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شركة ثروة لالستثمار هي شركة مساهمة كويتية مقفلة ومرخص لها من قبل هيئة أسواق الماال و التاي
ياالخل ماان أااامن أعراأااها تملياااأل اساااتثمار اومااوال لغساااابها ولغسااا ال ياار فاااي شااتج الم اااا أل
ا ستثمارية وإنشاء صناليق اساتثمار وبنااء تليا وتلاج موافقاة وةارة الت اارة والصاناتة وبناي الكوياأل
المركةي وهيئة أسواق المال تم إنشاء صانلوق ثاروة ا ساتثماري وفاق أغكاام هااا الن اام وقال تام توفياق
أوأات وفق أغكام القانون رقم  7لسنة  2010والالئغة التنفياية بشأن انشاء هيئة أساواق الماال وتن ايم
ا وراق المالية وتعليالتهما والقراراأل والأوابط الصالرة من الهيئة.

المادة األولى
يعتبر التمهيد السابق ج أز ال يتج أز من هذا النظام ومكمالً لنصوصه.

المادة الثانية
تعريفات:
شكل الصندوق  :صنلوق مفتوح او رأسمال مت ير .يةيل رأس مال بإصلار وغلاأل اساتثمارية ليالة
أو ينخفض باسترلال بعض وغلات خالل الفترة المغللة في ن ام اوساسي.
نوع الصندوق  :صنلوق ا ستثمار في اووراق المالية.
أسم الصندوق :صنلوق ثروة ا ستثماري.
نوع طرح وحدات الصندوق :اكتتا تام.
رأسمال الصندوق  :من خمسة مليون لينار كويتي إلج مائة مليون لينار كويتي
عملة الصندوق :اللينار الكويتي.
المدير :شركة ثروة لالستثمار .وهي شخص مرخص ل من قبل هيئة اسواق المال؛ ومقرها :الشرق –
شارع تبل العةية غمل الصقر -برج الراية– 2اللور  -22-21الكويأل.
أمين الحفظ :شخص اتتباري مرخص ل من الهيئة لمةاولة غف أموال العمالء وأصولهم بماا فاي الاي
تلي المكونة ون مة ا ستثمار ال ماتي وفقا ً وغكام القانون والالئغة التنفياية.
مراقب االستثمار :شخص اتتباري مرخص ل بمةاولة نشاط المراقبة واإلشراف تلج أن مة ا ستثمار
ال ماتي.
مراقب الحسابات الخااريي :الشاخص الطبيعاي المسا ل لاله الهيئاة فاي سا ل مراقباي الغسااباأل الااي
يباالي الاارأي الفنااي المغاياال والمسااتقل غااول مااله تلالااة ووأااوح القااوائم الماليااة ون مااة ا سااتثمار
ال ماتي المعلة وفقا ً لمعايير المغاسبة اللولية المعتملة لله الهيئة.
الهيئة :هيئة أسواق المال.
يهة اإلشراف :هيئة أسواق المال.
النظام :هاا الن ام وأي تعليالأل قل تطرأ تلي مستقبالً.
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البورصة :بورصة الكويأل
وكياال االكتتاااب البي ا ) :الشااخص الاااي يعاارض أو يبيااً أوراق اا ً ماليااة لصااالي مصاالرها أو غليف ا أو
يغصل تلج أوراق مالية من المصلر أو غليفا ب ارض إتاالة تساويق أو إلارة تملياة اصالار اووراق
المالية.
المشترك /المشتركون :هو مالي  /مالكي الوغلاأل.
أحكام يمعية حملة الوحدات :هي اوغكام المن مة لطريقة تقل ال معية من غيث طريقة ا تماع إليهاا
وةمانها ومكانها وكيفية التصويأل فيها واإلتمال التي يتم مناقشتها بال معية.
وحدات االستثمار :وغلة ا ستثمار هي ورقة مالية عير قابلة للت ةئاة تمثال غصاة فاي أصاول الصانلوق
وتخول غاملها مباشرة كامل الغقوق الناشئة تنها.
وإاا تعلل مالكو الوغلة الواغلة تعين تليهم أن يختاروا من بينهم شخصا ً واغلا ً يمثلهم ت اه الصنلوق.
وي وة ل ير الكويتيين ا كتتا في وغلاأل ا ستثمار أو تملكها.
سعر وحدة االستثمار :هو السعر الااي ياتم تغلياله بنااء تلاج تقاويم مو اولاأل الصانلوق غسا الساعر
السوقي مقسوما ً تلج وغلاأل ا ستثمار.
القيمة الصافية ألصول الصندوق :هي قيمة استثماراأل الصنلوق في نهاية الفترة المالية مقوماة وغكاام
ن ام الصنلوق اوساسي مأافا ً اليها بنول المو ولاأل اوخره من نقلية وأرصلة ملينة أخره مطروغا ً
منهااا التةاماااأل الصاانلوق ماان قباال ال ياار فااي ااأل التاااريال تلون اوخااا فااي ا تتبااار التوةيعاااأل النقليااة
المقترغة تلج مساهمي الصنلوق إن و لأل).
القااانون :القااانون رقاام  7لساانة  2010بشااأن إنشاااء هيئااة أسااواق المااال وتن اايم نشاااط اووراق الماليااة
والالئغة التنفياية الخاصة ب .
الالئحة التنفيذية :هي الالئغة التنفياية للقانون رقم  7لسنة  2010وأية تعليالأل قل تلغق تلي .
يوم العمل :يوم تمل رسمي للهيئة.
تقليم طل
يوم التعامل :يستقبل الملير طلباأل ا شتراي وا سترلال في الصنلوق بشكل أسبوتي وي
ا شتراي للملير بغل أقصج تالساتة العاشرة صباغاً) من يوم العمل السابق ليوم التقويم اوسبوتي.
يوم التقويم :آخر يوم تمل في اوسبوع.

المادة الثالثة
اسم الصندوق:
يطلق تلج هاا الصنلوق أسم صنلوق ثروة ا ستثماري او شخصية اتتبارية وامة مالية مستقلة.

