععععععععري االلتيامععععععععععات الععععععععععواردة فععععععععععي هععععععععععذه املععععععععععادة 

واملصعععععععععفي  الصعععععععععندوق علعععععععععى كعععععععععل معععععععععن مصعععععععععفي 

البععععععديل ومقععععععدمي الخععععععدمات كععععععل علععععععى  سعععععع  

 اختصاصه.

118.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 10-37-2 الثاني

علععععععععععى املصعععععععععععفي االنتهعععععععععععاء معععععععععععن أعمعععععععععععال 

التصععععععععفية فعععععي املعععععدة املحعععععددة فعععععي قعععععرار 

تعيينعععععه، فعععععع ذا لععععععم تحعععععدد املععععععدة تولععععععت 

الهيبععععععععععة تحديععععععععععدها بنعععععععععععاء علععععععععععى طلععععععععععع  

 ذوي الشأن.

علعععععععى املصعععععععفي االنتهعععععععاء معععععععن أعمعععععععال التصععععععععععفية 

يينععععععه، فعععععع ذا لععععععم فععععععي املععععععدة املحععععععددة فععععععي قععععععرار تع

تحديععععععععععدها بنععععععععععاء  الهيبععععععععععةتحععععععععععدد املععععععععععدة تولععععععععععت 

 على طل  ذوي الشأن.

ويجععععععععوز مععععععععد املععععععععدة بقععععععععرار يصععععععععدر مععععععععن الجهععععععععة 

التعععععععععععي اختعععععععععععارت املصعععععععععععفي بععععععععععععد االطعععععععععععال  علعععععععععععى 
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ويجعععععععوز معععععععد املعععععععدة بقعععععععرار يصعععععععدر معععععععن 

الجهعععععععععة التعععععععععي اختعععععععععارت املصعععععععععفي بععععععععععد 

االطعععععععال  علعععععععى تقريعععععععره العععععععذي يتضعععععععمن 

األسعععععععععععععباب التعععععععععععععي  العععععععععععععت دون إتمعععععععععععععام 

التصععععععععفية فععععععععي املععععععععدة املحععععععععددة، ولكععععععععل 

ذي شعععععععععععععععأن أن يطلععععععععععععععع  معععععععععععععععن الهيبعععععععععععععععة 

 تقصير هذه املدة.

تقريعععععععره العععععععذي يتضعععععععمن األسعععععععباب التعععععععي  العععععععت 

كمععععععا دون إتمععععععام التصععععععفية فععععععي املععععععدة املحععععععددة. 

 الهيبعععععععععةيجعععععععععوز معععععععععد املعععععععععدة بقعععععععععرار يصعععععععععدر معععععععععن 

لعععععععععععى طلععععععععععع  املصعععععععععععفي فعععععععععععي  عععععععععععال تععععععععععععذر بنعععععععععععاء ع

تمديععععععععععععععد املععععععععععععععدة مععععععععععععععن الجهععععععععععععععة التععععععععععععععي اختععععععععععععععارت 

ولكعععععععععععععل ذي شعععععععععععععأن أن يطلععععععععععععع  معععععععععععععن  املصعععععععععععععفي،

 تقصير هذه املدة. الهيبة

119.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 11-37-2 الثاني

علععععععععععععى مصععععععععععععفي الصععععععععععععندوق أن يقععععععععععععوم 

بععععععععععععدعوة جمعيععععععععععععة  ملععععععععععععة الو عععععععععععععدات 

لالجتمععععععععععا  خععععععععععالل ثالثععععععععععة أشععععععععععهر مععععععععععن 

املاليعععععععععععععععععععععة، وذلعععععععععععععععععععععك انتهعععععععععععععععععععععاء السعععععععععععععععععععععنة 

ملناقشععععععععععععععععععة البيانععععععععععععععععععات املاليععععععععععععععععععة عععععععععععععععععععن 

السععععععععععععععععنة املنتهيععععععععععععععععة وتقريععععععععععععععععر مراقعععععععععععععععع  

الحسعععععععععابات والتقريعععععععععر السعععععععععنوي ععععععععععن 

أعمعععععععععال التصعععععععععفية واملصعععععععععادقة، ولعععععععععه 

دععععععععععععععوة الجمعيعععععععععععععة لالجتمعععععععععععععا  فعععععععععععععي أي 

وقعععععععععععععععت إذا اقتضعععععععععععععععععت ذلعععععععععععععععك أعمعععععععععععععععال 

 التصفية.

أن يقععععععععععععوم بععععععععععععدعوة  الصععععععععععععندوق علععععععععععععى مصععععععععععععفي 

لالجتمععععععععععا  خععععععععععالل  الو ععععععععععداتجمعيععععععععععة  ملععععععععععة 

ثالثعععععععععة أشعععععععععهر معععععععععن  للصعععععععععندوق سعععععععععنة املاليعععععععععة ال

، وذلعععععععععععععععععك ملناقشعععععععععععععععععة انتهعععععععععععععععععاء السعععععععععععععععععنة املاليعععععععععععععععععة

البيانعععععععات املاليعععععععة ععععععععن السعععععععنة املنتهيعععععععة وتقريعععععععر 

والتقريعععععععععر السعععععععععنوي ععععععععععن  مراقععععععععع  الحسعععععععععابات

أعمعععععععععععال التصعععععععععععفية واملصعععععععععععادقة، ولعععععععععععه دععععععععععععوة 

الجمعيعععععععععععععععععععععععة لالجتمعععععععععععععععععععععععا  فعععععععععععععععععععععععي أي وقععععععععععععععععععععععععت إذا 

 اقتضععت ذلك أعمال التصفية.
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120.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 13-37-2 الثاني

يقعععععوم املصععععععفي بقسعععععمة مععععععا تبقعععععى مععععععن 

أصعععععععععععععععععول الصععععععععععععععععععندوق بعععععععععععععععععععد سععععععععععععععععععداد 

ديونعععععععععععععععععععه بعععععععععععععععععععين  ملعععععععععععععععععععة الو عععععععععععععععععععدات، 

ويحصععععععععل كععععععععل مشععععععععترك علععععععععى نصععععععععي  

يتناسععععععع  معععععععع عععععععععدد و داتعععععععه فععععععععي رأس 

 مال الصندوق.

أصعععععععول يقععععععوم املصععععععفي بقسعععععععمة مععععععا تبقعععععععى مععععععن 

بععععععععععععد سعععععععععععداد ديونعععععععععععه بعععععععععععين  ملعععععععععععة  الصعععععععععععندوق 

 ويحصععععععععل، وتوزيععععععععع نععععععععات  التصععععععععفية الو ععععععععدات

يتناسععععععع  بمعععععععا  علعععععععى نصعععععععي كعععععععل مشعععععععترك علعععععععى 

 الصعععععععععندوق فعععععععععي رأس معععععععععال  و داتعععععععععهمعععععععععع ععععععععععدد 

وذلعععععععععععععععععععك بععععععععععععععععععععد سعععععععععععععععععععداد ديونعععععععععععععععععععه والتياماتعععععععععععععععععععه 

لتصععععععععععععععععععفية التععععععععععععععععععي تععععععععععععععععععم املرتبطععععععععععععععععععة بأعمععععععععععععععععععال ا

 تخصيصها لهذا ال رض.

وفععععععي جميعععععععع األ ععععععوال يجععععععع  مراعععععععاة أن ال يعععععععتم 

 الصععععععععندوق تحميععععععععل مصععععععععاريف إضععععععععافية علععععععععى 

ممعععععععا يترتععععععع  عليعععععععه تعععععععأثر نصعععععععي  بععععععععض  ملعععععععة 

 دون البقية.الو دات 

 

121.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 14-37-2 الثاني

يقععععععععععدم املصععععععععععفي إلععععععععععى جمعيععععععععععة  ملععععععععععة 

 ععععععععععععععععععن 
ً
 ختاميعععععععععععععععععا

ً
الو عععععععععععععععععدات  سعععععععععععععععععابا

تصععععععععععععععععععععععععععععفية الصععععععععععععععععععععععععععععندوق وقسععععععععععععععععععععععععععععمة 

أصععععععععععوله، وتنتهععععععععععي أعمععععععععععال التصععععععععععفية 

بالتصععععععععديق علععععععععى الحسععععععععاب الختععععععععامي 

 من تلك الجمعية.

 الصععععععععععععععععععندوق عنععععععععععععععععععد االنتهععععععععععععععععععاء مععععععععععععععععععن تصععععععععععععععععععفية 

 الهيبعععععععععةيقعععععععععدم املصعععععععععفي إلعععععععععى وقسعععععععععمة أصعععععععععوله 

  جمعيعععععععععععة  ملعععععععععععة الو عععععععععععدات
ً
 ختاميعععععععععععا

ً
 سعععععععععععابا

وشععععععععععععهادة بالقضععععععععععععايا املرفوعععععععععععععة مععععععععععععن أو ضععععععععععععد 

عععععععن صععععععادرة مععععععن الجهععععععة املختصععععععة  الصععععععندوق 

 .تصفية الصندوق وقسمة أصوله
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وعلععععععى املصعععععععفي أن يطلعععععع  إل عععععععاء قيعععععععد 

الصععععععععععععندوق مععععععععععععن سععععععععععععجل الصععععععععععععناديق 

 لدى الهيبة بعد انتهاء التصفية.

ويقععععععععععععععععععععوم املصععععععععععععععععععععفي بشععععععععععععععععععععهر انتهععععععععععععععععععععاء 

التصععععععععععععععفية، وال يحععععععععععععععت  علععععععععععععععى ال يععععععععععععععر 

ي  بانتهعععععععععععععععععاء التصعععععععععععععععععفية إال معععععععععععععععععن تعععععععععععععععععار 

 الشهر.

كمععععععععععا يجعععععععععع  علععععععععععى املصععععععععععفي عععععععععععرض الحسععععععععععاب 

 الو ععععععععععععععداتالختععععععععععععععامي علععععععععععععععى جمعيععععععععععععععة  ملععععععععععععععة 

وتنتهعععععععععععي أعمعععععععععععال التصعععععععععععفية بالتصعععععععععععديق علعععععععععععى 

 الحساب الختامي من تلك الجمعية.

 شعععععععععهر الهيبعععععععععةمعععععععععن وعلعععععععععى املصعععععععععفي أن يطلععععععععع  

معععععععن  الصعععععععندوق إل عععععععاء قيعععععععد انتهعععععععاء التصعععععععفية و 

بععععععععععد انتهعععععععععاء الهيبعععععععععة لعععععععععدى  الصعععععععععناديقسعععععععععجل 

 التصفية.

وال  هر انتهععععععععاء التصععععععععفية،ويقععععععععوم املصععععععععفي بشعععععععع

يحعععععععععت  علعععععععععى ال يعععععععععر بانتهعععععععععاء التصعععععععععفية إال معععععععععن 

 .الشهرتاري  

122.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 15-37-2 الثاني

يلتععععععععععيم املصععععععععععفي بتقععععععععععديم تقريععععععععععر ربععععععععععع 

سععععععععععععععععععععععععنوي للهيبععععععععععععععععععععععععة عععععععععععععععععععععععععن أعمععععععععععععععععععععععععال 

التصعععععععععععععفية، كمعععععععععععععا يجعععععععععععععوز للهيبعععععععععععععة أن 

تطلعععععععععع  مععععععععععن املصععععععععععفي تزويععععععععععدها بععععععععععأي 

معلومععععععععععععععععععععععات أو تقععععععععععععععععععععععارير كلمععععععععععععععععععععععا رأت 

 ضرورة لذلك.

يلتععععععععععيم املصععععععععععفي بتقععععععععععديم تقريععععععععععر ربععععععععععع سععععععععععنوي 

 للنمعععععععاذج  ععععععععن أعمععععععال التصعععععععفيةللهيبععععععة 
ً
وفقععععععا

 عععععععععععععن تقععععععععععععديم  الهيبععععععععععععةالصععععععععععععادرة مععععععععععععن 
ً
فضععععععععععععال

البيانععععععععععععععععععععععععات املاليععععععععععععععععععععععععة املر ليععععععععععععععععععععععععة املراجعععععععععععععععععععععععععة 

مراقععععععععععععععععععععععععع  والسعععععععععععععععععععععععععنوية املدققعععععععععععععععععععععععععة وتقريعععععععععععععععععععععععععر 

تحعععععععععععععععععت التصععععععععععععععععععفية  للصعععععععععععععععععندوق  الحسعععععععععععععععععابات

 مععععععن نهايعععععععة 
ً
خععععععالل مععععععدة أقصععععععاها ثالثعععععععون يومععععععا
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الفتعععععععععععععرة املععععععععععععععد عنهععععععععععععععا التقريعععععععععععععر ععععععععععععععن أعمععععععععععععععال 

، كمعععععععععععععا يجعععععععععععععوز التصعععععععععععععفية والبيانعععععععععععععات املاليعععععععععععععة

أن تطلععععععع  معععععععن املصعععععععفي تزويعععععععدها بعععععععأي  للهيبعععععععة

معلومععععععععععععععععععات أو تقععععععععععععععععععارير كلمععععععععععععععععععا رأت ضععععععععععععععععععرورة 

 لذلك.

123.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 16-37-2 الثاني

الععععععععععععععععععععععععدفاتر واملسععععععععععععععععععععععععتندات تحفععععععععععععععععععععععععظ 

املتعلقععععععععععة بتصععععععععععفية الصععععععععععندوق ملععععععععععدة 

خمععععععععععععس سععععععععععععنوات مععععععععععععن تععععععععععععاري  إل ععععععععععععاء 

قيعععععععععد الصعععععععععندوق معععععععععن سعععععععععجل الهيبعععععععععة 

فععععععي املكععععععان الععععععذي تحععععععدده الجهععععععة التععععععي 

 عينت املصفي.

تحفععععععععععععععععععظ الععععععععععععععععععدفاتر واملسععععععععععععععععععتندات املتعلقععععععععععععععععععة 

بتصعععععععععععفية الصعععععععععععندوق ملعععععععععععدة خمعععععععععععس سعععععععععععنوات 

معععععععن تعععععععاري  إل عععععععاء قيعععععععد الصعععععععندوق معععععععن سعععععععجل 

ن العععععععذي تحعععععععدده الجهعععععععة التعععععععي الهيبعععععععة فعععععععي املكعععععععا

 عينت املصفي.

يسععععععععأل املصععععععععفي عععععععععن تعععععععععويض األضععععععععرار التععععععععي 

أو  الو عععععععععععععععداتأو  ملعععععععععععععععة الصعععععععععععععععندوق تلحعععععععععععععععق 

ال يععععععععععععععر بسععععععععععععععب  تجععععععععععععععاوزه  ععععععععععععععدود سععععععععععععععلطته أو 

نتيجعععععععة األخطعععععععاء التعععععععي يرتكبهعععععععا فعععععععي أداء عملعععععععه، 

وفععععععععععي  الععععععععععة تعععععععععععدد املصععععععععععفين فعععععععععع نهم يكونععععععععععون 

 مسبولين على وجه التضامن.

 

mailto:uic@unioninvest.org
http://www.unioninvest.org/


P.O. Box: 27555 Safat, 13136 Kuwait 
Mezzanine, Kuwait Chamber of Commerce & Industry Building, Kuwait City. 
Tel.: +965 2228 0370   Fax: +965 2249 0091/2 
E- mail: uic@unioninvest.org                                                                                                                                                                              www.unioninvest.org  
 

 

 

 

131/ 204 

 مالحظات اتحاد شركات االستثمار  النص بعد التعديل  النص قبل التعديل نوع التعديل  املادة  الفصل  الكتاب  م

124.  
الثالث  

 عشر
 إل اء مادة 17-37-2 الثاني

يسععععععععععععععععععععأل املصععععععععععععععععععععفي عععععععععععععععععععععن تعععععععععععععععععععععويض 

األضعععععععععععرار التعععععععععععي تلحعععععععععععق الصعععععععععععندوق أو 

 ملعععععععععععة الو عععععععععععدات أو ال يعععععععععععر بسعععععععععععب  

تجععععععععععععاوزه  ععععععععععععدود سععععععععععععلطته أو نتيجعععععععععععععة 

األخطعععععععععععععععععععاء التعععععععععععععععععععي يرتكبهعععععععععععععععععععا فعععععععععععععععععععي أداء 

عملععععععععععه، وفععععععععععي  الععععععععععة تعععععععععععدد املصععععععععععفين 

فععععععع نهم يكونعععععععون مسعععععععبولين علعععععععى وجعععععععه 

 التضامن.

تععععععععي يسععععععععأل املصععععععععفي عععععععععن تعععععععععويض األضععععععععرار ال

تلحعععععععععععععععق الصعععععععععععععععندوق أو  ملعععععععععععععععة الو عععععععععععععععدات أو 

ال يععععععععععععععر بسععععععععععععععب  تجععععععععععععععاوزه  ععععععععععععععدود سععععععععععععععلطته أو 

نتيجعععععععة األخطعععععععاء التعععععععي يرتكبهعععععععا فعععععععي أداء عملعععععععه، 

وفععععععععععي  الععععععععععة تعععععععععععدد املصععععععععععفين فعععععععععع نهم يكونععععععععععون 

 مسبولين على وجه التضامن.

 

125.  
الثالث  

 عشر
 مدير بديل   إضافة مادة 38-2 الثاني

 

126.  
الثالث  

 عشر
  مادةإضافة   1-38-2 الثاني

ُيراعععععععععى للصععععععععندوق بععععععععديل  مععععععععديرعنععععععععد اختيععععععععار 

 الضوابط التالية:

 البعععععععععععععععععععععععديل املعععععععععععععععععععععععدير أن يكعععععععععععععععععععععععون  .1
ً
شخصعععععععععععععععععععععععا

 لعععععععععععه
ً
معععععععععععدير نظعععععععععععام بمزاولعععععععععععة نشعععععععععععاط  مرخصعععععععععععا

 الهيبة.من قبل  استثمار جماعي

 البعععععععديل  معععععععدير الصععععععععندوق أال يكعععععععون  .2
ً
 مععععععععديرا

 مععععععععن  يععععععععث األهععععععععداف  لصععععععععندوق 
َ
آخععععععععر ممععععععععاثال
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والسياسععععععععععععععععععععععععععععععععععات واألنشععععععععععععععععععععععععععععععععععطة وشعععععععععععععععععععععععععععععععععععريحة 

، مععععععععععا لععععععععععم للصععععععععععندوق املسععععععععععتثمرين املسععععععععععتهدفة 

 يكعععععععن 
ً
وقعععععععام باسعععععععتيفاء رأس  الصعععععععندوق م لقعععععععا

 ماله.