المادة الرابعة
تلج غملة
يغكم الن ام اوساسي لصنلوق ا ستثمار العالقة بين ملير الصنلوق وغملة الوغلاأل وي
الوغلاأل إبلاء موافقتهم تلج الن ام اوساسي للصنلوق والي بالتوقيً تلاج طلا ا شاتراي الااي يانص
تلج ان أطلً ووافق تلج الن ام اوساسي للصنلوق.
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توفير نسخة مطبوتة من الن ام اوساسي لكل مشتري أو أي شخص للي رعبة في ا شتراي في
وي
الصنلوق ويعل توقيً المشتري  -بعل ا طالع تلج الن اام اوساساي للصانلوق  -تلاج طلا ا شاتراي
بمثابة موافقة تلج هاا الن ام.
ً
أن يكون الن ام اوساسي لصنلوق ا ستثمار مكتوبا بالل ة العربية وأن يتم توفيره لون مقابل تنل
وي
طلب .

المادة الخامسة
الهدف من إنشاء الصندوق:
 .1استثمار أموال الصنلوق في أسهم الشركاأل الملر ة في بورصة الكويأل وكافة أسهم الشركاأل
الملر ة في أسواق اللول العربية لألوراق المالية وفقا ً لما يراه ملير الصنلوق لتوفير فرص
استثمارية بنا ًء تلج أسس ولراساأل وافية لتغقيق أتلج تائل ممكن وبمخاطر مغلولة وا ستثمار
في السوق اآل ل أو أي ألاة استثمارية ليلة تطرغها بورصة الكويأل وعيرها في أسواق اووراق
المالية العربية.
 .2استثمار الفوائض في الولائً قصيرة ومتوسـطة او ل لغين توافر فرص استثمارية أخره وفي
صناليق أخره متشابهة في عرأها مً هاا الصنلوق.

المادة السادسة
التزامات عامة
يجب على كافة مقدمي خدمات الصندوق االلتزام بما يلي:
 -1أن يكون مقدم الخدمة من األشخاص المرخص لهم أو المسجلين لدى الهيئة في تقديم هذه الخدمة ،وأن
تتوفر لديه القدرات واإلمكانيات البشرية والتقنية والمالية بالقدر الذي يكفي لتنفيذ التزاماته.
 -2إبرام عقد مع مقدم الخدمة يتضمن بيان حقوق والتزامات أطرافه وعلى األخص أتعاب مقدم الخدمة
وأسس احتسابها ومواعيد سدادها ،واإلجراءات الواجب اتباعها عند إنهاء أو فسخ العقد ،والتدابير
واإلجراءات المترتبة على إنهاء العالقة مع مقدم الخدمة.
 -3بذل عناية الشخص الحريص في القيام بالمهام المنوطة بمقدم الخدمة والتعاون مع باقي مقدمي
الخدمات للصندوق ،وتعويض كل شخص لحقه ضرر نتيجة أي خطأ يرتكبه مقدم الخدمة.
 -4أال يتعامل مقدم الخدمة سواء لصالحه أو نيابة عن غيره على وحدات الصندوق ،فيما عدا مدير
الصندوق.
للهي ئة ،إذا تبين لها عدم التزام مدير أو مراقب االستثمار أو أمين الحفظ لنظام استثمار جماعي بأحكام
القانون أو الالئحة التنفيذية ،أن تصدر تعليماتها لمدير النظام بالتوقف لفترة مؤقتة عن عملية االسترداد
أو االشتراك – أو كالهما – في وحدات نظام االستثمار الجماعي في التاريخ المحدد بتلك التعليمات.

المادة السابعة
مدير الصندوق:
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يتولج إلارة الصنلوق هيئة إلارية تتشكل من مو فين اثناين أو أكثار مان ماو في مالير الصانلوق ممان
تتوافر فيهم شروط ممثلي نشاط ملير ن ام استثمار ماتي تلاج أن يكاون أغالهم مان كباار التنفياايين
لله ملير الصنلوق.
أن يكون أتأاء الهيئة اإللارية من اوشاخاص المسا لين لاله الهيئاة ويمثلاون مالير الصانلوق
وي
في المسؤولياأل والصالغياأل المنصوص تليها في الالئغة التنفياية وهاا الن ام ويعتبر توقياً أتأااء
الهيئة اإللارية أو من يفوأون منهم بمثاباة توقياً مالير الصانلوق ويكاون هاؤ ء اوتأااء مساؤولين
بالتأامن مً الملير تن أي أخطاء أو إهمال أو عش في إلارة الصنلوق.

المادة الثامنة
شغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإلدارية للصندوق أو أي من مقدمي الخدمات:
في غالة ش ور منص أغل أتأاء الهيئة اإللارية للصنلوق أو أي من مقلمي الخلماأل؛ يتعين تلج ملير
الصنلوق إخطار الهيئة بالي خالل ملة أقصاها خمسة أيام تمل كما يتعين تلي تقليم طل لش ل المناص
الشاعرة خالل ملة أقصاها خمسة تشر يوم تمل من تاريال انتهاء ملة اإلخطار المنصوص تليها في هاه
المالة.
ويتم تعليل بياناأل الصنلوق في س ل الصناليق لله الهيئة تنل غلوث أي ت يير يطرأ تلج الن ام اوساسي
أو مقلمي الخلماأل.
تلج ملير الصنلوق إخطار غملة الوغلاأل خالل ملة أقصاها خمسة أيام تمل من
وفي ميً اوغوال ي
ش ور أو ش ل أي ٍّ من المناص الماكورة.

المادة التاسعة

أمين الحفظ:
سيقوم بتنفيا ا لتةاماأل المفروأة تليها في هاا الن ام مقابل أتعا اومانة وا غتفا بأموال وأصول
الصاانلوق والتأكاال ماان أن هاااه اومااوال تاالار وتسااتثمر فااي غاالول اوسااالي والسياساااأل المغااللة بن ااام
الصنلوق.

المادة العاشرة
مراقب االستثمار
سيقوم بتنفيا ا لتةاماأل المفروأة تليهاا فاي هااا الن اام مقابال أتعاا المراقباة .وتقاوم بمراقباة وتنفياا
أتمال ملير الصنلوق والتأكل من أن هاه اوموال تلار وتستثمر في غلول اوسالي والسياسااأل المغاللة
بن ام الصنلوق.