البعععععععععععديل قعععععععععععد  معععععععععععدير الصعععععععععععندوق أال يكعععععععععععون  .3

سعععععععععععععععععبق تعثعععععععععععععععععره نتيجعععععععععععععععععة لسعععععععععععععععععوء إدارتعععععععععععععععععه ألي 

 .صندوق 

البعععععععععديل  معععععععععدير الصعععععععععندوق أن يكعععععععععون لعععععععععدى  .4

جديعععععععععد، بحيعععععععععث  صعععععععععندوق رة القعععععععععدرة علعععععععععى إدا

ال يععععععععععععععععععععععؤثر وضعععععععععععععععععععععععه عنععععععععععععععععععععععد اسععععععععععععععععععععععتالمه لدارة 

 .لو داتعلى مصلحة  ملة ا الصندوق 

د  املععععععععععععععععععععععديرأن يتعهععععععععععععععععععععععد  .5 البععععععععععععععععععععععديل بالتقيععععععععععععععععععععععّ

 .للصندوق بالنظام األساس ي 

علعععععععععععععععى الهيبعععععععععععععععة الحصعععععععععععععععول علعععععععععععععععى موافقعععععععععععععععة  .6

قبععععععععععل عقعععععععععععد  للصععععععععععندوق بعععععععععععديل  مععععععععععديرتعيععععععععععين 

ألخعععععععععععععذ موافقععععععععععععععة  الو عععععععععععععداتجمعيعععععععععععععة  ملعععععععععععععة 

 الصعععععععععععندوق معععععععععععن رأس معععععععععععال  % 50أكثعععععععععععر معععععععععععن 

الهيبعععععععة البعععععععديل، وتخطععععععر  املععععععديرعلععععععى اختيعععععععار 
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 خعععععععععععععععععالل 
ً
مقععععععععععععععععدم الطلععععععععععععععععع  بقرارهععععععععععععععععا مسعععععععععععععععععععععببا

 من تاري  اسعععتالمها الطل .
ً
 ثالثين يوما

 .الهيبةأي ضوابط أخرى تقررها  .7

بعععععععععععععععععديل  معععععععععععععععععديروفعععععععععععععععععي  العععععععععععععععععة تععععععععععععععععععذر تعيعععععععععععععععععين 

ععععععععععععععععععن طريعععععععععععععععععق جمعيعععععععععععععععععة  ملعععععععععععععععععة  للصعععععععععععععععععندوق 

 اتخععععععععاذ مععععععععا تععععععععراه م فللهيبععععععععة، الو ععععععععدات
ً
ناسععععععععبا

، كمعععععععا يجعععععععوز الصعععععععندوق بمعععععععا يحقعععععععق مصعععععععلحة 

، ويعععععععععتم الصعععععععععندوق أن تل عععععععععي تعععععععععرخيص  للهيبعععععععععة

 لأل كعععععععام املنصعععععععوص عليهعععععععا فعععععععي 
ً
تصعععععععفيته وفقعععععععا

 هذا الكتاب.

127.  
الثالث  

 عشر
  إضافة مادة 2-38-2 الثاني

التعععععععاون بشععععععكل  مععععععدير الصععععععندوق يجعععععع  علععععععى 

كامععععععععععععل مععععععععععععن أجععععععععععععل املسععععععععععععاعدة علععععععععععععى تسععععععععععععهيل 

معععععععععععععععدير النقععععععععععععععل السععععععععععععععلس للمسععععععععععععععؤوليات إلععععععععععععععى 

  الصععععععندوق 
ً
البعععععععديل وذلعععععععك خععععععالل سعععععععتين يومعععععععا

البععععععععديل، كمععععععععا يجعععععععع  علععععععععى  املععععععععديرمعععععععن تعيععععععععين 

املعععععععععععععععزول أن يقععععععععععععععدم إلععععععععععععععى  مععععععععععععععدير الصععععععععععععععندوق 

البعععععععععععععععديل جميعععععععععععععععع العقعععععععععععععععود املرتبطعععععععععععععععة  املععععععععععععععدير

  يثما ينطبق ذلك. بالصندوق 
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128.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 2-2-5 الخامس 

تحظععععععععععععععر عمليععععععععععععععات التسععععععععععععععويق والتععععععععععععععي 

تعععععععععععععععتم معععععععععععععععن خعععععععععععععععالل أشعععععععععععععععخاص غيعععععععععععععععر 

مععععععععععععععععرخص لهععععععععععععععععم بالتسععععععععععععععععويق داخععععععععععععععععل 

دولعععععععة الكويعععععععت سعععععععواًء بشعععععععكل مباشعععععععر 

أو غيعععععععر مباشعععععععر ععععععععن طريعععععععق منصعععععععات 

الكترونيعععععععععععععععععة أو ععععععععععععععععععن طريعععععععععععععععععق فعععععععععععععععععرو  

الشععععععععععععععععععركات التابعععععععععععععععععععة أو الزميلععععععععععععععععععة أو 

عععععععععععن طريععععععععععق اتفاقيععععععععععات أو تحالفععععععععععات 

قانونيعععععععععععة أو تعاقديعععععععععععة أو أو عالقعععععععععععات 

 كانععععععت صععععععورها 
ً
كيانععععععات أو هياكععععععل أيععععععا

مععععععععععععععا لععععععععععععععم يععععععععععععععتم الحصععععععععععععععول علععععععععععععععى إذن 

 
ً
مسععععععععععععععععععععععععععععبق مععععععععععععععععععععععععععععن الهيبععععععععععععععععععععععععععععة وفقععععععععععععععععععععععععععععا

( معععععععععععن هعععععععععععذا 5-4الشعععععععععععتراطات املعععععععععععادة )

 الفصل. 

تحظععععععععععر عمليععععععععععات التسععععععععععويق والتععععععععععي تععععععععععتم مععععععععععن 

رخص األشعععععععععخاص املعععععععععغيعععععععععر  أشعععععععععخاصخعععععععععالل 

بالتسععععععععويق داخععععععععل دولععععععععة الكويععععععععت سععععععععواًء  لهععععععععم

باشععععععر أو غيعععععععر االتصععععععال املعععععععن طريعععععععق  بشععععععكل

باسععععععععععععععتخدام وسععععععععععععععائل  عععععععععععععععن طريععععععععععععععقباشععععععععععععععر امل

الععععععععععععععععععععععالن العامععععععععععععععععععععععة املتا ععععععععععععععععععععععة للجمهععععععععععععععععععععععور أو 

أو عععععععععععن طريععععععععععق فععععععععععرو   اللكترونيععععععععععةنصععععععععععات امل

أو عععععععععن طريععععععععق  الزميلععععععععةأو  الشععععععععركات التابعععععععععة

اتفاقيعععععععععات أو تحالفععععععععععات أو عالقععععععععععات قانونيععععععععععة 

 كانعععععععععت 
ً
أو تعاقديعععععععععة أو كيانعععععععععات أو هياكعععععععععل أيعععععععععا

الحصعععععععععععععول علعععععععععععععى إذن صععععععععععععورها معععععععععععععا لعععععععععععععم يععععععععععععتم 

 الشععععععععتراطات املععععععععادة  الهيبععععععععةمسععععععععبق مععععععععن 
ً
وفقععععععععا

 ( من هذا الفصل. 4-5)

 

 

129.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 1-4-5 الخامس 

يععععععععععتم الحصععععععععععول علععععععععععى إذن التسععععععععععويق 

 :وفق الخطوات التالية

يقعععععععععععععععععععدم طلععععععععععععععععععع  تسعععععععععععععععععععويق نظعععععععععععععععععععام  .1

اسعععععععععععععتثمار جمعععععععععععععاعي مؤسعععععععععععععس خعععععععععععععارج 

يععععععععععععععتم الحصععععععععععععععول علععععععععععععععى إذن التسععععععععععععععويق وفععععععععععععععق 

 :الخطوات التالية

نظعععععععععععععععام اسعععععععععععععععتثمار يقعععععععععععععععدم طلععععععععععععععع  تسعععععععععععععععويق  .1

  جمععععععععاعي
ً
مؤسععععععععس خععععععععارج دولععععععععة الكويععععععععت وفقععععععععا
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 للنمععععععوذج الععععععوارد 
ً
دولععععععة الكويععععععت وفقععععععا

( مععععععن امللحععععععق رقععععععم 1رقععععععم )فععععععي املرفععععععق 

( مععععععن هععععععذا الكتععععععاب. علععععععى أن يرفععععععق 1)

بالطلعععععععععععععععععععععععععععععععع  كافععععععععععععععععععععععععععععععععة املسععععععععععععععععععععععععععععععععتندات 

واملعلومععععععععات املبّينععععععععة بهععععععععذا النمععععععععوذج، 

 ويسدد الرسم املقرر لذلك.

يجععععععععوز للهيبعععععععععة، فعععععععععي أي وقعععععععععت بععععععععععد  .2

اسععععععععععععععععععععععععععععععتالمها لطلعععععععععععععععععععععععععععععع  التسععععععععععععععععععععععععععععععويق 

 للبنعععععععععععد 
ً
املسعععععععععععتوفي للمتطلبعععععععععععات وفقعععععععععععا

( مععععععععععععععععن هععععععععععععععععذه املععععععععععععععععادة، أن تطلعععععععععععععععع  1)

سعععععععععععععععتندات إضعععععععععععععععافية معلومعععععععععععععععات أو م

 تراها ضرورية للبت في الطل .

بنععععععععععاء علععععععععععى طلعععععععععع   -يجععععععععععوز للهيبععععععععععة  .3

أن تسعععععععععمح للمسعععععععععوق خعععععععععالل  -مقعععععععععدم 

فتععععععععععععرة اسععععععععععععتكمال متطلبععععععععععععات الهيبععععععععععععة 

التواصعععععععععععععل معععععععععععععع العمعععععععععععععالء املحتعععععععععععععرفين 

املحتملعععععععععععععععععععععععععععععععععين لبحعععععععععععععععععععععععععععععععععث رغبعععععععععععععععععععععععععععععععععتهم 

باالسعععععععععععععععععععتثمار فعععععععععععععععععععي النظعععععععععععععععععععام املزمعععععععععععععععععععع 

( مععععععععععععن 1للنمعععععععععععوذج الععععععععععععوارد فععععععععععععي املرفععععععععععععق رقععععععععععععم )

( مععععععععن هععععععععذا الكتععععععععاب. علععععععععى أن 1قععععععععم )امللحععععععععق ر 

يرفعععععععععععععععععععععععععععععق بالطلععععععععععععععععععععععععععععع  كافعععععععععععععععععععععععععععععة املسعععععععععععععععععععععععععععععتندات 

واملعلومععععععععات املبّينععععععععة بهععععععععذا النمععععععععوذج، ويسععععععععدد 

 الرسم املقرر لذلك.

، فععععععي أي وقععععععت بعععععععد اسععععععتالمها للهيبععععععةيجععععععوز  .2

لطلعععععععععععععععععع  التسععععععععععععععععععويق املسععععععععععععععععععتوفي للمتطلبععععععععععععععععععات 

 للبنععععععععد )
ً
( مععععععععن هععععععععذه املععععععععادة، أن تطلعععععععع  1وفقععععععععا

 معلومعععععععععععععععععات أو مسعععععععععععععععععتندات إضعععععععععععععععععافية تراهعععععععععععععععععا

 ضرورية للبت في الطل .

 -بنعععععععععاء علعععععععععى طلععععععععع  مقعععععععععدم  -للهيبعععععععععة يجعععععععععوز  .3

خعععععععععالل فتععععععععععرة اسععععععععععتكمال للمسععععععععععوق أن تسعععععععععمح 

العمعععععععععععععالء التواصعععععععععععععل معععععععععععععع الهيبعععععععععععععة متطلبعععععععععععععات 

املحتملععععععععععععععععععععععين لبحععععععععععععععععععععععث رغبععععععععععععععععععععععتهم  املحتععععععععععععععععععععععرفين

باالسععععععععععععععتثمار فععععععععععععععي النظععععععععععععععام املزمععععععععععععععع تسععععععععععععععويقه. 

ويعععععععععععععععععععدخل فعععععععععععععععععععي قبيعععععععععععععععععععل ذلعععععععععععععععععععك، االتصعععععععععععععععععععاالت 

الهاتفيععععععععععععععععععة واملراسععععععععععععععععععالت واالجتماععععععععععععععععععععات دون 

العععععععععععععععععععععالن فععععععععععععععععععععي وسععععععععععععععععععععائل العععععععععععععععععععععالم املتا ععععععععععععععععععععة 
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تسععععععععععويقه. ويععععععععععدخل فععععععععععي قبيععععععععععل ذلععععععععععك، 

راسعععععععععععععععالت االتصعععععععععععععععاالت الهاتفيعععععععععععععععة وامل

واالجتماعععععععععععععععععععععععات دون العععععععععععععععععععععععالن فععععععععععععععععععععععي 

وسعععععععععائل الععععععععععالم املتا عععععععععة للجمهعععععععععور، 

علعععععععععععععى أن يعععععععععععععتم االلتعععععععععععععيام بالشعععععععععععععفافية 

التامعععععععععععععععععة تجعععععععععععععععععاه العمعععععععععععععععععالء وأال يعععععععععععععععععتم 

تقا ععععععععععععع ي أي مبعععععععععععععالغ نقديعععععععععععععة أو غيعععععععععععععر 

نقديعععععععععععععععة أو الحصعععععععععععععععول علعععععععععععععععى التعععععععععععععععيام 

نهععععععععععععععععععائي مععععععععععععععععععن العمععععععععععععععععععالء باالشععععععععععععععععععتراك 

بالنظععععععععععام إلعععععععععععى  ععععععععععين الحصعععععععععععول علعععععععععععى 

 .ترخيص التسويق من الهيبة

ف مقععععععععععدم الطلعععععععععع   .4
ّ

فععععععععععي  ععععععععععال تخلعععععععععع

ععععععععن تقعععععععديم املعلومعععععععات واملسعععععععتندات 

املطلوبععععععععععة مععععععععععن الهيبععععععععععة خععععععععععالل ثالثععععععععععة 

أشععععععععععععععهر مععععععععععععععن تععععععععععععععاري  طلبهععععععععععععععا، اعتبععععععععععععععر 

 .الطل  كأن لم يكن

فعععععععععععي  عععععععععععال املوافقعععععععععععة األوليعععععععععععة علعععععععععععى  .5

التسععععععععععععععععععويق، يععععععععععععععععععتم إخطععععععععععععععععععار مقععععععععععععععععععدم 

للجمهععععععععور، علععععععععى أن يععععععععتم االلتععععععععيام بالشععععععععفافية 

وأال يععععععععععتم تقا عععععععععع ي أي  العمععععععععععالءالتامععععععععععة تجععععععععععاه 

يعععععععععععة أو الحصعععععععععععول مبعععععععععععالغ نقديعععععععععععة أو غيعععععععععععر نقد

باالشععععععععععتراك العمععععععععععالء علععععععععععى التععععععععععيام نهععععععععععائي مععععععععععن 

بالنظععععععععام إلععععععععى  ععععععععين الحصععععععععول علععععععععى تععععععععرخيص 

 .الهيبةالتسويق من 

ف .4
ّ
مقععععععدم الطلعععععع  يجعععععع  علعععععى  فعععععي  ععععععال تخلععععع

تقعععععععععععععععععععععععديم املعلومعععععععععععععععععععععععات واملسعععععععععععععععععععععععتندات  ععععععععععععععععععععععععن

خععععععالل ثالثععععععة أشععععععهر مععععععن  الهيبععععععةاملطلوبععععععة مععععععن 

 .، اعتبر الطل  كأن لم يكنتاري  طلبها

استثمار  في طل  تسويق  الهيبة  تبت    .5 نظام 

بعد    جماعي الكويت  دولة  خارج  مؤسس 

املعلومات   جميع   
ً
مستوفيا الطل   استالمها 

واملستندات املبينة في هذه املادة خالل ثالثين 

 .يوم عمل

فعععععععي  عععععععال املوافقعععععععة األوليعععععععة علعععععععى التسعععععععويق،  .6

يعععععععععتم إخطعععععععععار مقعععععععععدم الطلععععععععع  بعععععععععدفع الرسعععععععععوم 

صععععععععععععععدور  املقععععععععععععععررة خععععععععععععععالل شععععععععععععععهر مععععععععععععععن تععععععععععععععاري 

mailto:uic@unioninvest.org
http://www.unioninvest.org/


P.O. Box: 27555 Safat, 13136 Kuwait 
Mezzanine, Kuwait Chamber of Commerce & Industry Building, Kuwait City. 
Tel.: +965 2228 0370   Fax: +965 2249 0091/2 
E- mail: uic@unioninvest.org                                                                                                                                                                              www.unioninvest.org  
 

 

 

 

137/ 204 

 مالحظات اتحاد شركات االستثمار  النص بعد التعديل  النص قبل التعديل نوع التعديل  املادة  الفصل  الكتاب  م

الطلععععععععععععععععع  بعععععععععععععععععدفع الرسعععععععععععععععععوم املقعععععععععععععععععررة 

خعععععععععععععععالل شعععععععععععععععهر معععععععععععععععن تعععععععععععععععاري  صعععععععععععععععدور 

التخلعععععععععف ععععععععععن املوافقعععععععععة، وفعععععععععي  عععععععععال 

دفععععععععع الرسععععععععوم خععععععععالل املععععععععدة املحععععععععددة 

 اعتبرت املوافقة كأن لم تكن.

تصععععععععدر الهيبععععععععة التععععععععرخيص النهععععععععائي  .6

بمجعععععععععععععععععععععععععرد اسعععععععععععععععععععععععععتكمال املتطلبعععععععععععععععععععععععععات 

املنصععععععوص عليهععععععا فععععععي هععععععذه املععععععادة، وال 

يجععععععععععععععوز للمسعععععععععععععععوق قبععععععععععععععول أي طلععععععععععععععع  

اشعععععععععتراك قبعععععععععل الحصعععععععععول علعععععععععى هعععععععععذا 

 الترخيص.

خطعععععععر الهيبعععععععة 
ُ
وفعععععععي جميعععععععع األ عععععععوال، ت

بقراراتهععععععا املشععععععار إليهععععععا  مقععععععدم الطلعععععع 

فعععععععععععععي هعععععععععععععذه املعععععععععععععادة، وتنشعععععععععععععر قراراتهعععععععععععععا 

املتعلقعععععععععععععة ب صعععععععععععععدار التعععععععععععععراخيص فعععععععععععععي 

 الجريدة الرسمية.

، وفعععععععععععععي  ععععععععععععال التخلعععععععععععععف عععععععععععععن دفعععععععععععععع املوافقععععععععععععة

الرسعععععععععععععععوم خعععععععععععععععالل املعععععععععععععععدة املحعععععععععععععععددة اعتبعععععععععععععععرت 

 .املوافقة كأن لم تكن

فععععععععي  الععععععععة رفععععععععض الطلعععععععع ، يجعععععععع  أن يكععععععععون  .7

.
ً
 قرار الرفض مسببا

التعععععععععرخيص النهعععععععععائي بمجعععععععععرد  الهيبعععععععععةتصععععععععدر  .8

اسعععععععععععتكمال املتطلبعععععععععععات املنصعععععععععععوص عليهعععععععععععا فعععععععععععي 

قبععععععععععول أي  للمسععععععععععوق هععععععععععذه املععععععععععادة، وال يجععععععععععوز 

طلععععععععععع  اشعععععععععععتراك قبعععععععععععل الحصعععععععععععول علعععععععععععى هعععععععععععذا 

 الترخيص.

املدد    .9 استيفاء  الطل   مقدم  على  يج  

املقررة في هذه املادة، وإال يعتبر الطل  كأن لم  

 يكن.