المادة الحادي عشر
رأسمال الصندوق:
الصنلوق او رأس ماال مت يار يةيال رأس مالا بإصالار وغالاأل اساتثمارية ليالة أو يانخفض باساترلال
بعاض وغلاتا خاالل الفتاارة المغااللة فاي ن اما اوساساي ويتااراوح غاالول رأس ماال الصاانلوق ماان ت5
مليون لينار) إلج ت 100مليون لينار كويتي).
أن يقل رأس ماال الصانلوق تان  5,000,000ليناار كاويتي أو ماا يعاللهاا باالعمالأل اوخاره
ي
وتلج ملير الصنلوق  -في غالة انخفاض رأس مال الصنلوق تن الغل اولنج  -أن يخطر الهيئاة خاالل
خمسة أيام تمل من تاريال انخفاض رأس المال وللهيئة اتخاا ما تراه مناسبا ً  -في كل غالاة  -بماا يغقاق
مصلغة غملة الوغلاأل.
يكون للصنلوق شخصية اتتبارية وامة مالية مستقلة تن غملة الوغلاأل أو ال هة القائمة تلج إلارت .
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المادة الثاني عشر
مدة الصندوق:
ملة الصنلوق خمسة تشر سنة مياللية تبلأ اتتبارا ً من تاريال نشر الموافقة تلج تأسيس بال ريلة
الرسمية وت لل لملل مماثلة والي بموافقة أكثر من  %50من رأس مال الصنلوق و هة ا شراف.

المادة الثالثة عشر
عدد وحدات االستثمار:
يتاااااااااراوح تااااااااالل الوغااااااااالاأل المصااااااااالرة ماااااااااا باااااااااين 5,000,000تخمساااااااااة مالياااااااااين وغاااااااااـلة)
و 100 ,000,000تمائة مليون وغلة) تلما ً باأن القيماة ا ساـمية للوغالة هاي ليناار كاويتي واغال فقاط.
يقسم رأس مال الصنلوق إلج وغالاأل متسااوية القيماة وتقتصار مساؤولية غملاة الوغالاأل فاي الصانلوق
تلج قيمة مشاركتهم في رأس المال ويتم تسليل قيمة الوغلاأل نقلا َ تنل ا كتتا أو ا شتراي فيها.

المادة الرابعة عشر
الحد األدنى واألعلى لالشتراك:
الغل اولنج لالشتراي في الصنلوق  1000وغلة ومن ثم وغلة ت )1واغلة ومأاتفاتها بعل الي كما أن
ي وة أن يتعله تلل الوغلاأل المشتري بها من قبل مستثمر واغل  %95تخمسة وتسعون بالمائة) من
إ مالي تلل الوغلاأل القائمة.

المادة الخامسة عشر
شروط االكتتاب واالشتراك في الصندوق:
.1

.2
.3

.4
.5

يغق ا شتراي في الصنلوق للماواطنين الكاويتيين وماواطني لول م لاس التعااون الخلي اي والعار
واو ان ا المقيمااين وعياار المقيمااين والشااركاأل والمؤسساااأل الكويتيااة والخلي يااة واو نبيااة لاخاال
وخارج لولة الكويأل.
تلج ملير الصنلوق ووكيل ا كتتا تالبيً) تلم قبول أي اشتراي نقلي في الصنلوق.
ي
أ تقل مشاركة ملير الصانلوق فاي وغالاأل الصانلوق تان مبلا  250,000ليناار كاويتي و
ي
تةيل تن  %95تخمسة وتسعون بالمائة) من تلل الوغلاأل المطروغة لالكتتا العام و ي وة أن
يتصرف في تلي الوغلاأل أو يسترلها طوال ملة إلارت للصنلوق.
ي وة ومين الغف ومراق ا ستثمار ومراق الغساباأل الخار ي ا كتتا و/أو ا شتراي باأي
تلل من الوغلاأل لغساب الخاص.
ي ل با ا كتتا مفتوغا ً طوال الملة المغللة باللتوة إلاج ا كتتاا و ي اوة قفال باا ا كتتاا
إ بعل انتهاء هاه الملة فإاا قاربأل هاه الملة تلج ا نتهاء لون أن تتم ت طية الغال اولناج للوغالاأل
اة للملير أن يطل من هة اإلشراف تمليل فترة ا كتتا لفترة مماثلة ما لام يقام هاو بت طياة قيماة
الوغلاأل التي لم يتم ا كتتا بها.
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 .6يتم ا شتراي تن طريق وكالء ا كتتا تالبيً) ويغق للمالير أن يعمال كوكيال اكتتاا تبياً) ولهماا
نفس الغقوق وتليهما نفاس ا لتةامااأل المترتباة تلاج وكاالء ا كتتاا تالبياً) اآلخارين بغياث يسالم
المشتري إلج وكيل ا كتتا تالبيً) نمواج ا شتراي المعل لالي مرفقا ً ب المستنلاأل المطلوبة وقيماة
الوغلاأل باإلأاافة إلاج تمولاة البياً وتاولع اوماوال التاي ياتم تلقيهاا فاي غساا خااص يفاتي باسام
الصنلوق وتسلم هاه اوموال إلج أمين الغف بعل استكمال إ راءاأل إنشاء الصنلوق.
 .7في غال تلم استيفاء مستنلاأل وشروط طل ا كتتا ترل للراع في ا شتراي ميً المبال التاي
لفعها خالل تشرة أيام من تاريال إقفال با ا كتتا .
 .8ي وة ا شتراي في الصنلوق بغصص تيني أي كان نوتها.

المادة السادسة عشر
التخصيص:
 .1يقوم ملير الصنلوق بفرة طلباأل ا شتراي وإ راء تملية التخصيص  5أياام تمال تلاج اوكثار مان
تاريال انتهاء فترة ا كتتا .
 .2ترل إلج المشتري المبال الةائالة تان قيماة ماا تام تخصيصا لا مان وغالاأل خاالل  5أياام تمال مان
تاريال انتهاء إ راءاأل التخصيص و يستغق تنها أية توائل.
 .3يسلم ملير الصنلوق كال مشاتري سانلا ً مؤقتاا ً بعالل الوغالاأل المخصصاة لا وتغال شاهالاأل وغالاأل
ا ستثمار ا سمية مغل هاا السانل وتسالم هااه الشاهالاأل للمكتتباين خاالل شاهر مان انتهااء إ اراءاأل
التخصيص.

المادة السابعة عشر
سيل حملة الوحدات:
يغف س ل غملة وغلاأل الصنلوق لله وكالة مقاصة وي وة غف هاا الس ل لله أماين غفا إاا كاان
الصنلوق عير ملرج والي وفقا ً لألغكام الوارلة في الكتا الرابً تبورصاأل اووراق المالية ووكاا أل
المقاصة) من الالئغة التنفياية وتلفً أتعا ال هة التي تغتف بالس ل من أموال الصنلوق.
بيان الوحدات:
تلج وكالة المقاصة أو أمين الغف ا غتفا ببيان يوأي رصيل الوغلاأل المتبقية والوغلاأل التي تم
إصلارها أو استرلالها أو استغلاثها أو إل اؤها وتةويل مراق ا ستثمار بنسخة من البيان.
أن تطبق تلج ميً غملة الوغلاأل من الفئة نفسها في الصنلوق الشروط وا غكام ااتها.
وي

المادة الثامنة عشر
سياسة توزي األرباح:
ً
ً
يقرر ملير الصنلوق بعل إصلار البياناأل المالية النصف سانوية والسانوية ووفقاا لماا ياراه مناسابا لصاالي
الصاانلوق والمشاااركين في ا تغلياال ال ااةء الاااي ي ااره توةيع ا كعائاال تلااج وغاالاأل ا سااتثمار تلااج
المستثمرين سواء بشاكل نقالي أو منغاة ويعلان تان التوةياً وموتاله وقيمتا تلاج الموقاً ا لكتروناي
لملير الصنلوق بعل اخطار هة اإلشراف تلج أن يكاون التوةياً خاالل مالة أقصااها ثالثاة أشاهر مان
تاااريال اخطااار هااة اإلشااراف وتفااوض الهيئااة اإللاريااة فااي التصاارف فااي الكسااور النات ااة تاان توةيااً
وغلاأل المنغة ان و لأل تلج الو الاي تراه مناسباً.
صندوق ثروة االستثماري
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المادة التاسعة عشر
القيمة الصافية لألصول:
 .1يقوم مراق ا ستثمار باغتسا القيماة الصاافية لألصاول ت )NAVللصانلوق فاي أخار ياوم
تمل من كل أسبوع باستخلام المعاللة التالية:
صااافي اوصااول تإ مااالي أصااول الصاانلوق مطروغاا ً منهااا إ مااالي ا لتةاماااأل) مقسااومة تلااج
إ مالي تلل وغلاأل الصنلوق وينشر ساعر التقاويم فاي الموقاً ا لكتروناي لمالير الصانلوق فاي
نهاية كل شهر.
 .2يتم تقويم أسهم الشركاأل الملر ة وفقا ً للمعايير المغاسبية اللولية المعتملة من الهيئة.
 .3فااي غااال و ااول أوراق ماليااة عياار ملر ااة فيااتم تقويمهااا وفقااا للمعااايير المغاساابية اللوليااة
المعتملة من الهيئة.
 .4يتم غسا صافي قيمة أصول الصنلوق للوغلة الواغلة  NAVفي يوم التقويم وفقا ً للمعايير
المغاسبية اللولية المعتملة من الهيئة.
ان تنعكس تملية اشتراي أو استرلال الوغلاأل تنل إ راء أول غسا لصافي قيمة
 .5ي
أصول الصنلوق بعل تملية ا شتراي أو ا سترلال.
تقويم أصول الصنلوق في كل يوم تعامل وبما يت اوة ملة يوم بعل الموتل النهائي
 .6ي
لتقليم الطلباأل الخاصة بعملياأل ا شتراي وا سترلال.
 .7ي وة تأخير تقويم أصول الصنلوق لملة تت اوة يومي تمل من يوم التعامل في غالة تلم
إمكانية تقويم ةء كبير من أصول الصنلوق تلج أن يقلم ملير الصنلوق للهيئة أسبا
ومبرراأل هاا التأخير.
 .8في غال تقويم أصل من أصول الصنلوق بشكل عير صغيي أو الخطأ في غسا سعر
تلج من تسب في الي بخطئ أن يعوض المأرور من هاا الخطأ .وي
الوغلة ي
تلج ملير الصنلوق أن يرفق مً البياناأل المالية المرغلية المرا عة أو البياناأل المالية
السنوية الملققة تقريرا ً يبين كل أخطاء التقويم والتسعير التي تمأل خالل تلي الفترة.

المادة العشرون
االشتراك واالسترداد:
تبلأ تملية ا شتراي وا سترلال بعل مأي شهر واغل من بلء الصنلوق فعليا ً بالعمل.
االشتراك:
 .1يتم ا شتراي في الصنلوق بنا ًء تلج طل ا شتراي المقلم مان الراعا فاي ا شاتراي بعال اساتيفاء
شروط ا شتراي من هاا الن ام وبعل غصول تلج موافقة الملير.
 .2يستقبل الملير طلباأل ا شتراي فاي الصانلوق بشاكل أسابوتي وي ا تقاليم طلا ا شاتراي للمالير
بغل أقصج تالساتة العاشرة صباغاً) من يوم العمل السابق ليوم التقويم اوسبوتي.
 .3يغق لكل تميل معرف لله الصنلوق من خالل ا راءاأل قبول العميل أن يقوم بطلا اشاتراي تان
طريااق تعبئااة وتوقيااً النمااواج الخاااص بااالي وارسااال ماان خااالل البرياال ا لكترونااي الخاااص ب ا
والمعاااااارف ماااااان خااااااالل ا ااااااراءاأل قبااااااول العمياااااال والااااااي إلااااااج ايمياااااال الصاااااانلوق التااااااالي:
investmentfund@tharwa.com