 

خطععععععععر 
ُ
مقعععععععععدم  الهيبعععععععععةوفععععععععي جميعععععععععع األ عععععععععوال، ت

الطلعععععععععععععع  بقراراتهععععععععععععععا املشععععععععععععععار إليهععععععععععععععا فععععععععععععععي هععععععععععععععذه 
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املعععععععععععادة، وتنشعععععععععععر قراراتهعععععععععععا املتعلقعععععععععععة ب صعععععععععععدار 

 في الجريدة الرسمية. التراخيص

130.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 6-5 الخامس 

يجععععععع  أن يكعععععععون مسعععععععتند طعععععععرح نظعععععععام 

االسععععععععععععععععععععععععععععتثمار الجمععععععععععععععععععععععععععععاعي )نشععععععععععععععععععععععععععععرة 

 
ً
االكتتععععععاب( فععععععي دولععععععة الكويععععععت مكتوبععععععا

بالل عععععععععععععععععععععععععة العربيععععععععععععععععععععععععععة وأن يتضععععععععععععععععععععععععععمن 

 :املعلومات التالية

اسعععععععععم نظعععععععععام االسعععععععععتثمار الجمعععععععععاعي  .1

 .بالل ة العربية

اسعععععععععم نظعععععععععام االسعععععععععتثمار الجمعععععععععاعي  .2

 .بالل ة النجلييية

بلعععععععععععد املنشعععععععععععأ )الدولعععععععععععة املنشعععععععععععأ بهعععععععععععا  .3

 .نظام االستثمار الجماعي(

جهععععععععععععععععة الشععععععععععععععععراف )الجهععععععععععععععععة التععععععععععععععععي  .4

يخضععععععععععع نظععععععععععام االسععععععععععتثمار الجمععععععععععاعي 

 .لقوانينها(

نظعععععععععععععععععععام يجععععععععععععععععععع  أن يكعععععععععععععععععععون مسعععععععععععععععععععتند طعععععععععععععععععععرح 

)نشععععععععععرة االكتتععععععععععاب( فعععععععععععي االسععععععععععتثمار الجمععععععععععاعي 

 بالل ععععععععععة العربيععععععععععة وأن 
ً
دولععععععععععة الكويععععععععععت مكتوبععععععععععا

 :يتضمن املعلومات التالية

بالل ععععععععععة  نظععععععععععام االسععععععععععتثمار الجمععععععععععاعياسععععععععععم  .1

 .ربيةالع

بالل ععععععععععة  نظععععععععععام االسععععععععععتثمار الجمععععععععععاعياسععععععععععم  .2

 .النجلييية

نظعععععععععععععام بلععععععععععععد املنشعععععععععععععأ )الدولععععععععععععة املنشعععععععععععععأ بهععععععععععععا  .3

 .(االستثمار الجماعي

جهعععععععععععععععة الشعععععععععععععععراف )الجهعععععععععععععععة التعععععععععععععععي يخضعععععععععععععععع  .4

 .لقوانينها( نظام االستثمار الجماعي

معععععععععععععععدير النظعععععععععععععععام )الشعععععععععععععععخص املتخصعععععععععععععععص  .5

نظعععععععععععععععععععععععام االسعععععععععععععععععععععععتثمار بععععععععععععععععععععععع دارة اسعععععععععععععععععععععععتثمارات 
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معععععععععععععععععععععععععععدير النظعععععععععععععععععععععععععععام )الشعععععععععععععععععععععععععععخص  .5

سععععععععععععععععععععتثمارات املتخصععععععععععععععععععععص بعععععععععععععععععععع دارة ا

 
ً
نظعععععععععععععام االسعععععععععععععتثمار الجمعععععععععععععاعي طبقعععععععععععععا

لشععععععععععروط وأ كععععععععععام نظععععععععععام االسععععععععععتثمار 

 .الجماعي(

 .مكونات الو دة )إن وجدت( .6

أسعععععععععععععععععععععععععععماء الشعععععععععععععععععععععععععععركات املكونعععععععععععععععععععععععععععة  .7

للو عععععععععععععععععععععععععدة )إن وجععععععععععععععععععععععععععدت( بالل ععععععععععععععععععععععععععة 

  .العربية

أسعععععععععععععععععععععععععععماء الشعععععععععععععععععععععععععععركات املكونعععععععععععععععععععععععععععة  .8

للو عععععععععععععععععععععععععدة )إن وجععععععععععععععععععععععععععدت( بالل ععععععععععععععععععععععععععة 

 .النجلييية

القيمععععععععععععععععععععععة االسععععععععععععععععععععععمية للو ععععععععععععععععععععععدة /  .9

  .السهم

سعععععععععر عععععععععرض الو ععععععععدة / السععععععععهم  .10

الععععععععذي سععععععععيتم تسععععععععويقه داخععععععععل دولععععععععة 

 .الكويت

  الجمععععععععععععععاعي
ً
نظععععععععععععععام لشععععععععععععععروط وأ كععععععععععععععام طبقععععععععععععععا

 .(االستثمار الجماعي

 .)إن وجدت(الو دة مكونات  .6

)إن  للو ععععععععععععععدةأسععععععععععععععماء الشععععععععععععععركات املكونععععععععععععععة  .7

  .وجدت( بالل ة العربية

)إن للو ععععععععععععععدة أسععععععععععععععماء الشععععععععععععععركات املكونععععععععععععععة  .8

 .وجدت( بالل ة النجلييية

 / السععععععععععععععععهم/  للو ععععععععععععععععدةالقيمععععععععععععععععة االسععععععععععععععععمية  .9

  .الحصة

 / السعععععععععععععععععععععهم/  الو عععععععععععععععععععععدةسعععععععععععععععععععععر ععععععععععععععععععععععرض  .10

الععععععععذي سععععععععيتم تسععععععععويقه داخععععععععل دولععععععععة الحصععععععععة 

 .الكويت

)إن . عمولعععععععععععععععععععععععععة االكتتعععععععععععععععععععععععععاب/ االشعععععععععععععععععععععععععتراك 11

 .وجدت(

 .نظام االستثمار الجماعيرأس مال  .12

 .الحد األقص ى لالقتراض )إن وجد( .13
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 . عمولة االكتتاب/ االشتراك.11

رأس معععععععععععععععععععال نظعععععععععععععععععععام االسعععععععععععععععععععتثمار  .12

 .الجماعي

الحععععععععععععد األقصعععععععععععع ى لالقتععععععععععععراض )إن  .13

 .وجد(

 .نو  نظام االستثمار الجماعي .14

شععععععععععععععععععععععععععععكل نظعععععععععععععععععععععععععععععام االسعععععععععععععععععععععععععععععتثمار  .15

 .الجماعي

معععععععععععععععععععععععععععععععدة نظعععععععععععععععععععععععععععععععام االسععععععععععععععععععععععععععععععععتثمار  .16

  .الجماعي

عملععععععععععععععععععععععععععععة نظعععععععععععععععععععععععععععععام االسعععععععععععععععععععععععععععععتثمار  .17

  .الجماعي

 .األهداف االستثمارية .18

نبععععععععذة عععععععععن االسععععععععتثمار )فععععععععي  ععععععععال  .19

)
ً
 .كان االستثمار محدد مسبقا

 .نظام االستثمار الجماعينو   .14

 .نظام االستثمار الجماعيشكل  .15

  .الجماعينظام االستثمار مدة  .16

  .نظام االستثمار الجماعيعملة  .17

 .األهداف االستثمارية .18

نبععععععععععععذة عععععععععععععن االسععععععععععععتثمار )فععععععععععععي  ععععععععععععال كععععععععععععان  .19

)
ً
 .االستثمار محدد مسبقا

/    السهم/    الو دةفترات ا تساب سعر    .20

 . )إن وجدت( (NAV)الحصة 

فتععععععععععععععععععععععععععرات االشععععععععععععععععععععععععععتراك واالسععععععععععععععععععععععععععترداد )إن  .21

  .وجدت(

 .أسس وطريقة توزيع األرباح .22

فتععععععععرات إعععععععععداد وإصععععععععدار القععععععععوائم املاليععععععععة  .23

 .ووسيلة االطال  عليها

الفصعععععععععا ات والتقعععععععععارير الدوريعععععععععة لحملعععععععععة  .24

 .ووسيلة االطال  عليها الو دات
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الو دة  .20 سعر  ا تساب   فترات 

(NAV). 

فتعععععععععععععععرات االشعععععععععععععععتراك واالسعععععععععععععععترداد  .21

  .)إن وجدت(

 .أسس وطريقة توزيع األرباح .22

فتعععععععععععععععععععععععععععععرات إععععععععععععععععععععععععععععععداد وإصعععععععععععععععععععععععععععععدار  .23

القعععععععععععععوائم املاليععععععععععععععة ووسعععععععععععععيلة االطععععععععععععععال  

 .عليها

الفصععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععا ات والتقعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععارير  .24

الدوريعععععععععة لحملعععععععععة الو عععععععععدات ووسعععععععععيلة 

 .االطال  عليها

عمولعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععة االسعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععترداد )إن  .25

 .وجدت(

أي رسعععععععععععععععععععععععععععععععوم أو مصعععععععععععععععععععععععععععععععاريف أو  .26

عععععععععاب سععععععععواء كانععععععععت مسععععععععتحقة علععععععععى أت

. ملععععععععععععة الو ععععععععععععدات أو علععععععععععععى النظععععععععععععام

  

 .عمولة االسترداد )إن وجدت( .25

ععععععععععععععععععععععععععاب أي رسعععععععععععععععععععععععععوم أو مصعععععععععععععععععععععععععاريف أو أت .26

سعععععععععععععععععععععواء كانعععععععععععععععععععععت مسعععععععععععععععععععععتحقة علعععععععععععععععععععععى  ملعععععععععععععععععععععة 

  .أو على النظام الو دات

 .قيود ومخاطر االستثمار .27

لنظعععععععععععععععععععععععععام االسعععععععععععععععععععععععععتثمار األداء التعععععععععععععععععععععععععاري ي  .28

 .)إن وجد( الجماعي

 . االت تعارض املصالح )إن وجدت( .29

إجعععععععععععععععععععراءات الشعععععععععععععععععععكاوى املقدمعععععععععععععععععععة علعععععععععععععععععععى  .30

نظعععععععععععععععععععععععععام االسعععععععععععععععععععععععععتثمار أو معععععععععععععععععععععععععدير  املسعععععععععععععععععععععععععوق 

 .الجماعي

. أي معلومععععععععععات أخععععععععععرى معروفععععععععععة أو ينب ععععععععععي 31

بشععععععععكل  املسععععععععوق أن يعرفهععععععععا مععععععععدير النظععععععععام أو 

بشععععععكل معقععععععول  –معقععععععول، والتععععععي قععععععد يطلبهععععععا 

، أو التعععععععي معععععععن املتوقععععععععع أن الو عععععععدات ملعععععععة  –

تتضعععععععععععععععمنها نشعععععععععععععععرة االكتتعععععععععععععععاب والتعععععععععععععععي سعععععععععععععععيتم 

 اتخاذ قرار االستثمار بناًء عليها.
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 .قيود ومخاطر االستثمار .27

األداء التععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععاري ي لنظععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععام  .28

 .االستثمار الجماعي )إن وجد(

 عععععععععععععععاالت تععععععععععععععععارض املصعععععععععععععععالح )إن  .29

 .وجدت(

إجعععععععععععععععراءات الشعععععععععععععععكاوى املقدمععععععععععععععععة  .30

علععععععععععععععععععععى املسعععععععععععععععععععععوق أو مععععععععععععععععععععدير نظعععععععععععععععععععععام 

 .االستثمار الجماعي

أخععععععععععععععرى معروفععععععععععععععة . أي معلومععععععععععععععات 31

أو ينب ععععععععععي أن يعرفهععععععععععا مععععععععععدير النظععععععععععام 

أو املسعععععععععععوق بشعععععععععععكل معقعععععععععععول، والتعععععععععععي 

 –بشعععععععععععععععكل معقعععععععععععععععول  –قعععععععععععععععد يطلبهعععععععععععععععا 

 ملععععععععععععععععععة الو ععععععععععععععععععدات، أو التععععععععععععععععععي مععععععععععععععععععن 

املتوقععععععععععععععععععععععععععععععع أن تتضععععععععععععععععععععععععععععععمنها نشععععععععععععععععععععععععععععععرة 

االكتتعععععععاب والتععععععععي سععععععععيتم اتخععععععععاذ قععععععععرار 

 االستثمار بناًء عليها.

آليعععععععععععععععععععععععععععة أو وسعععععععععععععععععععععععععععيلة معرفعععععععععععععععععععععععععععة  ملعععععععععععععععععععععععععععة  .32

 عععععععععععداث جوهريعععععععععععة مرتبطعععععععععععة بعععععععععععأي أ الو عععععععععععدات

بالنظععععععععععععععععععام، ومنهععععععععععععععععععا علععععععععععععععععععى سععععععععععععععععععبيل املثععععععععععععععععععال ال 

 :الحصر األ داث التالية

أي ت ييععععععععععععععععععععرات جوهريععععععععععععععععععععة مرتبطععععععععععععععععععععة  •

باملعلومعععععععععععععععععات الععععععععععععععععععواردة فعععععععععععععععععي نشععععععععععععععععععرة 

االكتتععععععععععععععععععاب أو النظععععععععععععععععععام األساسععععععععععععععععععع ي 

 .)إن وجد(

نظعععععععام أيعععععععة قعععععععرارات تتعلعععععععق بتصعععععععفية  •

 .االستثمار الجماعي

أيععععععة إجععععععراءات قانونيععععععة تععععععم اتخاذهععععععا  •

االسعععععععععععععععععععععععععععععععتثمار نظعععععععععععععععععععععععععععععععام بمعرفعععععععععععععععععععععععععععععععة 

ضعععععععععععععععععععد ال يعععععععععععععععععععر، أو تعععععععععععععععععععم  الجمعععععععععععععععععععاعي

اتخاذهععععععععععععععا مععععععععععععععن قبععععععععععععععل ال يععععععععععععععر ضععععععععععععععد 

، وبمعععععععععععا نظعععععععععععام االسعععععععععععتثمار الجمعععععععععععاعي

يععععععؤثر فععععععي النهايععععععة بشععععععكل واضععععععح علععععععى 

 نظعععععععععام االسعععععععععتثمار الجمعععععععععاعينشعععععععععاط 

 .أو مركزه املالي
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آليعععععععععععة أو وسعععععععععععيلة معرفعععععععععععة  ملعععععععععععة  .32

الو عععععععععععععدات بعععععععععععععأي أ عععععععععععععداث جوهريعععععععععععععة 

بطععععععة بالنظععععععام، ومنهععععععا علععععععى سععععععبيل مرت

 :املثال ال الحصر األ داث التالية

أي ت ييععععععععععععععععععععععرات جوهريععععععععععععععععععععععة مرتبطععععععععععععععععععععععة 

باملعلومعععععععععععععععععععات العععععععععععععععععععواردة فعععععععععععععععععععي نشعععععععععععععععععععرة 

االكتتعععععععععععاب أو النظعععععععععععام األساسععععععععععع ي )إن 

 .وجد(

أيععععععععة قععععععععرارات تتعلععععععععق بتصععععععععفية نظععععععععام 

 .االستثمار الجماعي

أيععععععععة إجععععععععراءات قانونيععععععععة تععععععععم اتخاذهععععععععا 

عي بمعرفععععععععة نظععععععععام االسععععععععتثمار الجمعععععععععا

ضععععععععععععد ال يععععععععععععر، أو تععععععععععععم اتخاذهععععععععععععا مععععععععععععن 

قبععععععععععل ال يععععععععععر ضععععععععععد نظععععععععععام االسععععععععععتثمار 

الجمعععععععععععععاعي، وبمعععععععععععععا يعععععععععععععؤثر فعععععععععععععي النهايعععععععععععععة 

بشعععععععععععكل واضعععععععععععح علعععععععععععى نشعععععععععععاط نظعععععععععععام 

االسععععععععععععععععععععععتثمار الجمععععععععععععععععععععععاعي أو مركععععععععععععععععععععععزه 

 .املالي

نظععععععععععععععععععععععام بيععععععععععععععععععععععان يفيععععععععععععععععععععععد بعععععععععععععععععععععععدم قيععععععععععععععععععععععام  .33

بأيععععععععععععة أنشععععععععععععطة داخععععععععععععل  االسععععععععععععتثمار الجمععععععععععععاعي

تمويععععععععل دولععععععععة الكويععععععععت يترتعععععععع  عليهععععععععا عمليععععععععات 

ال يعععععععععععععععر، وأن املكتتععععععععععععععع  قعععععععععععععععد أ عععععععععععععععيط بكافعععععععععععععععة 

املخعععععععععاطر التعععععععععي يمكعععععععععن أن يتععععععععععرض لهعععععععععا عنعععععععععد 

، نظعععععععععععام االسعععععععععععتثمار الجمعععععععععععاعياالسعععععععععععتثمار فعععععععععععي 

لنظعععععععععععععععععععام االسعععععععععععععععععععتثمار وبعععععععععععععععععععاملوقف الضعععععععععععععععععععريبي 

فعععععععععععععي ظعععععععععععععل التشعععععععععععععريعات الضعععععععععععععريبية  الجمعععععععععععععاعي

بالدولعععععععععععععععة املؤسعععععععععععععععس بهعععععععععععععععا وأثعععععععععععععععر ذلعععععععععععععععك علعععععععععععععععى 

 نظعععععععععععام االسعععععععععععتثمار الجمعععععععععععاعياسعععععععععععتثماراته فعععععععععععي 

 .ملحققة منهوالعوائد ا

علعععععععععععى  الهيبعععععععععععةبيعععععععععععان يفيعععععععععععد بعععععععععععأن موافقعععععععععععة  .34

داخعععععععععععل  نظعععععععععععام االسعععععععععععتثمار الجمعععععععععععاعيتسعععععععععععويق 

دولعععععععععععة الكويعععععععععععت ال تعنعععععععععععي توصعععععععععععية بالشعععععععععععراء أو 

، نظعععععععععععام االسعععععععععععتثمار الجمعععععععععععاعياالسعععععععععععتثمار فعععععععععععي 

وإنمعععععععععععععععا ينصعععععععععععععععرف فقعععععععععععععععط إلعععععععععععععععى معععععععععععععععدى قعععععععععععععععدرة 

بتسعععععععويق  صعععععععص أو  املسعععععععوق ومالئمعععععععة قيعععععععام 

، وأن نظععععععععععععععام االسععععععععععععععتثمار الجمععععععععععععععاعي و ععععععععععععععدات
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بيععععععععععان يفيععععععععععد بعععععععععععدم قيععععععععععام نظععععععععععام  .33

االسعععععععععععتثمار الجمعععععععععععاعي بأيعععععععععععة أنشعععععععععععطة 

داخععععععععععل دولععععععععععة الكويععععععععععت يترتعععععععععع  عليهععععععععععا 

عمليععععععععععععععععععععععععععععات تمويععععععععععععععععععععععععععععل ال يععععععععععععععععععععععععععععر، وأن 

املكتتعععععع  قععععععد أ ععععععيط بكافععععععة املخععععععاطر 

التعععععععععععي يمكعععععععععععن أن يتععععععععععععرض لهعععععععععععا عنعععععععععععد 

االسععععععععععععععععتثمار فععععععععععععععععي نظععععععععععععععععام االسععععععععععععععععتثمار 

الجمعععععععععععععععععععععاعي، وبعععععععععععععععععععععاملوقف الضعععععععععععععععععععععريبي 

لنظعععععععام االسعععععععتثمار الجمعععععععاعي فعععععععي ظعععععععل 

ات الضععععععععععععععععععععريبية بالدولععععععععععععععععععععة التشعععععععععععععععععععريع

املؤسعععععععععععععععععس بهعععععععععععععععععا وأثعععععععععععععععععر ذلعععععععععععععععععك علعععععععععععععععععى 

اسععععععععععععععتثماراته فععععععععععععععي نظععععععععععععععام االسععععععععععععععتثمار 