صندوق ثروة االستثماري
Page 8 of 23
CMA:6/07/2020

 .4في غال تالم اساتيفاء مساتنلاأل وشاروط طلا ا شاتراي تارل لطالا ا شاتراي مياً المباال التاي
لفعها خالل تشرة أياام مان تااريال إقفاال باا ا شاتراي وإ كاان المالير مسائو ً تان لفاً الفوائال
المستغقة تلج هاه المبال ما لم يتأخر طال ا شتراي نفس في استرلال اشتراك .
تلج المقيم تنل م الرت الكويأل نهائيا ً إخطار الملير كتابيا ً بعنوان بخارج الكويأل والي خالل
 .5ي
شهر تلج اوكثر من م الرت .
استيفاء المستنلاأل التالية:
 .6لله تقليم طل ا شتراي يتو
• البطاقة الملنية بالنسبة للمواطنين والمقيمين بشرط صالغية البطاقة.
• تعبئة نمواج أترف تميلي.
واة السفر أو وثيقة السفر بالنسبة ل ير المقيمين بالبالل.
•
• الترخيص الت اري الصالر من وةارة الت ارة والصناتة بالنسبة للشركاأل.
• اووراق والمستنلاأل والوثائق واوغكام القأائية التي تثبأل صفة المتعامل نياباة تان الشاركة
أو المؤسسة الفرلية أو الشخص وأن مخول في تمثيل من ينو تن .
• الوثائق الرسمي ة بالنسبة لل هاأل اوخره المغلية والوثاائق الصاالرة أو المعتمالة مان ال هااأل
المختصة باللولة التي تتمي إليها المؤسساأل والمنشآأل والشركاأل عير المقيمة.
االسترداد:
ً
 .1يبلأ العمل في قبول طلباأل ا سترلال بعل مأي شهر واغل من بلء الصنلوق فعليا بالعمل.
 .2ي وة للمشتري استرلال كل أو ةء من الوغلاأل المملوكة ل في الصنلوق وفقا ً لسعر التقويم في آخر
يااوم تماال ماان كاال أساابوع ولون اإلخااالل بغقااوق المشااتركين وإاا ةال الفاارق بااين تاالل الوغاالاأل
المطلو استرلالها وتلل الوغلاأل المطلو ا شتراي بها تن  %10تتشرة بالمائة) مان رأس ماال
الصنلوق اة للملير تخفيض تلل الوغلاأل المسترلة بطريقة النسبة والتناس بغيث تتعله %10
تتشرة بالمائة) من صافي قيمة أصول الصنلوق تلج أن يقوم المالير بتنفياا بااقي طلبااأل ا ساترلال
تلقائيا ً في التقويم التالي للصنلوق وأمن نفس الشروط.
تقليم طل ا سترلال للمالير بغال
 .3يستقبل الملير طلباأل ا سترلال في الصنلوق بشكل أسبوتي وي
أقصج تالساتة العاشرة صباغاً) من يوم العمل السابق ليوم التقويم اوسبوتي.
 .4يغق للعميل أن يقوم بطلا ا ساترلال تان طرياق تعبئاة وتوقياً النماواج الخااص باالي وارساال مان
خااالل البرياال ا لكترونااي الخاااص ب ا والمعاارف ماان خااالل ا ااراءاأل قبااول العمياال والااي الااج ايمياال
الصنلوق التالي:
Investmentfund@tharwa.com
ويقوم ملير الصنلوق بقبول الطلباأل بناء تلج الي.
 .5يغلل سعر التقويم في آخر يوم تمل من اوسبوع وتلج ملير الصنلوق أن يلفً لغامل الوغلاأل قيمة
ا سترلال خالل أربعة أيام تمل التالية ليوم التقويم الاي تم في تغليل سعر الوغلة.
 .6ي ااوة لماالير الصاانلوق تأ ياال تلبيااة أي طلا اسااترلال غتااج يااوم التعامال التااالي أو غتااج موتاال
ا سااترلال التااالي وفق اا ً لمااا ياانص تلي ا الن ااام اوساسااي للصاانلوق والااي فااي أي ماان الغااالتين
اآلتيتين:
أ -إاا بل إ مالي نسبة ميً طلباأل ا سترلال لغملة الوغلاأل والمطلو تلبيتها في أي
يوم تعامل أو موتل ا سترلال  % 10أو أكثر من صافي قيمة أصول الصنلوق والي
بشرط أن يلتةم الملير في هاه الغالة بتلبية طلباأل ا سترلال التي تقل تن  % 10من
صافي قيمة أصول الصنلوق وتلج أن تؤخا ميً طلباأل ا سترلال با تتبار تلج
أساس النسبة والتناس ويتم تأ يل النسبة من طلباأل ا سترلال التي ةالأل تن نسبة
صندوق ثروة االستثماري
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 % 10من صافي قيمة أصول الصنلوق غتج يوم التعامل التالي أو موتل ا سترلال
القالم.
 إاا تم وقف التلاول في البورصة أو اوسواق المالية المن مة التي يتم فيها التعاملفي اووراق المالية أو اوصول اوخره التي يملكها الصنلوق أو وقف تلاول أوراق
مالية تمثل قيمة مؤثرة في أصول .
أغكام هاا
 .7يكون ا سترلال وفقا ً لسعر التقويم المعلن بتاريخ كما يغلله مراق ا ستثمار بمو
الن ام.
ً
ً
ً
 .8يكون ا سترلال وا شتراي وفقا لسعر التقاويم المعلان بتاريخا مخصاوما منا أو مأاافا إليا نفقااأل
ا سااترلال أو ا شااتراي والتااي تبل ا قيمتهااا  %0.25ماان القيمااة الصااافية للوغاالة ويسااتغقها ماالير
الصنلوق.
 .9الصنلوق يقبل طلباأل ا سترلال المبكر.
تلج ملير الصنلوق تنفيا طلباأل ا شتراي أو ا سترلال بسعر التقويم التالي لطل ا شتراي
 .10ي
أو ا سترلال .وي وة أن تشمل أسعار ا شتراي أو ا سترلال أية تمو أل أخره بشرط أن يكون
منصوصا ً تليها في الن ام اوساسي للصنلوق.