 .الجماعي والعوائد املحققة منه

بيعععععععان يفيعععععععد بعععععععأن موافقعععععععة الهيبعععععععة  .34

علععععععععععععععععععى تسععععععععععععععععععويق نظععععععععععععععععععام االسععععععععععععععععععتثمار 

الجمععععععععععععاعي داخععععععععععععل دولععععععععععععة الكويععععععععععععت ال 

تعنععععععععععععععععععععععععععععععععععي توصععععععععععععععععععععععععععععععععععية بالشعععععععععععععععععععععععععععععععععععراء أو 

االسععععععععععععععععتثمار فععععععععععععععععي نظععععععععععععععععام االسععععععععععععععععتثمار 

غيعععععععر مسعععععععبولة ععععععععن تقصعععععععير أي طعععععععرف  الهيبعععععععة

بنظععععععععععععععام االسععععععععععععععتثمار مععععععععععععععن األطععععععععععععععراف املعنيععععععععععععععة 

ععععععععن أداء مهامعععععععه وواجباتعععععععه، أو ععععععععن  الجمعععععععاعي

دقعععععععععععععععة وسعععععععععععععععالمة البيانعععععععععععععععات العععععععععععععععواردة بنشعععععععععععععععرة 

االكتتعععععاب بعععععل تقعععععع تلعععععك املسعععععبولية علعععععى كافعععععة 

 ألدوار ومهععععععععععععام كععععععععععععل 
ً
األطععععععععععععراف األخععععععععععععرى وفقععععععععععععا

 .طرف

 .هيبةال. أي بيانات أخرى تطلبها 35
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رف فقعععععععط إلعععععععى الجمعععععععاعي، وإنمعععععععا ينصععععععع

مععععععععدى قععععععععدرة ومالئمععععععععة قيععععععععام املسععععععععوق 

بتسعععععععويق  صعععععععص أو و عععععععدات نظعععععععام 

االسعععععععععععععععتثمار الجمعععععععععععععععاعي، وأن الهيبعععععععععععععععة 

غيععععععر مسععععععبولة عععععععن تقصععععععير أي طععععععرف 

مععععععععععععععععععععن األطععععععععععععععععععععراف املعنيععععععععععععععععععععة بنظععععععععععععععععععععام 

االسعععععععععععععععععععععععتثمار الجمعععععععععععععععععععععععاعي ععععععععععععععععععععععععن أداء 

مهامعععععععععععععععععه وواجباتعععععععععععععععععه، أو ععععععععععععععععععن دقعععععععععععععععععة 

وسععععععععععععالمة البيانععععععععععععات الععععععععععععواردة بنشععععععععععععرة 

ية االكتتعععععععععاب بعععععععععل تقعععععععععع تلعععععععععك املسعععععععععبول

 
ً
علععععععععععى كافععععععععععة األطععععععععععراف األخععععععععععرى وفقععععععععععا

 .ألدوار ومهام كل طرف

. أي بيانعععععععععععععععععععععععععات أخعععععععععععععععععععععععععرى تطلبهعععععععععععععععععععععععععا 35

 الهيبة.
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131.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 7-5 الخامس 

يجعععععع  علععععععى مسععععععوق نظععععععام االسععععععتثمار 

الجمععععععععاعي فععععععععي دولععععععععة الكويععععععععت االلتععععععععيام 

 :باألمور اآلتية

بعععععععععذل عنايعععععععععة الشعععععععععخص الحعععععععععريص  .1

فععععععععععععععي القيععععععععععععععام باملهععععععععععععععام املنوطععععععععععععععة بععععععععععععععه، 

وتععععععععويض كعععععععل شعععععععخص لحقعععععععه ضعععععععرر 

نتيجععععععععععععععععععة أي خطعععععععععععععععععععأ يرتكبععععععععععععععععععه أثنعععععععععععععععععععاء 

املنصعععععععععوص قيامعععععععععه بمهعععععععععام التسعععععععععويق 

 .عليها في هذه املادة

عععععععععععدم تجععععععععععاوز الحصععععععععععة التععععععععععي يععععععععععتم  .2

املوافقعععععععععععة علعععععععععععى تسعععععععععععويقها معععععععععععن قبعععععععععععل 

الهيبععععععععععة مععععععععععا لععععععععععم يععععععععععتم أخععععععععععذ موافقعععععععععععة 

الهيبععععععععععععة علععععععععععععى زيععععععععععععادة الحصععععععععععععة قبععععععععععععل 

انتهعععععععاء معععععععدة التعععععععرخيص ودفعععععععع الرسعععععععم 

 .املقرر لذلك

تسعععععععععععععععععععععليم املشعععععععععععععععععععععترك معععععععععععععععععععععا يفيعععععععععععععععععععععد  .3

باشععععععععععععععععععتراكه فععععععععععععععععععي نظععععععععععععععععععام االسععععععععععععععععععتثمار 

ومععععععا يفيععععععد  الجمععععععاعي عنععععععد االشععععععتراك،

نظعععععععععععععععععععام االسعععععععععععععععععععتثمار  مسعععععععععععععععععععوق يجععععععععععععععععععع  علعععععععععععععععععععى 

فععععععععي دولععععععععة الكويععععععععت االلتععععععععيام بععععععععاألمور  الجمععععععععاعي

 :اآلتية

فععععععععععععععععي  عنايععععععععععععععععة الشععععععععععععععععخص الحععععععععععععععععريصبععععععععععععععععذل  .1

القيعععععععععام باملهعععععععععام املنوطععععععععععة بعععععععععه، وتععععععععععويض كععععععععععل 

لحقعععععععععععععععععه ضعععععععععععععععععرر نتيجعععععععععععععععععة أي خطعععععععععععععععععأ  شععععععععععععععععخص

يرتكبععععععععععععععععععه أثنععععععععععععععععععاء قيامععععععععععععععععععه بمهععععععععععععععععععام التسععععععععععععععععععويق 

 .املنصوص عليها في هذه املادة

عععععععععدم تجععععععععاوز الحصععععععععة التععععععععي يععععععععتم املوافقععععععععة  .2

مععععععععا لععععععععم يععععععععتم  الهيبععععععععةعلعععععععى تسععععععععويقها مععععععععن قبععععععععل 

علعععععععععععى زيعععععععععععادة الحصعععععععععععة  الهيبعععععععععععةأخعععععععععععذ موافقعععععععععععة 

يص ودفععععععععععع الرسعععععععععععم قبععععععععععل انتهعععععععععععاء مععععععععععدة التعععععععععععرخ

 .املقرر لذلك

تسعععععععععليم املشععععععععععترك مععععععععععا يفيععععععععععد باشععععععععععتراكه فععععععععععي  .3

، عنععععععععد االشعععععععععتراك نظععععععععام االسععععععععتثمار الجمعععععععععاعي

بالو ععععععععععععععدات التععععععععععععععي تععععععععععععععم ملكيتععععععععععععععه ومععععععععععععععا يفيععععععععععععععد 

نظععععععععععععععععععام الفععععععععععععععععععي  تخصيصععععععععععععععععععها / شععععععععععععععععععراؤها لععععععععععععععععععه

 الععععععععذي يمكنععععععععه واملسععععععععتند االسععععععععتثمار الجمععععععععاعي
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بالو عععععععععععدات التعععععععععععي تعععععععععععم تخصيصعععععععععععها / 

شععععععععععععراؤها لععععععععععععه فععععععععععععي نظععععععععععععام االسععععععععععععتثمار 

الجمعععععععععععععاعي واملسعععععععععععععتند العععععععععععععذي يمكنعععععععععععععه 

مععععععععن ممارسععععععععة كافععععععععة  قععععععععوق ملكيتععععععععه 

 .لتلك الو دات

إعععععععععععععععداد و فععععععععععععععظ سععععععععععععععجل لحملععععععععععععععة  .4

الو عععععععععععععدات العععععععععععععذين قعععععععععععععام بالتسعععععععععععععويق 

 .لهم في دولة الكويت

يلتعععععععععععععيم املسعععععععععععععوق ب خطعععععععععععععار الهيبعععععععععععععة  .5

علعععععععععععى  بعععععععععععأي أ عععععععععععداث جوهريعععععععععععة تعععععععععععؤثر

نظععععععععععام االسععععععععععتثمار الجمععععععععععاعي أو علععععععععععى 

فععععععععي  ععععععععال  - قععععععععوق  ملععععععععة الو ععععععععدات 

 .توافرها أو علمه بها

التعامععععععععععل مععععععععععع الشععععععععععكاوى املقدمععععععععععة  .6

علععععععععععععععععى املسععععععععععععععععوق مععععععععععععععععن قبععععععععععععععععل  ملععععععععععععععععة 

الو عععععععدات العععععععذين تعععععععم التسعععععععويق لهعععععععم 

فعععععععي دولعععععععة الكويعععععععت وضعععععععمان معالجتهعععععععا 

حقعععععععععععععععععوق المعععععععععععععععععن ممارسعععععععععععععععععة كافعععععععععععععععععة لتمكينعععععععععععععععععه 

 .لتلك الو دات ملكيتهاملترتبة على 

 الو عععععععععداتإععععععععععداد و فعععععععععظ سعععععععععجل لحملعععععععععة  .4

 .الذين قام بالتسويق لهم في دولة الكويت

بعععععععععععععععععأي  الهيبعععععععععععععععععةب خطعععععععععععععععععار  املسعععععععععععععععععوق يلتعععععععععععععععععيم  .5

نظععععععععععععععععععععععام أ ععععععععععععععععععععععداث جوهريععععععععععععععععععععععة تععععععععععععععععععععععؤثر علععععععععععععععععععععععى 

أو علعععععععععى  قععععععععععوق  ملععععععععععة  االسعععععععععتثمار الجمععععععععععاعي

 .في  ال توافرها أو علمه بها - الو دات

التعامععععععععععععععل مععععععععععععععع الشععععععععععععععكاوى املقدمععععععععععععععة علععععععععععععععى  .6

العععععععععذين  الو عععععععععداتمعععععععععن قبعععععععععل  ملعععععععععة  سعععععععععوق امل

تععععععم التسععععععويق لهععععععم فععععععي دولععععععة الكويععععععت وضععععععمان 

معالجتهععععععععععا بععععععععععالطرق املناسععععععععععبة وبأسععععععععععر  وقعععععععععععت 

 .ممكن

تععععععععوفير وسععععععععيلة مالئمععععععععة ليصععععععععال الشععععععععكاوى  .7

املقدمعععععععععععععععععة علعععععععععععععععععى مععععععععععععععععععدير نظعععععععععععععععععام االسععععععععععععععععععتثمار 

 الو ععععععداتالجمععععععاعي األجنبععععععي مععععععن قبععععععل  ملععععععة 

الععععععععذين تععععععععم التسععععععععويق لهععععععععم فععععععععي دولععععععععة الكويععععععععت 
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بععععععععععععععالطرق املناسععععععععععععععبة وبأسععععععععععععععر  وقععععععععععععععت 

 .ممكن

 تععععععععععععوفير وسععععععععععععيلة مالئمععععععععععععة ليصععععععععععععال .7

الشععععععكاوى املقدمععععععة علععععععى مععععععدير نظععععععام 

االسععععععععععععتثمار الجمعععععععععععععاعي األجنبععععععععععععي معععععععععععععن 

قبعععععععععععل  ملعععععععععععة الو عععععععععععدات العععععععععععذين تعععععععععععم 

التسععععععععععععويق لهعععععععععععععم فععععععععععععي دولعععععععععععععة الكويعععععععععععععت 

والسععععععإي إلععععععى إيصععععععالها للجهععععععة املعنيععععععة 

 .بأسر  وقت ممكن

تقععععععععععععععععديم تقريععععععععععععععععر نتععععععععععععععععائ  تسععععععععععععععععويق  .8

نظعععععععععععععام اسععععععععععععععتثمار جمععععععععععععععاعي مؤسععععععععععععععس 

خعععععععارج دولععععععععة الكويععععععععت خععععععععالل خمسععععععععة 

اري  نهايععععععععععة عشعععععععععر يعععععععععوم عمععععععععععل معععععععععن تععععععععع

شععععععععععععععععععهادة التععععععععععععععععععرخيص أو فععععععععععععععععععي  عععععععععععععععععععال 

االنتهععععععاء مععععععن عمليععععععات التسععععععويق قبععععععل 

 للنمععععععععوذج 
ً
ذلععععععععك )أيهمععععععععا أقععععععععرب( وفقععععععععا

( معععععععععععععععن 2العععععععععععععععوارد فعععععععععععععععي املرفعععععععععععععععق رقعععععععععععععععم )

 .( من هذا الكتاب1امللحق رقم )

إلعععععععى إيصعععععععالها للجهعععععععة املعنيعععععععة بأسعععععععر  والسعععععععإي 

 .وقت ممكن

نظعععععععععععععععععام تقعععععععععععععععععديم تقريعععععععععععععععععر نتعععععععععععععععععائ  تسعععععععععععععععععويق  .8

مؤسعععععععععععععععس خععععععععععععععععارج دولععععععععععععععععة  اسعععععععععععععععتثمار جمععععععععععععععععاعي

مععععععن  يععععععوم عمععععععلالكويععععععت خععععععالل خمسععععععة عشععععععر 

تععععععععععاري  نهايععععععععععة شععععععععععهادة التععععععععععرخيص أو فععععععععععي  ععععععععععال 

االنتهعععععععععاء مععععععععععن عمليعععععععععات التسععععععععععويق قبعععععععععل ذلععععععععععك 

 للنمععععععععععععوذج الععععععععععععوارد فععععععععععععي 
ً
)أيهمععععععععععععا أقععععععععععععرب( وفقععععععععععععا

( مععععععععععن 1( مععععععععععن امللحععععععععععق رقععععععععععم )2املرفععععععععععق رقععععععععععم )

 .هذا الكتاب

. تقععععععععععععديم أي بيانععععععععععععات أو مسععععععععععععتندات أخععععععععععععرى 9

 .الهيبةتطلبها 

 تعععععععععى  املسععععععععوق تسععععععععري هععععععععذه االلتيامعععععععععات علععععععععى 

لععععععععو انتهععععععععت مععععععععدة تععععععععرخيص التسععععععععويق املمنععععععععوح 

معععععععععععا  للهيبعععععععععععةإلعععععععععععى  عععععععععععين تقديمعععععععععععه  الهيبعععععععععععةمعععععععععععن 

الععععععذين  الو ععععععداتيثبععععععت تخععععععارج جميععععععع  ملععععععة 

 قام بالتسويق لهم في دولة الكويت.
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. تقعععععععععععديم أي بيانعععععععععععات أو مسعععععععععععتندات 9

 أخرى تطلبها الهيبة.

تسععععععععععععععععععععري هععععععععععععععععععععذه االلتيامععععععععععععععععععععات علععععععععععععععععععععى 

املسعععععععععععععععععوق  تعععععععععععععععععى لعععععععععععععععععو انتهعععععععععععععععععت معععععععععععععععععدة 

يص التسعععععععععععععععويق املمنعععععععععععععععوح معععععععععععععععن تعععععععععععععععرخ

الهيبعععععععة إلعععععععى  عععععععين تقديمعععععععه للهيبعععععععة معععععععا 

يثبععععععععععععععععععععععععت تخععععععععععععععععععععععععارج جميععععععععععععععععععععععععع  ملععععععععععععععععععععععععة 

الو عععععععععععععدات العععععععععععععذين قعععععععععععععام بالتسعععععععععععععويق 

 لهم في دولة الكويت.

132.  
الثالث  

 عشر
 تعديل مادة 10-5 الخامس 

دون الخععععععععععععععععععالل باأل كععععععععععععععععععام املنظمععععععععععععععععععة 

لنظعععععععععام االسعععععععععتثمار الجمعععععععععاعي والعععععععععذي 

تععععععععععععععم تسععععععععععععععويقه فععععععععععععععي دولععععععععععععععة الكويععععععععععععععت، 

يجعععععععوز نقعععععععل ملكيععععععععة و عععععععدات النظععععععععام 

لعمعععععععععالء فعععععععععي دولعععععععععة الكويعععععععععت خعععععععععالل أو 

بععععععععععععد انتهعععععععععععاء معععععععععععدة التعععععععععععرخيص وفقعععععععععععأ 

 للضوابط التالية:

أن يكععععععععععععععععععععععععون النظععععععععععععععععععععععععام م لععععععععععععععععععععععععق وال .1

 .يسمح باسترداد و داته

لنظعععععععععععععععععام دون الخعععععععععععععععععالل باأل كعععععععععععععععععام املنظمعععععععععععععععععة 

والعععععععذي تععععععععم تسعععععععويقه فععععععععي  االسعععععععتثمار الجمععععععععاعي

نقعععععععل ملكيععععععععة  للمسعععععععوق دولعععععععة الكويعععععععت، يجعععععععوز 

النظعععععععععام لعمععععععععععالء فعععععععععي دولعععععععععة الكويععععععععععت  و عععععععععدات

بنععععععععععاًء خععععععععععالل أو بعععععععععععد انتهععععععععععاء مععععععععععدة التععععععععععرخيص 

علععععععععى أن  العميععععععععلمععععععععن قبععععععععل  علععععععععى طلعععععععع  مبععععععععرر

 عععععععععععن التحقععععععععععق مععععععععععن  املسععععععععععوق يكععععععععععون 
ً
مسععععععععععؤوال

وفقعععععععععععععععععععأ  انطبعععععععععععععععععععاق أ عععععععععععععععععععد الحعععععععععععععععععععاالت اآلتيعععععععععععععععععععة:

 للضوابط التالية:

لنظعععععععععععععععععام معععععععععععععععععة دون الخعععععععععععععععععالل باأل كعععععععععععععععععام املنظ

والعععععععذي تععععععععم تسعععععععويقه فععععععععي  االسعععععععتثمار الجمععععععععاعي

نقعععععععل ملكيععععععععة  للمسعععععععوق دولعععععععة الكويعععععععت، يجعععععععوز 

النظعععععععععام لعمععععععععععالء فعععععععععي دولعععععععععة الكويععععععععععت  و عععععععععدات

بنععععععععععاًء خععععععععععالل أو بعععععععععععد انتهععععععععععاء مععععععععععدة التععععععععععرخيص 

أو ذوي  العميعععععععععلعلعععععععععى طلععععععععع  مبعععععععععرر معععععععععن قبعععععععععل 

 ععععععععن  املسعععععععوق علعععععععى أن يكعععععععون الشعععععععأن 
ً
مسعععععععؤوال

 التحقق من انطباق أ د الحاالت اآلتية:
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 مالحظات اتحاد شركات االستثمار  النص بعد التعديل  النص قبل التعديل نوع التعديل  املادة  الفصل  الكتاب  م

أن يكععععععععون نقععععععععل امللكيععععععععة إلععععععععى عميععععععععل .2

 .محترف آخر داخل دولة الكويت

أن يكعععععععععون نقعععععععععل امللكيعععععععععة بنعععععععععاًء علعععععععععى .3

 .طل  مبرر من قبل العميل

( و 1يسععععععععتثنى ممععععععععا جععععععععاء فععععععععي البنععععععععد ).4

( مععععععععععن هععععععععععذه املععععععععععادة،  ععععععععععاالت 3( و )2)

امللكيعععععععععععععة املبنيعععععععععععععة علعععععععععععععى  كعععععععععععععم نقعععععععععععععل 

 .قضائي أو الرث

وفعععععععي جميعععععععع األ عععععععوال، يقعععععععوم املسعععععععوق 

ب خطعععععععععععععععععار الهيبعععععععععععععععععة خعععععععععععععععععالل خمسعععععععععععععععععة 

عشعععععععر يعععععععوم عمعععععععل معععععععن إتمعععععععام عمليعععععععة 

نقعععععععل امللكيعععععععة بتقريعععععععر يتضعععععععمن طرفعععععععي 

نقععععععععععععععععل امللكيععععععععععععععععة، وعععععععععععععععععدد الو ععععععععععععععععدات 

وقيمتهعععععععععععععا، ومبعععععععععععععررات نقعععععععععععععل امللكيعععععععععععععة، 

ويحظععععععععععععععر علعععععععععععععععى املسععععععععععععععوق اسعععععععععععععععت الل 

 نقعععععععععععععععععل امللكيعععععععععععععععععة لتسعععععععععععععععععويق و عععععععععععععععععدات

النظعععععععععام علععععععععععى مشعععععععععتركين جععععععععععدد بعععععععععععد 

أن يكعععععععععععععععععععععون النظعععععععععععععععععععععام م لعععععععععععععععععععععق وال يسعععععععععععععععععععععمح .1

 .باسترداد و داته

أن يكعععععععون نقعععععععل امللكيعععععععة إلعععععععى عميعععععععل محتعععععععرف .2

 .آخر داخل دولة الكويت

أن يكعععععععععععون نقعععععععععععل امللكيعععععععععععة بنعععععععععععاًء علعععععععععععى طلععععععععععع  .3

 مبرر من قبل العميل. 

( و 2( و )1يسععععععععععععتثنى ممععععععععععععا جععععععععععععاء فععععععععععععي البنععععععععععععد ).4

( مععععععععععن هععععععععععذه املععععععععععادة،  ععععععععععاالت نقععععععععععل امللكيععععععععععة 3)

 .املبنية على  كم قضائي أو الرث

 .الو دةإعادة هيكلة أصول  امل  .1

 عععععععععععععععععععاالت الععععععععععععععععععععرهن أو ال جعععععععععععععععععععز بمععععععععععععععععععععا ال  .2

 يتعارض مع األ كام املنظمة لها.

مللكيعععععععععععة لألقعععععععععععارب  تعععععععععععى الدرجعععععععععععة نقعععععععععععل ا .3

 الثانية.

 ععععععاالت نقععععععل امللكيععععععة املبنيععععععة علععععععى  كععععععم  .4

 قضائي واج  النفاذ. 
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 مالحظات اتحاد شركات االستثمار  النص بعد التعديل  النص قبل التعديل نوع التعديل  املادة  الفصل  الكتاب  م

انتهعععععععععععاء إذن التسعععععععععععويق الصعععععععععععادر ععععععععععععن 

 الهيبة.

 عععععععاالت نقعععععععل امللكيعععععععة املبنيعععععععة علعععععععى الرث  .5

 أو الوصية أو بسب  الوالية.

ب خطععععععار  املسععععععوق وفععععععي جميععععععع األ ععععععوال، يقععععععوم 

معععععععن يعععععععوم عمعععععععل خعععععععالل خمسعععععععة عشعععععععر  الهيبعععععععة

إتمععععععععام عمليععععععععة نقععععععععل امللكيععععععععة بتقريععععععععر يتضععععععععمن 

 الو عععععععععععععععععداتطرفعععععععععععععععععي نقعععععععععععععععععل امللكيعععععععععععععععععة، وععععععععععععععععععدد 

وقيمتهعععععععععععا، ومبعععععععععععررات نقععععععععععععل امللكيعععععععععععة، ويحظععععععععععععر 

اسععععععععععععععععععت الل نقععععععععععععععععععل امللكيععععععععععععععععععة  علععععععععععععععععععى املسععععععععععععععععععوق 

النظععععععععععععام علععععععععععععى مشععععععععععععتركين  و ععععععععععععداتلتسععععععععععععويق 

بععععععععععععععد انتهعععععععععععععاء إذن فعععععععععععععي دولعععععععععععععة الكويعععععععععععععت جعععععععععععععدد 

 الهيبة.التسويق الصادر عن 
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 (1)ملحق رقم 

 تسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس 

 خارج دولة الكويت 
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 (1)مرفق رقم 

 نموذج طل  تسويق و دات نظام استثمار جماعي مؤسس

 خارج دولة الكويت 
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 التاريخ: 

 استثمار جماعي نموذج طلب تسويق وحدات نظام 

 مؤسس خارج دولة الكويت  

 قائمة املحتويات 

 

هيبة  ل إلى إدارة التراخيص والتسجيل لدىالنموذج وتقديمه على األشخاص املرخص لهم الراغبين بالتسويق في دولة الكويت لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت داخل دولة الكويت تعببة هذا  

 أسواق املال. 

 ستثمار الجماعياال البيانات املتعلقة بنظام  1القسم 

 قائمة املستندات املطلوبة عند تقديم الطل       2القسم 

 إقرار وتعهد صادر لهيبة أسواق املال  3القسم 
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 البيانات املتعلقة بنظام االستثمار الجماعي 1

الجهة مقدمة طل  التسويق لو دات نظام االستثمار الجماعي  

 داخل دولة الكويت 

 

  اسم نظام االستثمار الجماعي بالل ة العربية

  نظام االستثمار الجماعي بالل ة االنجليييةاسم 

 )الدولة املنشأ بها نظام االستثمار الجماعي( بلد املنشأ 

 )الجهة التي يخضع نظام االستثمار الجماعي لقوانينها( جهة الشراف 

 نظام استثمار جماعي مرخص.  • طبيعة الترخيص / التسجيل 

 نظام استثمار جماعي مسجل.  •

 آخر:  •

املتخصص ب دارة استثمارات نظام االستثمار الجماعي    املرخص أو املسجل في بلد املنشأ )الشخص   النظام مدير 

 لشروط وأ كام نظام االستثمار الجماعي(  
ً
 طبقا
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 األخرى( د أقص ى )إن وجد(( )بالدينار الكويتي أو ما يعادله بالعمالت  –) د أدنى )إن وجد(  رأس مال نظام االستثمار الجماعي

 أدوات دين ...(  –مؤشرات    –عقاري    – قابض   –نظام: )أسهم   نو  نظام االستثمار الجماعي 

 

 نو  آخر:  

 مفتوح(  –نظام: )م لق  شكل نظام االستثمار الجماعي  

  مدة نظام االستثمار الجماعي  

  عملة نظام االستثمار الجماعي 

  الجماعي األهداف االستثمارية لنظام االستثمار  

  )إن وجدت( أسس وطريقة توزيع األرباح

الو دة   سعر  ا تساب  الحصة  / فترات   / )إن  (  NAV)   السهم 

 وجدت(  
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  فترات االشتراك واالسترداد )إن وجدت(

  فترات إعداد وإصدار القوائم املالية

  )إن وجدت(مكونات الو دة 

  )إن وجدت( بالل ة العربية  أسماء الشركات املكونة للو دة 

  )إن وجدت( بالل ة النجلييية  أسماء الشركات املكونة للو دة 

  الحصة   /القيمة االسمية للو دة / السهم 

الذي سيتم تسويقه داخل دولة   الحصة  /سعر عرض الو دة / السهم  

 الكويت 

 

لألسهم    / للو دات  األقص ى  سيتم    للحصص   / الحد  التي 

 تسويقها داخل دولة الكويت ) س  الفبة(

 أخرى(  -ال تمتلك  ق التصويت  -)تمتلك  ق التصويت  

  الحد األقص ى للقيمة االجمالية املطرو ة في دولة الكويت

  عمولة االكتتاب/ االشتراك )إن وجدت(

  عمولة االسترداد )إن وجدت( 

mailto:uic@unioninvest.org
http://www.unioninvest.org/


P.O. Box: 27555 Safat, 13136 Kuwait 
Mezzanine, Kuwait Chamber of Commerce & Industry Building, Kuwait City. 
Tel.: +965 2228 0370   Fax: +965 2249 0091/2 
E- mail: uic@unioninvest.org                                                                                                                                                                              www.unioninvest.org  
 

 

 

 

158/ 204 

  قيود ومخاطر االستثمار 

 الشريحة املستهدفة   العمالء املستهدفون من الطرح داخل دولة الكويت 

أسماء الجهات التي ستتلقى طلبات االكتتاب / االشتراك بنظام  

 االستثمار الجماعي داخل دولة الكويت 

1.   

2.   

3.   

االستثمار  نظام  لو دات  التسويق  طل   مقدمة  الجهة  بيانات 

 داخل دولة الكويتالجماعي 

 اسم الجهة: 

 رقم الترخيص لدى الهيبة: 

 الشكل القانوني:

 عنوان املقر الرئيس ي: 

 تليفون:                  فاكس:             البريد اللكتروني:

 املوقع اللكتروني:

 اسم الشخص املعني بالتواصل مع الهيبة: 

 بالتواصل( )تضاف أية بيانات متعلقة بالشخص املعني 

 االسم:  الجهة املنشأة لنظام االستثمار الجماعي 

 الجنسية: 
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 الشكل القانوني:

 عنوان املقر الرئيس ي: 

 تليفون:                  فاكس:          البريد اللكتروني:

 املوقع اللكتروني:

 االسم:  مدير نظام االستثمار الجماعي 

 الجنسية: 

 الشكل القانوني:

 املقر الرئيس ي: عنوان  

 تليفون:                  فاكس:          البريد اللكتروني:

 املوقع اللكتروني:

 االسم:  أمين  فظ نظام االستثمار الجماعي )إن وجد( 

 الجنسية: 

 الشكل القانوني:

 عنوان املقر الرئيس ي: 

 اللكتروني: تليفون:                        فاكس:          البريد 

 املوقع اللكتروني:
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الخدمات   شركة  أو  الجماعي  االستثمار  نظام  استثمار  مراق  

 الدارية )إن وجد( 

 االسم: 

 الجنسية: 

 الشكل القانوني:

 عنوان املقر الرئيس ي: 

 تليفون:                        فاكس:          البريد اللكتروني: 

 املوقع اللكتروني:

 االسم:   سابات نظام االستثمار الجماعي )إن وجد(مراق  

 الجنسية: 

 الشكل القانوني:

 عنوان املقر الرئيس ي: 

 تليفون:                  فاكس:          البريد اللكتروني:

 املوقع اللكتروني:

 االسم:   املستشار القانوني لنظام االستثمار الجماعي )إن وجد(

 الجنسية: 

 القانوني:الشكل 

 عنوان املقر الرئيس ي: 

 تليفون:                  فاكس:          البريد اللكتروني:
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 املوقع اللكتروني:

 هيبة / مكت  الرقابة الشرعية  

أل كام    
ً
وفقا تعمل  التي  الجماعي  االستثمار  ألنظمة  )بالنسبة 

 الشريعة السالمية( )إن وجد( 

 االسم:  

 الجنسية: 

 القانوني:الشكل 

 عنوان املقر الرئيس ي: 

 تليفون:                  فاكس:          البريد اللكتروني:

 املوقع االلكتروني:

دولة   داخل  الجماعي  االستثمار  لنظام  )البيع(  االكتتاب  وكالء 

 الكويت )إن وجدوا( 

 االسم:  

 رقم الترخيص لدى الهيبة: 

 الشكل القانوني:

 الرئيس ي: عنوان املقر 

 تليفون:                  فاكس:          البريد اللكتروني:

 املوقع اللكتروني:

 تاري  إنشاء نظام االستثمار الجماعي  األداء التاري ي لنظام االستثمار الجماعي )إن وجد( 

 :(NAV at…) آخر تاري  تقييم 

 (NAV) نظام االستثمار الجماعيسهم /  صة  /قيمة و دة  
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  (MTD) العائد من تقييم آخر شهر 

 (YTD) العائد منذ بداية العام الحالي

 عائد آخر عامين ماليين 

 توزيعات آخر عامين  

 بيانات أخرى إن وجدت 

 بيانات أخرى )إن وجدت( 
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 قائمة املستندات املطلوبة عند تقديم الطل   2

 مال ظعععععععععععات  ال ينطبق  مرفق  املستند  التسلسل 

1 

االستثمار   نظام  مدير  تسجيل  أو  ترخيص  أو  تأسيس  شهادة 

الجماعي صادرة من بلد املنشأ ومصادق عليها من وزارة الخارجية  

 الكويتية. 
☐ ☐ 

 

2 
له   املكونة  الشركات  أو  الجماعي  نظام االستثمار  تأسيس  شهادة 

 ☐ ☐ الخارجية الكويتية. صادرة من بلد املنشأ ومصادق عليها من وزارة 
 

3 

املبرمة بين ممثل نظام االستثمار الجماعي وبين الجهة   االتفاقية 

الجماعي داخل  التسويق لو دات نظام االستثمار  مقدمة طل  

 دولة الكويت ومصادق عليها من وزارة الخارجية الكويتية. 

كانت   إذا  البند  هذا  في  املذكور  املستند  تقديم  يتطل   الجهة  ال 

أو إذا كانت الشركة ممثل    مقدمة طل  التسويق هي ممثل النظام

النظام مملوكة بالكامل للجهة مقدمة طل  التسويق )على أن يتم  

 .تقديم للهيبة ما يثبت امللكية(

☐ ☐ 
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4 

طل   مقدمة  الجهة  بين  املبرمة  االتفاقية  مسودة  من  نسخة 

داخل   الجماعي  االستثمار  نظام  و دات  الكويت تسويق  دولة 

 ووكيل االكتتاب )البيع( املحلي.
☐ ☐ 

 

5 
املوجه  االكتتاب(  )نشرة  الجماعي  االستثمار  نظام  طرح  مستند 

 ☐ ☐ لعمالء دولة الكويت.
 

  ☐ ☐ هيكل نظام االستثمار الجماعي.  6

7 

التأسيس   أو عقد  أو النظام األساس ي  الجماعي  لنظام االستثمار 

لهيكل   املكونة  بلد  للشركات  من  الجماعي صادر  االستثمار  نظام 

 املنشأ ومصادق عليه من وزارة الخارجية الكويتية.
☐ ☐ 

 

  ☐ ☐ . إيصال دفع رسوم تقديم الطل  8
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   إقرار وتعهد صادر لهيبة أسواق املال 3

..................  موافعععععععاة الهيبععععععة بصعععورة النععابععععة إن وجعععععدت( ............................ )الجهة مقدمة الطل ( بأن ........أتعهعععععععد بصفتعععععي رئيعس مجلعععععس إدارة )أو من ينيبععععه معععععع  

 للقوانين واألنظمة املطبقة في بلد ا
ً
 ملنشأ، وأتعهد بما يلي:)اسم نظام االستثمار الجماعي( املزمع تسويق و داته من خاللنا قد تم إنشاؤه وفقا

ودقيقة   .1 كاملة  واملرفقات(  امللحقات  جميع  ذلك  في  )بما  الطل   هذا  في  املعلومات  أن 

رقم   القانون  على  اطلعت  أني  أقر  كما  التنفيذية    2010لسنة    7وصحيحة.  والئحته 

 وتعديالتهما والقرارات والتعليمات الصادرة عن الهيبة. 
 نعم.   ☐

بحق هيبة أسواق املال في اتخاذ أي إجراء جزائي أو نظامي ضد أي شخص  أني على علم   .2

 نعم.   ☐ يقدم بيانات أو إقرارات كاذبة أو مضللة بهذا الطل . 

أوافق على أن تستخدم أو تفصح هيبة أسواق املال أي معلومات قدمتها في هذا الطل  أو   .3

 ب رض تمكينها من تأدية 
ً
 نعم.   ☐ مهامها. قد أقدمها مستقبال

والالئحة التنفيذية وما تصدره هيبعة أسواق املال   2010لسنة    7االلتيام بأ كام القانون رقم   .4

 نعم.   ☐ من أنظمعة وقرارات وتعاميم وتعليمات بشأن تسويق أنظمة االستثمار الجماعي بدولة الكويت.  
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 ملا يصدر عنها في   .5
ً
أتعهد بدفع أية رسوم ترخيص أو أية رسوم أخرى تحددها الهيبة وفقا

 نعم.   ☐ هذا الشأن. 

نظام  .     6 الهيبة على تسويق  موافقة  بأن  باالكتتاب  قيامه  للمكتت  وقبل  بالفصاح  أتعهد 

نظام  في  االستثمار  أو  بالشراء  توصية  يعني  ال  الكويت  دولة  داخل  الجماعي  االستثمار 

املسّوقة   الجهة  قيام  ومالئمة  قدرة  مدى  إلى  فقط  ينصرف  وإنما  الجماعي،  االستثمار 

نظام االستثمار الجماعي، وأن الهيبة غير مسبوله عن تقصير    بتسويق  صص أو و دات 

أي طرف من األطراف املعنية بنظام االستثمار الجماعي عن أداء مهامه وواجباته، أو عن  

 دقة وسالمة البيانات الواردة بنشرة االكتتاب، والحصول على توقيعه بما يفيد ذلك. 

 نعم.   ☐

 مستندات تطلبها الهيبة.التعهد بتقديم أي بيانات أو  .   7
 نعم.   ☐
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 وهذا إقرار وتعهد مني بذلك،،، 

   * التاري :  * الصفة :  * االسم : 

            

  * الختم :  *التوقيع: 
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 (2)مرفق رقم 

 تقرير نتائ  تسويق و دات نظام استثمار جماعي مؤسس  نموذج

 خارج دولة الكويت
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 تسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسسنموذج تقرير نتائج 

 خارج دولة الكويت 

 

إذن التسويق أو في  ال االنتهاء من عمليات التسويق قبل  يلتيم املسوق بتقديم تقرير عن نتائ  تسويق و دات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت خالل خمسة عشر يوم عمل من تاري  نهاية  

 رة أنظمة االستثمار الجماعي لدى هيبة أسواق املال. ذلك )أيهما أقرب( إلى إدا

  تاري  التقرير 

  نظام االستثمار الجماعي  اسم 

  املسوق  اسم 

  اسم وكيل االكتتاب )البيع( )إن وجد(

  تاري  بداية الترخيص 

  تاري  نهاية الترخيص 
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  الكويت املرخص بتسويقها داخل دولة  الحصص  / الحد األقص ى للو دات / لألسهم 

  التي تم تسويقها داخل دولة الكويت خالل فترة الترخيص الحصص   /عدد الو دات / األسهم  

  إجمالي املبلغ الذي تم تسويقه خالل فترة الترخيص ) س  عملة النظام( 

  الكويتعدد العمالء املشتركين خالل فترة الترخيص عن طريق املسوق أو وكيل االكتتاب )البيع( في دولة  

بعد انتهاء كما في تاري  هذا التقرير  عدد العمالء الذين تم التسويق لهم في دولة الكويت واملستمرين بالنظام  

 فترة الترخيص 
 

  تاري  انتهاء مدة نظام االستثمار الجماعي 
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هيبة أسواق املال في اتخاذ أي إجراء جزائي أو نظامي ضد أي شخص يقدم بيانات أو إقرارات كاذبة أو مضللة  أني على علم بحق    أقر بأن املعلومات في هذا التقرير كاملة ودقيقة وصحيحة. كما أقر

إلى  ين    عد انتهاء فترة الترخيص ( من هذا الكتاب تجاه العمالء الذين تم التسويق لهم في دولة الكويت واملستمرين بالنظام ب7-5في هذا التقرير. كما أتعهد بالتقييد بااللتيامات املنصوص عليها باملادة )

 تقديم للهيبة ما يثبت تخارج جميع  ملة الو دات الذين قمت بالتسويق لهم في دولة الكويت.