المادة الحادية والعشرون
أتعاب المدير والمصروفات:
 .1يتقاأج ملير الصنلوق ن ير قيام بإلارة واستثمار أموال الصنلوق أتعابا ً تغس ك ةء من
مصروفاأل الصنلوق في نهاية السنة المالية تلج أن تةيل إ مالي اوتعا التي يتقاأاها ملير
الصنلوق تن  %5سنويا ً من القيمة الصافية وصول الصنلوق.
 .2يستغق ملير الصنلوق تمولة بيً وقلرها  %2من المبل المستثمر خالل فترة ا كتتا .
 .3أتعا إلارة بنسبة  %1.75سنويا ً من القيمة الصافية وصول الصنلوق وتغس أسبوتيا ً بشكل
ت ميعي وتسلل بشكل ربً سنوي.
مراتاة كشف كل الغقائق
 .4تنل إ راء أي اتصال أو إفصاح لترويج وغلاأل الصنلوق ي
والمعلوماأل ااأل العالقة لون مبال ة وفي ميً اوغوال تخأً اإلتالناأل التروي ية أو
التسويقية للأوابط التي تقررها الهيئة.
 .5ي وة لفً أي مبل من أصول الصنلوق مقابل مصاريف الترويج للوغلاأل أو بيعها ويشمل
الي تلج سبيل المثال الغصر مصاريف إتلال الن ام اوساسي لصنلوق ا ستثمار ونسخ
وتوةيع تلج أن يتغمل ملير الصنلوق هاه المصاريف ويتغمل الصنلوق مصاريف
التأسيس.
 .6يتغمل الصنلوق طول فترة تمل المصاريف المباشرة وعير المباشرة الخاصة بالملققين
والمغاسبين وأمين الغف ومراق ا ستثمار.
 .7يتقاأج أمين الغف ن ير قيام بوا بات المقررة في هاا الن ام أتعا بواقً  %0.0625من
القيمة الصافية وصول الصنلوق تغس أسبوتيا ً وتستقطً بشكل ربً سنوي وتعتبر هاه
ةءا ً من نفقاأل الصنلوق.
اوتعا
 .8يتقاأج مراق ا ستثمار ن ير قيام بوا بات المقررة في هاا الن ام أتعا بواقً %0.0625
من القيمة الصافية وصول الصنلوق تغس أسبوتيا ً وتستقطً بشكل ربً سنوي وتعتبر هاه
ةءا ً من نفقاأل الصنلوق.
اوتعا
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 .9أتعا غف س ل غملة الوغلاأل هي مبل ألف لينار كويتي سنويا ويسلل إلج وكالة المقاصة
التي تغتف بالس ل.

المادة الثانية والعشرون
أحكام يمعية حملة الوحدات:
 -1يكون للصنلوق معية لغملة الوغلاأل تعقل مرة واغلة  -تلج اوقل  -في السنة ويغق لكل
مشتري غأور ا تماتاأل هاه ال معية والتصويأل تلج قراراتها ويكون لكل من غملة الوغلاأل
صوأل واغل مقابل كل وغلة استثمارية واغلة يمتلكها.
 -2تختص معية غملة الوغلاأل بالن ر واتخاا قرار في المسائل التالية:
 .1تقرير ملير الصنلوق تن نشاط الصنلوق ومركةه المالي.
 .2تقرير مراق الغساباأل تن البياناأل المالية السنوية الملققة للصنلوق.
 .3البياناأل المالية السنوية الملققة للصنلوق.
 .4تقرير مراق ا ستثمار.
 .5تعليالأل الن ام اوساسي التي تمس الغقوق المكتسبة لغملة الوغلاأل.
 .6تةل ملير الصنلوق.
 .7تعيين ملير بليل.
 .8اختيار مصفي الصنلوق ومراقبة أتمال .
و تنفا قراراأل معية غملة الوغلاأل إ بموافقة الهيئة.
 -3تنعقل معية غملة الوغلاأل بناء تلج لتوة من ملير الصنلوق للن ر في المسائل التي تلخل في
تلي أن يو اللتوة لال تماع بناء تلج طل مسب مقلم من غملة الوغلاأل
اختصاصاتها ويتو
الاين يمثلون نسبة تقل تن  10 %من رأس مال الصنلوق المصلر أو بناء تلج طل من مراق
ا ستثمار أو مراق الغساباأل  .وتعل لول اوتمال ال هة التي تلتو إلج ا تماع.
فيها الي أو إاا تعار
-4إاا لم يقم ملير الصنلوق بلتوة معية غملة الوغلاأل في اوغوال التي يتو
لتوتها من ملير الصنلوق وي سب من اوسبا ي وة للهيئة أن تكلف مراق ا ستثمار أو مراق
الغساباأل بلتوة هاه ال معية لالنعقال.
-5تو اللتوة إلج غأور ا تماع معية غملة الوغلاأل متأمنة لول اوتمال وةمان ومكان انعقال
ا تماع بأغل الطرق التالية:
 .1اإلتالن في صغيفتين يوميتين مغليتين والبورصة قبل انعقال ا تماع بعشرة أيام تمل تلج اوقل.
 .2خطاباأل مس لة ترسل إلج غملة الوغلاأل قبل الموتل المغلل نعقال ا تماع بعشرة أيام تمل
تلج اوقل.
 .3البريل اإللكتروني أو الفاكس قبل انعقال ا تماع بسبعة أيام تمل تلج اوقل.
 .4تسليم اللتوة باليل إلج غملة الوغلاأل أو من ينو تنهم قانونا ً قبل موتل ا تماع بثالثة أيام تمل
تلج اوقل ويؤشر تلج صورة اللتوة بما يفيل ا ستالم.
يشترط لصغة اإلتالن بالوسائل المشار إليها في البنول ت )2و ت )3و ت )4من البنل ت )5أتاله أن يكون
المشتري قل ةول ملير الصنلوق ببياناأل تن موطن أو تنوان بريله اإللكتروني أو رقم الفاكس الخاص
ب ووافق تلج إتالن من خالل هاه الوسائل وأن يكون منصوصا ً في الن ام اوساسي للصنلوق تلج
اإلتالن تن طريق تلي الوسائل.
صندوق ثروة االستثماري
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و يعتل بأي ت يير من قبل المشتري وي من البياناأل المشار إليها في الفقرة السابقة ما لم يكن قل أخطر
ملير الصنلوق أو ال هة التي تغتف بس ل غملة الوغلاأل بهاا الت يير قبل إتالن بخمسة أيام تمل تلج
اوقل.
تلج ملير الصنلوق تو ي إخطاراأل ب لول اوتمال وميعال ومكان ا تماع معية غملة
 -6ي
الوغلاأل قبل سبعة أيام تمل تلج اوقل من انعقال ا تماع إلج كل من:
 .1الهيئة.
 .2مراق ا ستثمار.
 .3ال هة التي تغتف بس ل غملة الوغلاأل )أمين غف أو وكالة المقاصة(.
 .4مراق الغساباأل إاا كان من المقرر ترض البياناأل المالية تلج معية غملة الوغلاأل.
 .5البورصة لإلتالن تن لول اوتمال وميعال ومكان ا تماع ال معية.
 -7يترت تلج تلم غأور ممثل الهيئة  -بعل إخطارها  -بطالن ا تماع معية غملة الوغلاأل.
ويبطل هاا ا تماع في غالة تلم غأور أي ٍّ من ال هاأل المشار إليها في البنول ت )2و ت )3و ت )4من
الفقرة السابقة .كما يبطل ا تماع في غالة تلم غأور ملير الصنلوق ما لم تكن اللتوة لال تماع
مو هة من هة أخره بخالف الملير.
 -8يترأس ا تماع معية غملة الوغلاأل ال هة التي قامأل باللتوة إلج هاا ا تماع.
 -9يكون انعقال ا تماع معية غملة الوغلاأل صغيغا ً إ إاا غأره غملة الوغلاأل الاين يمثلون أكثر
من  % 50من رأس مال الصنلوق المصلر .فإاا لم يتوافر هاا النصا ؛ و لتوة ال معية إلج ا تماع
ثان لااأل لول اوتمال يعقل خالل ملة تةيل تن ثالثين يوما ً من تاريال ا تماع اوول ويكون
ا تماع الثاني صغيغا ً أيا كان نسبة الغأور من رأس المال .وي وة أ تو لتوة ليلة لال تماع
الثاني إاا كان قل غلل تاريخ في اللتوة إلج ا تماع اوول.
وتصلر القراراأل باوعلبية المطلقة للوغلاأل الممثلة في ا تماع باستثناء القراراأل المتعلقة بتعليل
الن ام اوساسي للصنلوق والتي تمس الغقوق المكتسبة لغملة الوغلاأل أو في غالة التصفية بنا ًء تلج
أن تصلر بموافقة غملة الوغلاأل الاين يملكون أكثر من  %50من رأس
طل ملير الصنلوق في
مال الصنلوق المصلر.
 -10ي وة ل معية غملة الوغلاأل مناقشة موأوتاأل عير ملر ة تلج لول اوتمال إ إاا كانأل من
اومور العا لة التي طرأأل بعل إتلال ال لول أو تكشفأل أثناء ا تماع أو إاا طلبأل الي الهيئة أو مراق
الغساباأل أو غملة الوغلاأل الاين يملكون  %5من رأس مال الصنلوق المصلر وإاا تبين أثناء المناقشة
تلم كفاية المعلوماأل المتعلقة ببعض المسائل المعروأة تعين تأ يل ا تماع لملة تةيل تلج تشرة
أيام تمل إاا طل الي غملة الوغلاأل الاين يملكون  % 25من رأس مال الصنلوق المصلر وينعقل
ا تماع المؤ ل لون الغا ة إلج إ راءاأل ليلة لللتوة.
تلج ملير الصنلوق أو ال هة التي لتأل إلج تقل ا تماع  -غس اوغوال – موافاة الهيئة بنسخة من
مغأر ا تماع ال معية بعل توقيع ممن ترأس ا تماع ومقلمي الخلماأل الغاأرين ا تماع والي
خالل أسبوتين من تاريال انعقالها تلج أن يكون مرفقا ً بالمغأر نسخة من توكيالأل الغأور.
 -11يغق لكل من غملة الوغلاأل المقيلين بالس ل الخاص بالصنلوق غق غأاور ا تمااع معياة غملاة
توكيل خاص أو تفويض معل لالي
الوغلاأل باوصالة أو الوكالة ويشترط لصغة الوكالة أن تكون بمو
وي وة أن يكاون التوكيال لغأاور ا تمااع واغال أو أكثار مان ا تماتااأل معياة غملاة الوغالاأل ويكاون
التوكيل الصالر لغأور ا تماع معين صالغا ً لغأور ا تماع الاي يؤ ل إلي لعلم اكتمال النصا .
 -12ي وة لملير الصنلوق ا شتراي في التصويأل تلج قراراأل معية غملة الوغلاأل المتعلقة بمنفعة
خاصة ل أو في غالة تعارض مصالغ مً مصالي الصنلوق.
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المادة الثالثة والعشرون
حقوق حملة الوحدات:
.1

.2
.3

.4

تخول غصص أو وغلاأل ا ستثمار للمشتركين غقوقا ً متساوية ات اه الصنلوق ويكون لغاملها الغاق
في اقتسام اور باح القابلة للتوةيً وا لتةام بتغمل الخسارة كل في غلول ما يملك من وغلاأل ويكون
لكل منهم الغق في الغصول تلج نسبة من صافي مو ولاأل الصانلوق تنال تصافيت بقالر ماا يملكا
من غصص أو وغلاأل.
فيما تلا ملير الصنلوق يغق لغملة الوغلاأل ا شتراي في إلارة الصنلوق.
في غالة وفاة مالي الوغلاأل تؤول تلي الوغلاأل للورثة ويتعاين أ يقال نصاي كال وارث تان الغال
اولنج المنصوص تلي فإن قل نصي الوارث تن الغل اولنج ولم يتفق الورثة فيما بينهم تلج نقل
ملكية الوغلاأل بغيث تكون أمن الغل اولنج للملكية اة للملير شاراؤها باآخر ساعر التقاويم معلان
تن .
في غالة إفاالس مالاي الوغالاأل أو توقياً غ اة قأاائي تلاج الوغالاأل المملوكاة لا ااة للمالير أن
يشتريها وفقا ً آلخر سعر معلن تن ويتم تسليم المبل لل هة المختصة.

المادة الرابعة والعشرون
التزامات مدير الصندوق:
يلتةم ملير الصنلوق تلج اوخص بما يلي:
.1إلارة أصول الصنلوق بما يغقق أهلاف ا ستثمارية المغللة في هاا الن ام.
. 2اتخاا ميً القراراأل ا ستثمارية وعيرها من القراراأل بما يغقق مصلغة الصنلوق وغملة الوغلاأل
ويأمن معاملة غملة الوغلاأل بإنصاف.
. 3تطبيق سياساأل وإ راءاأل مناسابة لمناً أو الغال مان الممارسااأل الخاطئاة التاي مان المتوقاً أن تاؤثر
تلج استقرار السوق ونةاهت .
.4التأكل من استخلام نمااج تسعير وأن مة التقويم تاللة وصغيغة وشفافة لكل صنلوق يليره.
.5اتخاا التلابير المناسبة لغماية وغف أصول الصنلوق.
.6تس يل تملياأل الشراء والبيً التي تتم لصالي الصنلوق بشكل لقيق ووفقا ً لتسلسلها الةمني وتوقيتها.
. 7تمثيل الصنلوق في تالقت بال ير وأمام القأاء ويكون ل غق التوقيً تن .
.8توفير ن ام مغاسبي لقيل التعامالأل المالية للصنلوق.
. 9التأكل من و ول ن ام مالئم لتسوية التعامالأل التي تم إلخالها بالن ام المغاسبي ماً الغسااباأل النقلياة
واووراق المالية المفتوغة باسم الصنلوق لله أمين الغف .
 .10توفير السيولة الكافية للصنلوق للوفاء بأية التةاماأل قل تترت تلي .
. 11تلم تعريض الصانلوق وياة مخااطر اساتثمارية عيار أارورية وفاق أعاراض الصانلوق وسياسات
ا ستثمارية.
 .12توفير ميً المعلوماأل الالةماة تان الصانلوق إلاج مراقا ا ساتثمار فاي الغالول التاي تمكنا مان
القيام بوا بات بكفاءة وفاتلية.
 .13إخطار الهيئة فور وقوع أغلاث وهرية تؤلي لتعرض مصالي غملة الوغلاأل للخطر.
 .14فااي غااال إلارة الماالير وكثاار ماان صاانلوق ي ا تلي ا أن يفصاال بااين العملياااأل المرتبطااة بهاااه
الصناليق.
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Page 13 of 23
CMA:6/07/2020