   * التاري :  * الصفة :  * االسم : 

            

  * الختم :  *التوقيع: 
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 (4)ملحق رقم  

ابط االستثمار لكل نوع من أنواع   الصناديق ضو
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 (1)مرفق رقم 

 األوراق املالية  االستثمار فيضوابط االستثمار في صناديق  
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ابط االستثمار في صناديق    األوراق املالية  االستثمار في ضو

مختلف القطاعات في األسواق املنظمة ومجاالت االستثمار املرتبطة باألوراق املالية التي يتم  أسهم الشركات املدرجة املتداولة في  استثماري يهدف لالستثمار في  يقصد بصندوق األوراق املالية هو صندوق  

 تحديدها في النظام األساس ي. 

 

 للشروط والضوابط اآلتية: ة العام والتي يتم طر ها لالكتتاباألوراق املالية   االستثمار فيتخضع صناديق 

 ملصدر وا د.  األوراق املاليةاألسهم  جميع أنوا  من  %  10عدم تملك نسبة تزيد عن  .1

 من صافي قيمة أصول الصندوق.   % 15.عدم تجاوز استثمارات صندوق االستثمار في أوراق مالية صادرة عن مصدر وا د نسبة2

 من صافي قيمة أصول الصندوق.   %  10عدم االقتراض أو الدخول في عمليات يترت  عليها التيامات عند التعاقد بأكثر من  .2

كحد أقص ى من صافي قيمة أصوله في أي صكوك أو سندات صادرة عن  كومات دول مجلس التعاون لدول الخلي     %   15يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته    أعاله،  (1)دون الخالل بالبند   .3

 على أن ينص النظام األساس ي على ذلك. العربية أو بضمانتها في وقت االستثمار،

مرخص لها من  مرخصة من الهيبة أو  غير مدرجة  قيمة أصوله في صناديق استثمار أخرى    كحد أقص ى من صافي  %   25  % 15يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته    أعاله،   (1)دون الخالل بالبند   .4

 يتم االلتيام باآلتي: على أن  أجنبية وفق معايير وشروط تنظيمية مماثلة على األقل لتلك التي تطبقها الهيبة  أخرى جهة رقابية خاضعة ل  قبل

 الصندوق.  ينص النظام األساس ي للصندوق على ذلك االستثمار ونو  أن  . أ

 يتم إدارته من قبل نفس مدير الصندوق. املستثمر فيهاأال يكون أي من تلك الصناديق   بشرط . ب

 كحد أقص ى من صافي قيمة أصوله.  %  10أال يتجاوز االستثمار في الصناديق الخاصة ما نسبته  .ج

 كحد أقص ى من صافي قيمة أصوله. %   10أال يتجاوز االستثمار في صناديق غير صناديق األوراق املالية وصناديق أسواق النقد ما نسبته  .د

 من صافي قيمة أصول الصندوق. %10أال يتجاوز االستثمار في صناديق مداره من مدير وا د ما نسبته   .ه

باستثناء  من صافي قيمة أصول الصندوق   %   15جة املتمثلة باألسهم أو أدوات الدين أو الصناديق املدرجة الصادرة عن مصدر وا د ما نسبته  عدم تجاوز استثمارات الصندوق في الشركات املدر  .5

 اآلتي:
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على أال يتجاوز ذلك نسبة    ، أو أي سوق مالية منظمة أخرى   البورصة   سوق الكويت لألوراق املاليةاملدرجة في    الشركاتأسهم  صندوق الذي يهدف نظامه األساس ي إلى االستثمار في  اليجوز   . أ

 القيمة السوقية للشركة إلى إجمالي القيمة السوقية للسوق ككل.

في ذلك املجال    تعمل  أي شركة  على أال تتجاوز املدرجة،  الشركات    األسهم الذي يهدف نظامه األساس ي إلى االستثمار في مجال أو قطا  معين أو مؤشر معين من    االستثمار لصندوق  ا  يجوز  . ب

أن ينص النظام األساس ي    وبشرط  علىنسبة القيمة السوقية للشركة إلى إجمالي القيمة السوقية لذلك املجال أو القطا  أو املؤشر املعين،    ، على أال يتجاوز ذلكأو القطا  أو املؤشر املعين

ق بسجل عن جميع الشركات املدرجة التي تستوفي تلك املعايير، ويتم إخطار الهيبة بشكل ربع سنوي بنسبة  معايير تحديد مجال االستثمار وأن يحتفظ مدير الصندو على    عنللصندوق  

 القيمة السوقية لكل شركة إلى إجمالي القيمة السوقية لذلك املجال. 

 أسهم شركات غير مدرجة.  من صافي قيمة أصوله في %  10استثمار أكثر من   املفتوحال يجوز للصندوق  .6

 أن يستثمر صافي قيمة أصوله في جميع الشركات املكونة لذلك املؤشر وبحس  الوزن النسبي الذي تمثيج   .7
ً
 معلنا

ً
 له كل شركة فيه.على الصندوق الذي يتبع مؤشرا

 يتم التعامل فيها داخل دولة الكويت. في عقود املشتقات املالية والخيارات التي وقت االستثمار من صافي قيمة أصوله   % 10ال يجوز للصندوق استثمار أكثر من  .8
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 (2)مرفق رقم 

 ضوابط االستثمار في صناديق امللكية الخاصة  
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ابط االستثمار في صناديق امللكية الخاصة   ضو

 الشركات املتوقع ادراجها أو الشركات التي تهدف إلى التوسع في املجاالت املختلفة.يقصد بصندوق امللكية الخاصة هو صندوق استثماري يهدف لالستثمار في شركات أو مشاريع خاصة غير مدرجة أو 

 

والتي يج  أن تتضمن نس  وضوابط وقيود استثمار  وتقوم الهيبة بدراسة شروط وضوابط طل  تأسيس كل صندوق على  ده    لالكتتاب الخاصهي من الصناديق الخاصة  صناديق امللكية الخاصة    يتم طرح 

 منها.   الهيبة إعفاءه، على أن يستوفي الصندوق متطلبات القانون وهذه الالئحة والقرارات والشروط املنظمة من الجهات الرقابية ما عدا املتطلبات التي تقرر  واقتراض الصندوق 

املسجلين كممثلي مدير نظام استثمار جماعي ش ل عضوية مجلس إدارة شركة تشكل  األشخاص  ( من الفصل الثاني من هذا الكتاب، يجوز ملوظفي مدير الصندوق من  1- 21-2استثناًء من  كم املادة )

 من أصول صندوق يديره مدير الصندوق. 
ً
 أوراقها املالية جزءا

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:uic@unioninvest.org
http://www.unioninvest.org/


P.O. Box: 27555 Safat, 13136 Kuwait 
Mezzanine, Kuwait Chamber of Commerce & Industry Building, Kuwait City. 
Tel.: +965 2228 0370   Fax: +965 2249 0091/2 
E- mail: uic@unioninvest.org                                                                                                                                                                              www.unioninvest.org  
 

 

 

 

178/ 204 

 

 

 

 

   (3)مرفق رقم 

 ضوابط االستثمار في صناديق أسواق النقد  
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ابط االستثمار في صناديق أسواق النقد   ضو

للصندوق االستمرار  بأدوات النقد بحيث يكون منخفض املخاطر وعالي السيولة، وبما يكفل    يكون هدفه األساس ي االستثمار  لالستثمار  يهدف  الذياستثماري  صندوق  اليقصد بصندوق أسواق النقد هو  

 بأعماله املنصوص عليها في النظام األساس ي. 

ة والسندات والصكوك الصادرة عن البنوك أو الشركات سواء  ويقصد بأدوات النقد هي أدوات استثمار قصيرة األجل كالودائع أو ما يقابلها في املصارف السالمية، وأذونات والسندات والصكوك الحكومي

 ادة الشراء أو أي أدوات نقد أخرى توافق عليها الهيبة.  كانت بالدينار الكويتي أو عملة أجنبية أخرى وشهادات اليدا  البنكية واتفاقيات إع

 للمعادلة التالية:  
ً
 ويتم  ساب املتوسط املرجح لالستحقاق وفقا

  يث أن:

=x   .نسبة االستثمار 

=a .)مدة االستحقاق )باأليام 

 =n .إجمالي عدد استثمارات الصندوق في أدوات النقد 

 للشروط والضوابط اآلتية:  والتي يتم طر ها لالكتتاب العامالعامة تخضع صناديق االستثمار في أسواق النقد  

 من صافي قيمة أصوله.    10 %ال يجوز للصندوق االقتراض أو الدخول في عمليات يترت  عليها التيامات، ويستثنى من ذلك االقتراض لت طية طلبات االسترداد وبحد أقص ى   .1

االئتماني   هاتصنيف اليقل  ال    يج  أالصادرة عن  كومات دول مجلس التعاون لدول الخلي  العربية أو بضماناتها، وأي سندات وصكوك مصنفة  يجوز للصندوق االستثمار في أي صكوك أو سندات   .2

وفي  ال انخفاض التصنيف االئتماني دون  أو ما يعادلها من قبل إ دى وكاالت التصنيف العاملية املعترف بها أو وكاالت التصنيف املحلية املرخص لها من قبل الهيبة.    (BBB)عن    للسندات والصكوك 

 ذلك يج  الحصول على موافقة الهيبة.   
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 عالية للصندوق مع مراعاة ما يلي: يج  أن يستثمر الصندوق أصوله في أدوات نقد، وبما يضمن سيولة  .3

 للمعادلة التالية:    . أ
ً
 أن يتم  ساب املتوسط املرجح لالستحقاق وفقا

    يث أن:

x  .نسبة االستثمار = 

a.)مدة االستحقاق )باأليام = 

n.إجمالي عدد استثمارات الصندوق في أدوات النقد = 

، باستثناء االستثمارات القابلة للتسييل خالل خمسة أيام عمل. أال يزيد الحد األقص ى ملدة أي استثمار بالصندوق على  . ب
ً
 ثالثمائة وسبعة وتسعون يوما

.  خمسون وثمانون أال يزيد الحد األقص ى للمتوسط املرجح الستحقاقات إجمالي استثمارات الصندوق على مائة   .ج
ً
 يوما

خاضع لجهة رقابية  كحد أقص ى من صافي قيمة أصوله في صناديق أسواق نقد أخرى مرخصة من الهيبة أو    %  15، يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته  أعاله  (3)مع عدم الخالل فيما جاء في البند   .4

ألساس ي للصندوق وأية تعليمات صادرة عن الهيبة، بشرط  مرخص لها من قبل جهة رقابية أجنبية وفق معايير وشروط تنظيمية مماثلة على األقل لتلك التي تطبقها الهيبة، وبما ال يخالف النظام اأخرى  

 على أن يتم االلتيام باآلتي:أال يكون أي من تلك الصناديق املستثمر فيها يتم إدارته من قبل نفس مدير الصندوق. 

 أن ينص النظام األساس ي للصندوق على ذلك االستثمار.   . أ

 من قبل نفس   . ب
ً
 مدير الصندوق.أال يكون أي من تلك الصناديق مدارا

 كحد أقص ى من صافي قيمة أصوله.  %  10أال يتجاوز االستثمار في الصناديق الخاصة ما نسبته  .ج

 من صافي قيمة أصول الصندوق. %10أال يتجاوز االستثمار في صناديق مداره من مدير وا د ما نسبته   .د

 ا د، باستثناء أدوات نقد صادرة عن  كومات دول مجلس التعاون لدول الخلي  العربية أو املضمونة منها. من أدوات النقد الصادرة عن ُمصدر و  % 10عدم تملك الصندوق نسبة تزيد عن  .5

من صافي قيمة أصول الصندوق في وقت االستثمار، باستثناء أدوات نقد صادرة عن  كومات دول مجلس التعاون   %   15عدم تجاوز استثمارات الصندوق في أدوات نقد صادرة عن ُمصدر وا د نسبة .6

 لدول الخلي  العربية أو املضمونة منها.  
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 وفقا لكل  الة  من صافي قيمة أصو   %   25عدم تجاوز استثمارات أصول الصندوق في ودائع أو ما يقابلها في املصارف السالمية لدى جهة وا دة ما نسبته .7
ً
له، ويجوز للهيبة االستثناء  س  ما تراه مناسبا

 . بناًء على طل  يقدمه مدير الصندوق يتضمن أسباب ومبررات تجاوز هذه النسبة بما يحقق مصلحة الصندوق و ملة الو داتعلى  دة 

 أسهم الشركات املدرجة وغير املدرجة والعقارات.  يحظر على الصندوق االستثمار في األصول بخالف أدوات النقد وصناديق أسواق النقد: مثل .8

 التخاذ الالزم بشأنها. ، األصول التي قد يتملكها الصندوق نتيجة لتسوية بين جماعة الدائنين وُمصّدر أدوات النقد املتخلف عن السداد على أن يخطر الهيبة فور  (8).يستثنى مما جاء في البند 9
ً
 ا

ذ موافقة الهيبة على جدول زمني  يخالف النظام األساس ي للصندوق الفصاح للهيبة عن األصول التي تملكها نتيجة ممارسة  قه الضمني في أدوات النقد القابلة للتحويل، وأخ.يج  على الصندوق وبما ال  10

 مناس  لبيع تلك األصول. 

 أعاله، األصول التي قد يتملكها الصندوق نتيجة لآلتي: (8)يستثنى مما جاء في البند  .9

 املتخلف عن السداد.   النقدتسوية بين جماعة الدائنين وُمصّدر أدوات  . أ

 ممارسة  قه الضمني في أدوات النقد القابلة للتحويل.  . ب

 على أن يقوم مدير الصندوق ب خطار الهيبة خالل عشرة أيام عمل وأخذ موافقتها على آلية التعامل مع تلك األصول. 

 استرداد و دات الصندوق وتصفيته إذا انخفضت قيمة صافي الو دة عن القيمة االسمية، وذلك بعد أخذ موافقة الهيبة. يجوز ملدير الصندوق إيقاف عملية  .10

  ر، وأن يراعى فيها توزيع نسوفي جميع األ وال، يج  على مدير الصندوق أن يتبع نظام إدارة مخاطر وسياسة استثمارية  صيفة تهدف إلى تحقيق عائد مناس  على االستثما
ً
  االستثمار بشكل متوازن تحسبا

 لحقوق  ملة الو دات و مايتها. 
ً
 للمخاطر ومراعاة
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 (4)مرفق رقم 

 ضوابط االستثمار في صناديق أدوات الدين
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ابط االستثمار في صناديق أدوات الدين   ضو

بأدوات الدين ذات اآلجال املتوسطة والطويلة املصدرة من قبل  كومات أو شركات  كومية أو شبة  استثماري يهدف لالستثمار    استثمار يكون هدفه األساس ي االستثمارصندوق أدوات الدين هو صندوق  

ها، أو وكاالت التصنيف املحلية املرخص  العاملية املعترف ب   كومية أو املؤسسات والشركات الخاصة أو أي جهة أخرى توافق عليها الهيبة، ومنظمة من جهات رقابية ومصنفة من قبل إ دى وكاالت التصنيف

 لها من قبل الهيبة، بما يكفل للصندوق االستمرار بأعماله املنصوص عليها في النظام األساس ي. 

وسندات الخزانة وأذونات الخزانة أو أي أدوات دين أخرى توافق  ويقصد بأدوات الدين هو أدوات استثمار متوسطة وطويلة األجل كالسندات والصكوك القابلة وغير القابلة للتحويل ذات عائد ثابت أو مت ير  

 عليها الهيبة. 

 للشروط والضوابط اآلتية: والذي يتم طر ه لالكتتاب العامالعام يخضع صندوق أدوات الدين  

 من صافي قيمة أصوله.   %  10ات االسترداد وبحد أقص ى ال يجوز للصندوق االقتراض أو الدخول في عمليات يترت  عليها التيامات، ويستثنى من ذلك االقتراض لت طية طلب .1

أو ما يعادلها من قبل إ دى وكاالت التصنيف العاملية املعترف بها أو وكاالت التصنيف    (BBB)أدناه، يج  أال يقل التصنيف االئتماني ألدوات الدين في وقت االستثمار عن    (3).مع مراعاة  كم البند  2

 املحلية املرخص لها من قبل الهيبة. وفي  ال انخفاض التصنيف االئتماني دون ذلك يج  الحصول على موافقة الهيبة.   

و/أو غير املصنفة من وكاالت التصنيف العاملية املعترف بها أو وكاالت   (BBB)أدوات الدين املصنفة أقل من    كحد أقص ى من صافي قيمة أصوله في  %   25يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته   .2

األساس ي وأية تعليمات صادرة عن  وبما ال يخالف النظام  وقت االستثمار  من صافي قيمة أصول الصندوق    %   5التصنيف املحلية املرخص لها من الهيبة، على أال يتجاوز االستثمار الوا د ما نسبته  

 الهيبة. 

 منها.  من أدوات الدين الصادرة عن ُمصدر وا د، باستثناء أدوات الدين الصادرة عن  كومات دول مجلس التعاون لدول الخلي  العربية أو املضمونة   %  10عدم تملك الصندوق نسبة تزيد عن  .3

من صافي قيمة أصول    %   20    %  30من صافي قيمة أصول الصندوق في وقت االستثمار ونسبة   %  20  15 % عن ُمصّدر وا د نسبة    عدم تجاوز استثمارات الصندوق في أدوات الدين الصادرة  .4

 الصندوق بعد وقت االستثمار. باستثناء أدوات الدين الصادرة عن  كومات دول مجلس التعاون لدول الخلي  العربية أو املضمونة منها. 

من صافي قيمة أصول الصندوق بعد وقت االستثمار، باستثناء أدوات    %   20من صافي قيمة أصول الصندوق في وقت االستثمار ونسبة    %   15استثمارات الصندوق في أداة وا دة نسبةعدم تجاوز   .5

 الدين الصادرة عن  كومات دول مجلس التعاون لدول الخلي  العربية أو املضمونة منها. 
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ة  كحد أقص ى من صافي قيمة أصوله في صناديق أسواق النقد و/أو صناديق أدوات الدين األخرى مرخصة من الهيبة أو مرخص لها من قبل جهة رقابي  %   15.يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته  6

لنظام األساس ي للصندوق وأية تعليمات صادرة عن الهيبة، بشرط أال يكون أي من تلك الصناديق  أجنبية وفق معايير وشروط تنظيمية مماثلة على األقل لتلك التي تطبقها الهيبة، وبما ال يخالف ا

 .املستثمر فيها يتم إدارته من قبل نفس مدير الصندوق 

ى كحد أقص ى من صافي قيمة أصوله في صناديق أسواق النقد و/أو صناديق أدوات الدين األخرى مرخصة من الهيبة أو خاضعة لجهة رقابية أخرى عل   %  15يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته   .6

 أن يتم االلتيام باآلتي:

 أن ينص النظام األساس ي للصندوق على ذلك االستثمار ونو  الصندوق.  . أ

 أال يكون أي من تلك الصناديق يتم إدارته من قبل نفس مدير الصندوق. . ب

 كحد أقص ى من صافي قيمة أصوله.  %  10أال يتجاوز االستثمار في الصناديق الخاصة ما نسبته  .ج

 من صافي قيمة أصول الصندوق. %10وا د ما نسبته  أال يتجاوز االستثمار في صناديق مداره من مدير  .د

 املدرجة والعقارات.  يحظر على الصندوق االستثمار في األصول بخالف أدوات الدين وصناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين: مثل أسهم الشركات املدرجة وغير  .7

 التخاذ الالزم بشأنها. ، األصول التي قد يتملكها  (7).يستثنى مما جاء في البند 8
ً
 الصندوق نتيجة لتسوية بين جماعة الدائنين وُمصّدر أدوات الدين املتخلف عن السداد على أن يخطر الهيبة فورا

القابلة للتحويل، وأخذ موافقة الهيبة على جدول  لدين  .يج  على الصندوق وبما ال يخالف النظام األساس ي للصندوق الفصاح للهيبة عن األصول التي تملكها نتيجة ممارسة  قه الضمني في أدوات ا9

 زمني مناس  لبيع تلك األصول. 

 أعاله، األصول التي قد يتملكها الصندوق نتيجة لآلتي: (7)يستثنى مما جاء في البند  .8

 تسوية بين جماعة الدائنين وُمصّدر أدوات الدين املتخلف عن السداد.  . أ

 للتحويل. ممارسة  قه الضمني في أدوات الدين القابلة . ب

 على أن يقوم مدير الصندوق ب خطار الهيبة خالل عشرة أيام عمل وأخذ موافقتها على آلية التعامل مع تلك األصول. 

من صافي قيمة أصوله، ويجوز للهيبة االستثناء من ذلك  س  ما تراه مناسبا وفقا لكل  الة على   %   25عدم تجاوز استثمععارات الصندوق في ودائع أو ما يقابلها في املصارف السالمية ما نسبتععه   .9

  دة.   
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   (5)مرفق رقم 

 ضوابط االستثمار في الصناديق العقارية 
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ابط االستثمار في الصناديق العقارية   ضو

 يهدف إلى استثمار أموال الصندوق في األغراض العقارية.    استثماري   االستثمار الذيالصندوق العقاري هو صندوق  

 للشروط والضوابط اآلتية:  ةالعام  والتي يتم طر ها لالكتتابتخضع الصناديق العقارية  

 : قواعد استثمار الصندوق  
ً
 العقاري أوال

، على أن ينص النظام أوراق ماليةالشركات املدرجة املتمثلة باألسهم أو أدوات الدين أو الصناديق املدرجة  من صافي قيمة أصوله في    %   10يجوز أن يستثمر الصندوق العقاري ما ال يزيد على   .1

 األساس ي للصندوق على ذلك.

و/أو صناديق أسواق النقد و/أو صناديق األوراق املالية املتخصصة في املجال العقاري  أخرى   عقارية صناديق في أصوله قيمة صافي من أقص ى كحد  %   15نسبته   ما يستثمر أن للصندوق  يجوز  .2

للصندوق على ذلك بشرط أال   األساس ي النظاممرخص لها من قبل جهة رقابية أجنبية وفق معايير وشروط تنظيمية مماثلة على األقل لتلك التي تطبقها الهيبة، على أن ينص  مرخصة من الهيبة أو 

 خاضعة لجهة رقابية أخرى على أن يتم االلتيام باآلتي:يكون أي من تلك الصناديق املستثمر فيها يتم إدارته من قبل نفس مدير الصندوق. 

 أن ينص النظام األساس ي للصندوق على ذلك االستثمار ونو  الصندوق.  . أ

 يتم إدارته من قبل نفس مدير الصندوق.أال يكون أي من تلك الصناديق  . ب

 كحد أقص ى من صافي قيمة أصوله.  %  10أال يتجاوز االستثمار في الصناديق الخاصة ما نسبته  .ج

 من صافي قيمة أصول الصندوق. %10أال يتجاوز االستثمار في صناديق مداره من مدير وا د ما نسبته   .د

 أصوله.   قيمة صافي من  %  30نسبة عند التعاقد وا د عقار غير مباشرة فيبصورة مباشرة أو  الصندوق  استثمارات تجاوز  عدم .3

 من صافي قيمة أصوله بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك لالستثمار في املجال العقاري فقط. %  40بأكثر من  التيامات عليها يترت  عمليات في الدخول  أو االقتراض عدم .4

 بالفصاح عن أي ديون غير مباشرة ومحملة على املحافظ أو الشركات التي قام الصندوق باالستثمار فيها ب رض تملك عقارات.يج  على مدير الصندوق أن يقوم  .5

فقط. وفي جميع األ وال يج  أال تتجاوز إجمالي نسبة   االسترداد طلبات لت طية وذلك الصندوق،  أصول  قيمة  صافي من  %  10من  بأكثر  التيامات عليها  يترت  عمليات في الدخول  أو االقتراض عدم .6

 من صافي قيمة أصول الصندوق.  %  40االقتراض عن 
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  على أن يتم   الهيبة،إلى األطراف ذات الصلة بالصندوق، إال بعد الحصول على موافقة مراق  االستثمار وموافقة  أو بيع عقار    منشراء عقار    يحظر على الصندوق   يج  على مدير الصندوق عند .7

 التقيد بما يلي:  

معدل التقييمات التي  صل عليها مدير الصندوق من مقيمي العقار، وفي  ال رغبته بالشراء بسعر أعلى من    عن   على ال يزيد    من األطراف ذات الصلة بالصندوق عقار  الأن يكون سعر شراء   . أ

لألطراف ذات الصلة بالبائع إن  للبائع و من رأس مال الصندوق املصدر، على أن يتم تحييد تصويت الو دات اململوكة  %  50املعدل يج  أخذ موافقة  ملة الو دات الذين يملكون أكثر من 

 . توجدوا

ال يقل عن معدل التقييمات التي  صل عليها مدير الصندوق من مقيمي العقار. وفي  ال رغبته بالبيع بسعر أقل من املعدل يج     إلى األطراف ذات الصلة بالصندوق أن يكون سعر بيع العقار   . ب

 . توجدوالة باملشتري إن  لألطراف ذات الص للمشتري و من رأس مال الصندوق املصدر، على أن يتم تحييد تصويت الو دات اململوكة    %   50أخذ موافقة  ملة الو دات الذين يملكون أكثر من  

 يج  الحصول على موافقة مراق  االستثمار وموافقة الهيبة عند شراء عقار من أو بيع عقار إلى األطراف ذات الصلة بالصندوق.دون الخالل بالبند )أ( والبند )ب( أعاله،  .ج

، يجوز للصندوق تأسيس أو املساهمة في  (3)دون الخالل بما نص عليه البند   .8
ً
 تأسيس شركات ب رض تملك عقارات داخل وخارج دولة الكويت. من أوال

 

 ثانيا ً : متطلبات أصول الصندوق العقارية 

 يج  أن تكون جميع عقارات الصندوق مملوكة بموج  وثيقة ملكية صادرة عن الجهة الحكومية املختصة.  .1

 على تخطيطها أو  .2
ً
 بنائها ب فادة رسمية من الجهة الحكومية املختصة.يج  أن تكون جميع عقارات الصندوق محل املشرو  موافقا

 يج  أن تكون جميع عقارات الصندوق قد تم تقييمها عند الشراء. .3

 تسجيل العقار باسم الصندوق  يثما ينطبق ذلك أو تقديم ما يثبت ملكية الصندوق للعقار بما يحمي  قوق  ملة الو دات.  .4

 

 ثالثا ً : التقييم 
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 ملتطلبات تقييم األصول العقارية الواردة في الكتاب الحادي عشر )التعامل في األوراق    داخل دولة الكويت ء أو بيع أي أصل عقاري للصندوق على مدير الصندوق قبل شرا .1
ً
الحصول على تقييم وفقا

 املالية( من هذه الالئحة. 

2.   
ً
ملتطلبات تقييم األصول العقارية الواردة في الكتاب الحادي عشر )التعامل في األوراق املالية( من هذه الالئحة، وذلك  يقوم مدير الصندوق بتقييم أصول الصندوق العقارية بناًء على تقييم معد وفقا

 مرة كل ستة أشهر بحد أدنى، على أن يأخذ سعر التقييم األقل. 

 يج  أن يكون املقّيم العقاري مستقل عن مدير الصندوق واألطراف ذات الصلة بالصندوق العقاري.   .3

 ج  أن يشتمل تقرير املقّيم كحد أدنى على اآلتي:ي .4

 تفاصيل العقار وأوصافه.   أ.

 أسالي  التقييم واالفتراضات التي بنيت عليها.   ب.

 تحليل املت يرات ذات العالقة بالسوق العقاري مثل العرض والطل  واتجاه السوق.   ج.

 الفحص النافي للجهالة. نتائ  معاينة العقار على الطبيعة.   د.

 الحد األعلى واألدنى لسعر العقار.  ه.

 أي بيانات أو معلومات أخرى تطلبها الهيبة.   و.

 ال يجوز ملدير الصندوق االعتماد على تقرير تقييم مض ى على إعداده أكثر من ثالثة أشهر عند شراء أو بيع أي أصل للصندوق.  .5

 

 
ً
  : تقديم تقرير لحملة الو داترابعا

 لكل  امل و دات  غير املدرج  من هذا الكتاب، يج  على مدير الصندوق    34)-(2استثناء من املادة  
ً
 دوريا

ً
  - مالم ينص النظام األساس ي على مدة أقل  كل مدة ستة أشهر-بشكل نصف سنوي  تقديم تقريرا

 ، ويتضمن هذا التقرير على األخص املعلومات التالية:الفترةوخالل مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من نهاية  
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 الصندوق.  أصول و دات  و دةصافي قيمة  .1

 عدد و دات الصندوق التي يملكها  امل الو دات وصافي قيمتها.  .2

 بحركة  ساب كل  امل و دات على  دة، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة ال قة آلخر تقرير تم تقديمه لحملة  .3
ً
 الو دات. سجال

 بيان عن أتعاب مدير الصندوق ومقدمي الخدمات.  .4
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 (6)مرفق رقم 

 ةالقابض الصناديق   الصندوق ضوابط االستثمار في 
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ابط االستثمار في    ة القابضالصناديق   الصندوق ضو

مرخص لها من قبل جهة رقابية أجنبية وفق  لجهة رقابية أخرى.    ةخاضعلالستثمار في صناديق أخرى مرخصة من الهيبة أو  يكون هدفه األساس ي ااستثماري يهدف  يقصد بالصندوق القابض هو صندوق  

 معايير وشروط تنظيمية مماثلة على األقل لتلك التي تطبقها الهيبة.

 

 : العام للشروط والضوابط اآلتية والذي يتم طر ه لالكتتابيخضع الصندوق القابض 

 من صافي قيمة أصول الصندوق القابض. %  10أو الدخول في عمليات يترت  عليها التيامات بأكثر من  عدم االقتراض .1

 من صافي قيمة أصول الصندوق القابض.  %  5على الصندوق القابض أن يستثمر في ثالثة صناديق على األقل، وال يجوز أن يقل االستثمار في كل صندوق من تلك الصناديق عن  .2

 من مصدر وا د.  %  25.عدم تملك الصندوق القابض نسبة تزيد عن 3

 من صافي قيمة أصول الصندوق القابض.  %  40عدم تجاوز استثمارات الصندوق القابض في صندوق استثمار آخر نسبة  .3

 كحد أقص ى من صافي قيمة أصوله.  %  10أال يتجاوز االستثمار في الصناديق الخاصة ما نسبته  .4

 من صافي قيمة أصول الصندوق. % 25أال يتجاوز االستثمار في صناديق التي تدار من مدير وا د ما نسبته  .5

 يحظر على الصندوق القابض االستثمار في صندوق قابض آخر.  .6

 يحظر على الصندوق القابض االستثمار في صناديق أخرى تدار من قبل مدير الصندوق القابض.  .7

 الصندوق القابض على الصناديق التي يتم طر ها ل كتتاب العام.تقتصر استثمارات   .8
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 (7)مرفق رقم 

 ضوابط االستثمار في الصناديق العقارية املدرة للدخل )املتداولة( 
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ابط االستثمار في الصناديق العقارية املدرة للدخل )املتداولة(   ضو

 على موجودات الصندوق. هو صندوق استثمار عام م لق مدرج في 
ً
 البورصة، يهدف إلى استثمار أموال الصندوق في األصول العقارية التي تدر دخال

ويخضع الصندوق اضها،  رفق، وبما ال يتعارض مع طبيعتها وأغر يسري على الصندوق العقاري املدر للدخل )املتداول( أ كام الصناديق املنصوص عليها في هذا الكتاب فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا امل

 للشروط والضوابط اآلتية:

 في البورصة، ويخضع للشروط والضوابط اآلتية: 
ً
، وأن يكون مدرجا

ً
 م لقا

ً
 يج  أن يكون الصندوق العقاري املدر للدخل )املتداول( صندوقا

 )املتداولة(أوال: قواعد االكتتاب وزيادة رأس املال للصناديق العقارية املدرة للدخل 

وفي جميع األ وال يج  أن تسفر نتيجة االكتتاب عن استيفاء متطلبات الدراج في البورصة،  ة،  عامال  عند تأسيسها لالكتتاب صناديق  الصناديق العقارية املدرة للدخل )املتداولة(    و دات تعد    تطرح .1

 الصندوق برد األموال للمكتتبين وفق األ كام التي تبينها نشرة االكتتاب.وفي  الة عدم استيفاء االكتتاب لشروط الدراج يقوم مدير  

 يج  أن تحدد العقارات محل االستثمار للصندوق أو  قوق االنتفا  على العقارات وتقييماتها في نشرة اكتتاب الصندوق.   .2

 ق الشروط التالية: االشتراك بحصة عينية وف  -عند تأسيس الصندوق العقاري املدر للدخل )املتداول( -يجوز  .3

 أن ينص النظام األساس ي على جواز االشتراك في الصندوق بحصة عينية. . أ

 أن يتوافر في العقار املقدم كحصة عينية الشروط املنصوص عليها في هذا املرفق.  . ب

 ج. أن يحدد العقار في نشرة االكتتاب. 

 املشار إليها في الكتاب الحادي عشر )التعامل في األوراق املالية( من هذه الالئحة. أن ُيقّوم العقار املقدم كحصة عينية وفق أ كام تقويم الحصص العينية  .ج

 ملا جاء بالعقد في البند  .د
ً
( من هذا املرفق.  5يج  أن تتضمن نشرة االكتتاب العقار وتقييماته وسعر الشراء أو االنتفا  وفقا

ً
 )أوال

 من تاري  الحصول على الترخيص النهائي بتأسيس الصندوق من الهيبة، ويجوز للهيبة  يج  على مدير الصندوق استكمال إجراءات الدراج في البورص  .4
ً
 لذلك- ة خالل مدة ستين يوما

ً
تمديد    - إذا رأت مبررا

 بناء على طل  مسب  من مدير الصندوق، ويتحمل مدير الصندوق املسؤولية التأديبية في  الة
ً
عن استكمال إجراءات الدراج ما لم يكن التأخير خارج    تأخره  هذه املدة لفترة إضافية أقصاها ثالثين يوما

 عن إرادته.
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دد في تزويد الهيبة بعقد ملزم لبيع العقارات محل االستثمار للصندوق أو عقد بترتي   قوق انتفا  على العقار، أو نقل ملكيته على النحو املح  -عند تقديم طل  التأسيس    -يج  على مدير الصندوق  .5

 م األساس ي للصندوق. شروط وأ كام النظا

 تزويد الهيبة بعقد مبرم بين مدير الصندوق وشركة متخصصة في إدارة العقار لدارة عقارات الصندوق.  -عند تقديم طل  التأسيس  -يج  على مدير الصندوق  .6

اكتتاب عام، ويستعاض عن نشرة االكتتاب ب ع .7 املدر للدخل )املتداول( على أن تطرح هذه الزيادة في  املعلومات الضرورية لتمكين  يجوز زيادة رأس مال الصندوق العقاري  داد بيان مفّصل يتضمن 

 وال تقل عن    15لزيادة  ق األولوية في االشتراك بالو دات الجديدة وملدة ال تزيد على  املستثمر من إجراء تقييم للوضع املالي للصندوق وأدائه وفرصه، ويكون ملالكيه وقت إقرار ا
ً
أيام، وفي  الة   5يوما

 عدم ت طية االكتتاب بالكامل من قبل مالكي الو دات القدامى يتم طر ها لالكتتاب من قبل الجمهور.  

 ال يجوز تخفيض رأس مال الصندوق العقاري املدر للدخل )املتداول(. .8

 لذات الشروط املنصوص عليها في البند  .9
ً
( من هذا املرفق، وتخصص الزيادة ملالك الحصص العينية وال تطبق أ كام األولوية في   2 3يجوز زيادة رأس مال الصندوق عن طريق الحصص العينية وفقا

ً
)أوال

 االكتتاب بالنسبة لحملة الو دات القدامى. 

 

: قواعد استثمار الصندوق  
ً
 العقاري املدر للدخل )املتداول( ثانيا

 وفق هذه الضوا .1
ً
 دوريا

ً
 ملدة ال تقل عن سنة وقابلة لتدر دخال

ً
 دوريا

ً
 بط، وال يجوز ملدير الصندوق االستثمار في األرا  ي الفضاء.يستثمر الصندوق بشكل رئيس ي في العقارات املطورة التي تدر دخال

 مليات التش يلية على  ملة الو دات بشكل سنوي، ما لم ينص النظام األساس ي على مدة أقل. من إيرادات الع 90%يلتيم مدير الصندوق بتوزيع  .2

 من صافي قيمة أصوله في صناديق أسواق النقد أو الصناديق العقارية املدرة للدخل )املتداولة( وفق الشروط التالية: 25%يجوز أن يستثمر الصندوق ما ال يزيد على  .3

مرخص لها من قبل جهة رقابية غير كويتية وذلك وفق معايير وشعععروط تنظيمية مماثلة على األقعععل لتلك خاضعة لجهة رقابية أخرى.  مرخصة من قبل الهيبة أو    املستثمر فيها أن تكون الصناديق   . أ

 ،  الععتععي تطبقها الهيبة

 الصناديق العقارية املدرة للدخل )املتداولة(. أن ينص النظام األساس ي للصندوق على جواز االستثمار في صناديق أسواق النقد أو  . ب

 من تلك الصناديق  .ج
ً
 مدارة من قبل نفس مدير الصندوق.   املستثمر فيهاأال تكون أيا

 من صافي قيمة أصول الصندوق. % 10أال يتجاوز االستثمار في صناديق مداره من مدير وا د ما نسبته   .د
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من صافي قيمة أصوله، ويستثنى من ذلك الصندوق الذي يهدف إلى االستثمار في   30%ير مباشرة في عقار وا د وقت االستثمار عن نسبة تعادل  عدم تجاوز استثمارات الصندوق بصورة مباشرة أو غ .4

 مليون دينار كويتي. وينطبق  كم هذا البند في  الة تقديم عقار أو أكثر كحصة عينية في الصندوق. 30عقار محدد ال تقل قيمته عن 

 من صافي قيمة أصوله بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك لالستثمار في املجال العقاري فقط. 50%عدم االقتراض أو الدخول في عمليات يترت  عليها التيامات بأكثر من  .5

 ال يجوز للصندوق االستثمار في عقارات خارج دولة الكويت.  .6

 بالكامل للصندوق أو أن يكون للصندوق  صة مفرزة فيه، وفي  الة أن يكون االستثمار في العقار عبارة عن ترتي   قو في  الة تملك الصندوق للعقار بشكل مباشر فيج  أن   .7
ً
ق  يكون العقار مملوكا

 انتفا  عليه فيج  أن تشمل هذه الحقوق كامل العقار أو  صة مفرزة فيه. 

من هذه الشركة، ويج  أن يكون له    51%تثمار في عقارات داخل دولة الكويت بشرط أال تقل نسبة ما يملكه الصندوق عن  يجوز للصندوق تأسيس أو املساهمة في تأسيس شركة أو شركات ب رض االس .8

 السيطرة على إدارتها. ويشترط في العقار املراد االستثمار فيه أن تكون قد مرت عليه سنة تش يلية كحد أدنى.

 للنظام األساس ي للصندوق.سنوات ويسمح بالتجديد وف 10أال تقل مدة الصندوق عن  .9
ً
 قا

ق   يحظر على الصندوق التعامل في استثمارات يكون الطرف املقابل فيها أ د األطععراف ذات الصلة بالصندوق، إال بعد الحصول على موافقة مراعقارات  اليج  على مدير الصندوق عند االستثمار في  .10

 التقيد بما يلي:   االستثمار وموافقة الهيبة، على أن يتم

 ال رغبته في االستثمار بسعر أعلى من هذا    أال يزيد سعر شراء العقار أو الحصول على  قوق االنتفا  عليه على معدل التقييمات التي  صل عليها مدير الصندوق من مقيمي العقار. وفي . أ

دوق املصدر، وال يجوز لحملة الو دات من األطراف ذات الصلة بالبائع أو املتنازل  من رأس مال الصن  50%املعدل فيج  الحصول على موافقة جمعية  ملة الو دات بأغلبية نسبة تزيد على  

 عن  قوق االنتفا  التصويت على هذا القرار. 

أو التنازل بسعر أقل من هذا املعدل    ل رغبته بالبيعأال يقل سعر بيع العقار أو التنازل عن  قوق االنتفا  عليه عن معدل التقييمات التي  صل عليها مدير الصندوق من مقيمي العقار. وفي  ا . ب

من رأس مال الصندوق املصدر، وال يجوز لحملة الو دات من األطراف ذات الصلة باملشتري أو املتنازل له   50%فيج  الحصول على موافقة جمعية  ملة الو دات بأغلبية نسبة تزيد على 

 عن  قوق االنتفا  التصويت على هذا القرار. 

لة  يج  على الحصول على موافقة مراق  االستثمار وموافقة الهيبة عند التعامل في استثمارات يكون الطرف املقابل فيها أ د األطراف ذات الص دون الخالل بالبند )أ( والبند )ب( أعاله،   .ج

 بالصندوق.

 وينطبق  كم هذا البند على تقديم عقار أو أكثر كحصة عينية في الصندوق.
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: مت
ً
 طلبات أصول الصندوق العقاري املدر للدخل )املتداول( ثالثا

 فيما عدا  قوق االنتفا ، يج  أن تكون جميع عععقععارات الصندوق مملوكة بموج  وثيقة ملكية صعععادرة عععن الجهة الحكومية املختصة.   .1

 ، أو بناؤها ب فادة رسمية من الجهة الحكومية املختصة )شهادة أوصاف(. يج  أن تكون جميع عقارات الصندوق محل املشرو  موافقا على تخطيطها وخلوها من املخالفات .2

 يج  أن تكون جميع عقارات الصندوق قد تم تقييمها عند االستثمار.  .3

بموج  عقد مكتوب يتوافق مع أ كام القوانين ذات  في  الة الشراء يسجل العقار باسم الصندوق أو الشركة التي يؤسسها لهذا ال رض. وفي  الة الحصول على  قوق انتفا  فيج  أن يكون ذلك   .4

 الصلة.

 يج  على مدير الصندوق التأكد من أن العقارات محل االستثمار تتوفر فيها الشروط اآلتية:  .5

 أن تكون مدرة لدخل دوري ملدة ال تقل عن سنة، وبما يتناس  مع جدوى االستثمار فيها.  . أ

 ا تماالت مبشرة بحصول الصندوق على مستوى دخل جيد من اليرادات املتأتية من العقار.   أن يكون لها سجل تاري ي جيد أو أن يكون هناك . ب

 لدراسات السوق. .ج
ً
 أن تكون ذات جدوى اقتصادية وفقا

 يها الصندوق. عل أن تكون خالية من أي حجز أو  قوق الرهن أو االمتياز، باستثناء  قوق الرهن املقيدة على العقار نتيجة التسهيالت أو القروض التي يحصل .د

قة الجهات املختصة على نقل عقد  ق االنتفا   يج  على مدير الصندوق، في  الة الحصول على  قوق انتفا  على عقار لصالح الصندوق أو لصالح شركة مؤسسة من قبله أن يتأكد من صدور مواف .6

 باسم الصندوق. 

 على كل العقارات التي يتم االستثمار فيها، وذلك بكامل القيمة ومخاطر خسارة اليجار عند وقو  الحادثة التي ي طيها التأمين.  يج  على مدير الصندوق التأمين لدي شركة أو أكثر من شركات التأمين .7

 

: متطلبات تنظيمية للصندوق العقاري املدر للدخل )املتداول(
ً
 رابعا

تفا  للعقار الو يد الذي يستثمر فيه الصندوق إذا كان ال رض من الصندوق العقاري املدر للدخل )املتداول(  يج  الحصول على موافقة جمعية  ملة الو دات، عند بيع أو التنازل عن  قوق االن .1

 على  رية مدير الصندوق في  
َ
دوق أو الشركات التي  التصرف في العقارات اململوكة للصناالستثمار في عقار وا د، ويجوز أن يتضمن النظام األساس ي للصندوق العقاري املدر للدخل )املتداول( قيودا

 يؤسسها. 
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ير الصندوق أن يتأكد من تمتع تلك الشركة بالخبرة الالزمة  يج  على مدير الصندوق تعيين شركة عقارية أو أكثر تسمح أغراضها ب دارة األمالك العقارية لتقوم ب دارة عقارات الصندوق.  ويج  على مد .2

 إدارة العقار وصيانته وتأجيره وتحصيل اليجار وغيرها من األمور املتعلقة بالدارة.  - على سبيل املثال ال الحصر  -أوجه إدارة العقار بما في ذلك   في مجال إدارة العقارات، التي تكون مسؤولة عن كافة

هذا الكتاب ب فصا ات يقدمها مدير الصندوق في نظام الفصاح  تستبدل جميع إخطارات  ملة الو دات واجبة التطبيق على مدير الصندوق تجاه  ملة الو دات واملنصوص عليها بالفصل الثاني من   .3

 للمدد املحددة لكل إخطار وذلك بالقدر الذي ال يتعارض مع طبيعة الصندوق العقاري املدر للدخل )املتداو 
ً
 ل(. املعمول به لدى البورصة وفقا

مالم توافق جمعية  ملة الو دات بأغلبية تزيد على نسبة    في  ال انسحاب الصندوق العقاري املدر للدخل )املتداول( من الدراج في البورصة فيتوج  تصفيته  س  الجراءات املتبعة في هذه الالئحة  .4

 لأل وال املنصوص عليها في الفصل   من رأس مال الصندوق املصدر على استمراره كصندوق عقاري، وبشرط أن يكون الصندوق   %50
ً
 مع أ كام هذه الالئحة.  وفي  ال انقضاء الصندوق وفقا

ً
متوافقا

 وتتم تصفيته  س  الالئحة والنظام األساس ي للصندوق.
ً
 الثاني من هذا الكتاب، يعتبر الصندوق منسحبا

 وفق الشروط التالية: يجوز أن يتحول الصندوق العقاري إلى صندوق عقاري مدر للدخل )متداول( وذلك  .5

 تعديل النظام االساس ي للصندوق بما يتوافق مع متطلبات وضوابط االستثمار في الصندوق العقاري املدر للدخل )املتداول(.  . أ

 أن يطرح جزء من و داته لالكتتاب من أجل استيفاء شروط ومت . ب
ً
 طلبات الدراج.توافر متطلبات الدراج في البورصة، ويجوز للصندوق العقاري إذا كان م لقا

 مع شروط وضوابط وقواعد الصندوق العقاري املدر للدخل )املتداول( املنصوص عليها في هذا املرفق. .ج
ً
 أن يكون الصندوق متوافقا

 فترة كلما رأت ضرورة لذلك.ليجوز للهيبة أن تمنح الصندوق العقاري فترة الستيفاء متطلبات التحول إلى صندوق عقاري مدر للدخل )متداول(، ويجوز للهيبة تمديد هذه ا .6

 بمجرد تحول الصندوق العقاري إلى صندوق عقاري مدر للدخل )متداول( يخضع لأل كام املنصوص عليها في هذا املرفق وقواعد البورصة.  .7

 

: التقييم 
ً
 خامسا

تطلبات تقييم األصول العقارية الواردة في الكتاب الحادي عشر )التعامل في األوراق املالية(  على مدير الصندوق قبل الدخول في االستثمار على أصل عقاري أو التخارج منه الحصول على تقييم وفقا مل .1

 من هذه الالئحة.

 ملتطلبات تقييم األصول العقارية الواردة في الكتاب الحا .2
ً
ملالية( من هذه الالئحة، وذلك مرة  دي عشر )التعامل في األوراق ايقوم مدير الصندوق بتقييم أصول الصندوق العقارية بناء على تقييم معد وفقا

 كل ستة أشهر بحد أدنى، على أن يأخذ سعر التقييم األقل.  
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 يج  أن يكون املقيم العقاري مستقل عن مدير الصندوق واألطراف ذات الصلة بالصندوق العقاري. .3

 يج  أن يشتمل تقرير املقيم كحد أدنى على اآلتي: .4

 تفاصيل العقار وأوصافه.  . أ

 التقييم واالفتراضات التي بنيت عليها. أسالي    . ب

 يل املت يرات ذات العالقة بالسوق العقاري مثل العرض والطل  واتجاه السوق. لتح .ج

 نتائ  معاينة العقار على الطبيعة. .د

 الحد األعلى واألدنى لسعر العقار. .ه

 أي بيانات أو معلومات أخرى تطلبها الهيبة.   .و

 خارج منه. ال يجوز ملدير الصندوق االعتماد على تقرير تقييم مض ى على إعداده أكثر من ثالثة أشهر عند الدخول في االستثمار على أصل عقاري أو الت  .5

 ت التش يلية.على مدير الصندوق اعتماد استخدام املعادلة التالية لتقييم النقد النات  من العمليا .6

  -  (الربح النات  من بيع أصول الصندوق + فوائد /أرباح الودائع)  –  (الطفاءات واالستهالك+ الخسارة الناتجة من بيع أصول الصندوق )التش يلية = صافي الدخل +  النقد النات  من العمليات    اليرادات 

 مخصصات الصيانة وتطوير العقار واالخالء.

 من إجمالي اليرادات التش يلية للصندوق. 10%ديد مخصص الصيانة وتطوير العقار واالخالء بنسبة معقولة مع وضع إيضا ات في  ال تجاوز املبلغ املخصص أكثر من ويقوم مدير الصندوق بتح 
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 (8)مرفق رقم 

 ضوابط االستثمار في صناديق التحوط 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:uic@unioninvest.org
http://www.unioninvest.org/


P.O. Box: 27555 Safat, 13136 Kuwait 
Mezzanine, Kuwait Chamber of Commerce & Industry Building, Kuwait City. 
Tel.: +965 2228 0370   Fax: +965 2249 0091/2 
E- mail: uic@unioninvest.org                                                                                                                                                                              www.unioninvest.org  
 

 

 

 

200/ 204 

ابط االستثمار في صناديق التحوط   ضو

 بذلك مجموعة  استثماري خاص يتبع سياسة استثمارية متطورة،  يث يهدف نظامه األساس ي إلى االستثمار في األوراق املالية واألصول األخرى عدا األصول اصندوق التحوط هو صندوق  
ً
لعقارية، مستخدما

 والبيع على املكشوف وغيرها من األدوات األخرى في سبيل تحقيق عوائد اجمالية تفوق متوسط عائد السوق.  أدوات استثمارية متقدمة كاملشتقات املالية والعقود اآلجلة والخيارات والرفع املالي

 

 :يخضع صندوق التحوط للشروط والضوابط اآلتية

 يج  أن يتمتع مدير صندوق التحوط أو أعضاء الهيبة االدارية بالخبرة الكافية في تأسيس وإدارة صناديق االستثمار.  .1

 النظام األساس ي مجاالت استثمار الصندوق ويضع نس  وضوابط وقيود االستثمار في األصول التي تتماش ى مع هدف الصندوق.يحدد  .2

ها خمسة عشر يوم عمل من  لحملة الو دات خالل مدة أقصا  - مالم ينص النظام األساس ي على مدة أقل  - ( من هذا الكتاب، يج  على مدير الصندوق تقديم تقرير ربع سنوي 34-2استثناًء من املادة ) .3

 نهاية الفترة، على أن يتضمن هذا التقرير على األخص املعلومات التالية:

 عدد و دات الصندوق التي يملكها  امل الو دات وصافي قيمتها.  . أ

 بحركة  ساب كل  امل و دات على  دة، بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة بعد آخر تقرير تم تقديمه لحامل الو دات . ب
ً
 .سجال

 .صافي قيمة و دة الصندوق  .ج

 سياسة تعارض املصالح أو أي تعارض مصالح محتمل و/أو فعلي خالل الفترة.  .د

 املخاطر الرئيسية املرتبطة باالستثمار في الصندوق خالل الفترة.مر لي يتضمن تقرير  .ه

 أسالي  التقييم والتقويم املر لية املستخدمة.  .و

 األتعاب املر لية وآلية ا تسابها.  .ز

 االلتيامات املالية خالل الفترة ومعدل االنكشاف تجاه األصول.  .ح

 االجراءات املتخذة من قبله لتوفير املعلومة خالل مدة معقولة. وفي  ال عدم توافر أي من املعلومات املبينة بهذا البند، على مدير الصندوق أن يضمن في التقرير أسباب ومبررات عدم توافر املعلومات و 
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 منه البنود )أ كما يج  
ً
 ب( إلى الهيبة خالل ذات الفترة املحددة في هذا البند. -على مدير الصندوق تقديم نسخة من هذا التقرير مستبعدا

تقلة عن مدير الصندوق، وعلى  من قبل جهة مس يج  أن يتضمن النظام األساس ي لصندوق التحوط املؤشر الذي سيسإى مدير الصندوق لتحقيق عائد يفوق أداءه، بشرط أن يكون هذا املؤشر معد   .4

 عن أسباب عدم تحقيق العائد املتوقع واملخاطر النا
ً
تجة عن ذلك من ضمن التقارير الدورية املنصوص عليها في مدير الصندوق في  ال عدم تحقيق العائد املتوقع خالل السنة املالية أن يقدم شر ا

 البند السابق. 

 لهيبة عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على مصالحهم فور  دوثها. على مدير الصندوق إخطار  ملة الو دات وا .5

ستثمار، وأن يراعى فيها توزيع نس  االستثمار بشكل متوازن  وفي جميع األ وال، يج  على مدير الصندوق أن يتبع نظام إدارة مخاطر وسياسة تحوط استثمارية  صيفة تهدف إلى تحقيق عائد مناس  على اال 

 ل
ً
 لحقوق  ملة الو دات و مايتها. تحسبا

ً
 لمخاطر ومراعاة
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 (9)مرفق رقم 

 ضوابط االستثمار في صناديق رأس املال املخاطر 
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ابط االستثمار في صناديق رأس املال املخاطر   ضو

 كالشركات
ً
أو املشروعات الجديدة، أو الشركات املتعثرة، أو الشركات   يقصد بصندوق رأس املال املخاطر هو صندوق استثماري يهدف لالستثمار في شركات أو مشاريع تتسم بدرجة عالية من املخاطر نسبيا

 . فكار الجديدة أو املبتكرة في التكنولوجياالتي تهدف إلى التوسع أو االستثمار في مجال التقنيات الحديثة أو الشركات ذات األ 

 

 يخضع صندوق رأس املال املخاطر للشروط والضوابط التالية: 

 ويتخذ شكل الصندوق امل لق.  .1
ً
 يج  أن يكون الصندوق خاصا

 الصندوق.يحدد النظام األساس ي مجاالت استثمار الصندوق ويضع نس  وضوابط وقيود االستثمار واالقتراض بما يتماش ى مع هدف  .2

للجهالة، وإجراء تقييم مالي مستقل قبل الدخول    يج  على مدير الصندوق بذل عناية الشخص الحريص والتأكد من الجدوى االقتصادية لالستثمار، وإجراء الدراسات الالزمة والفحوصات النافية .3

 ض ى على إعداده أكثر من ثالثة أشهر عند الدخول في االستثمار أو التخارج منه.في أي استثمار لصالح الصندوق وال يجوز ملدير الصندوق االعتماد على تقرير تقييم م 

 للقوانين وال3دون االخالل بالبند ) .4
ً
 . تشريعات املعمول بها في دولة االستثمار( أعاله، يج  على مدير الصندوق بذل العناية الالزمة لتسجيل ملكية الصندوق أو اثبات التملك في األصول املستثمرة وفقا

 لهدفه االستثماري سواء داخل أو خارج دولة الكويت.  .5
ً
 يجوز للصندوق تأسيس أو املساهمة في تأسيس شركات ب رض االستثمار في أصول وفقا

هذا التفويض إلى إعفاء مدير الصندوق من    يؤدييجوز ملدير الصندوق تفويض شخص طبيإي أو اعتباري يتمتع بالخبرة العملية الالزمة في املجال املستهدف لدارة أصل من أصول الصندوق، وال .6

 مسؤولياته. 

دارة شركة  ( من الفصل الثاني من هذا الكتاب، يجوز ملوظفي مدير الصندوق من األشخاص املسجلين كممثلي مدير نظام استثمار جماعي ش ل عضوية مجلس إ2-21-1استثناًء من  كم املادة ) .7

 من أصول صندوق 
ً
 .يديره مدير الصندوق تشكل أوراقها املالية جزءا

ندوق، وأن تكون متضمنة  ( أعاله، يج  على مدير الصندوق أن تكون لديه سياسة واضحة ومكتوبة لسياسات و االت تعارض املصالح في نطاق األعمال التي يقوم بها الص 7دون االخالل بالبند ) .8

 آلخر تحديث لها في النظام األساس ي للصندوق.
ً
 وفقا

 كحد أقص ى من صافي قيمة أصوله في الشركات املدرجة. % 15مر ما نسبته يجوز للصندوق أن يستث  .9
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من السوق الرئيسية املنظمة  ( أعاله، األسهم التي قد يتملكها الصندوق نتيجة ألدراج أ د الشركات اململوكة للصندوق أو في  ال انسحاب أي من تلك الشركات املدرجة 9يستثنى مما جاء في البند ) .10

 التخاذ الالزم بشأنها. أو في  االت ال
ً
 تسوية أو التصالح على األصول وفي جميع األ وال يج  أن يخطر الهيبة فورا

 كحد أقص ى من صافي قيمة أصوله في صناديق االستثمار.  % 15يجوز للصندوق أن يستثمر ما نسبته  .11

 اطر و/أو صناديق أسواق النقد املرخصة من الهيبة أو الخاضعة لجهة رقابية أخرى على أن يتم االلتيام باآلتي: ( أعاله، يجوز للصندوق أن يستثمر في صناديق رأس املال املخ11دون االخالل بالبند ) .12

 أن ينص النظام األساس ي للصندوق على ذلك االستثمار ونو  الصندوق. . أ

 أال يكون أي من تلك الصناديق يتم إدارته من قبل نفس مدير الصندوق. . ب

 كحد أقص ى من صافي قيمة أصوله.  %  10أال يتجاوز االستثمار في صناديق رأس املال املخاطر األخرى ما نسبته  .ج

 من صافي قيمة أصول الصندوق. % 10أال يتجاوز االستثمار في صناديق مداره من مدير وا د ما نسبته   .د
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