ي وة للهيئة استبلال ملير الصنلوق إاا رأأل أن قل أخل إخال َ وهريا َ بالتةامات المنصوص تليهاا فاي
الالئغة التنفياية.

المادة الخامسة والعشرون
أساليب وسياسات ومخاطر االستثمار:
 .1يتولج ملير الصنلوق إلارة واستثمار أموال الصنلوق من خالل هاة ل القلرة والكفاءة للقيام بهاا
اللور ويتمتً هاا ال هاة بأكبر قلر مان ا ساتقاللية فاي إلارة اساتثماراأل الصانلوق ويكاون لمالير
الصنلوق كافة الصالغياأل الالةمة إللارة الصنلوق وتو ي استثمارات بما يتعارض ماً أغكاام
التطبيق بالن ام اوساسي للصنلوق.
القانون الوا
 .2تنميااة رأس المااال ماان خااالل ا سااتثمار فااي اووراق الماليااة للشااركاأل الملر ااة فااي سااوق الكويااأل
لألوراق المالياة وعيرهاا فاي أساواق اووراق المالياة العربياة والاي لتغقياق توائال نقلياة رأسامالية
م ةي أمن لر ة مقبولة من المخاطرة ا ستثمارية إ أن ملير الصانلوق يأامن أي أربااح
أو توائاال رأساامالية مغااللة نتي ااة إلارت ا ومااوال الصاانلوق و يكااون ماالير الصاانلوق أو أي ماان
مو في أو مستخلمي أو وكالءه مسئو ً بأي شاكل مان اوشاكال تان أياة خساائر أو أأارار تلغاق
بمالكي وغلاأل ا ستثمار نتي ة استثمارهم بالصنلوق إ إاا كانأل ناشئة تن مخالفة أغكام القانون
رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتن يم نشاط اووراق المالية و ئغت التنفياية أو
ن ام الصنلوق أو نتي ة الخطأ المعتمل أو اإلهمال ال سيم من قبل ملير الصنلوق أو أي من تابعية
في إلارة أموال الصنلوق.
 .3يغاق للمالير اسااتثمار أماوال الصاانلوق فاي السااوق اآل ال أو أي ألواأل اسااتثمارية ليالة يطرغهااا
سوق الكويأل لألوراق المالية وعيرها في أسواق اووراق المالية العربية .
 .4استثمار الفوائض المالية في ولائــً قصيرة ومتوسطة او ل غتج توافر فرص استثمارية أخره.
 .5استثمار الفوائض المالية في صناليق ا ستثمار في اووراق المالياة وصاناليق أساواق النقال أخاره
متشابهة في عرأها مً هاا الصنلوق.
 .6يلتااةم الصاانلوق بقيااول تلااج اسااتثمارات وتشاامل تلااي القيااول تلااج غ اار قيااام الصاانلوق بمةاولااة
اونشطة التالية:
أ .مني ا ئتمان
 .شاراء أي ورقااة ماليااة صااالرة تان الشااركة المااليرة للن ااام أو أي مان شااركاتها التابعااة لهااا إ فااي
غلول القواتل المقررة في القانون والالئغة التنفياية.
ج .شراء أي ورقة مالية لل هة التي يكون ملير الن ام هو ملير ا كتتا أو وكيال اكتتاا تالبياً) لهاا
إ في غلول القواتل المقررة في القانون والالئغة التنفياية.
وتعتبر وكا أل ا ستثمار أو عيرها من العقول التي تنطوي تلج تقليم أموال لل ير من أ ل
استخلامها في أنشطت الت ارية بمثابة ائتمان مغ ور القيام ب من أن مة ا ستثمار ال ماتي والي
فيما تلا اإليلاتاأل لله البنوي أو إاا كانأل تبارة تن ألاة لين أو ألاة مالية مطروغة للبيً في
السوق اوولية أو السوق الثانوية.
ي وة لملير الصنلوق شراء أي ورقة مالية
مً تلم اإلخالل بالبنل رقم ت )6من هاه المالة
صالرة تن أو تن شركات التابعة إ وفقا ً للأوابط التالية:
 -1الغصول تلج موافقة مراق ا ستثمار قبل الشراء.
 -2أ يت اوة إ مالي اووراق المالية التي يستثمرها الصنلوق و ميً الصناليق اوخره التي
يليرها ملير الصنلوق ما نسبت  % 10من إ مالي قيمة اووراق المالية المصلرة من الشركة مليرة
الصنلوق أو أي من شركاتها التابعة.
مً تلم اإلخالل بالبنل رقم ت )6من هاه المالة وفي غالة قيام ملير الصنلوق بمهمة وكيل ا كتتا
أو إلارة ا كتتا لمصلر ما ي وة ل شراء أي ورقة مالية لهاا المصلر أثناء قيام بهاه المهام.
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العام أو الخاص لورقة

وفي غالة تعهل ملير الصنلوق أو أي من شركات التابعة بت طية ا كتتا
مالية فال ي وة شراء هاه الورقة لصالي الصنلوق.
ل .إتطاء الأماناأل والكفا أل.
ه .أمان اإلصلاراأل كأامن رئيسي.
و .التعامل بالسلً والعقاراأل.
ة .ا قتراض لصالي الصنلوق فيما تلا اوغوال الوارلة بالن ام اوساسي.
ح .البيً تلج المكشوف.
ط .و ي وة لملير الصنلوق أو العاملين في إ راء معامالأل مً الصنلوق سواء لغسابهم أو لغساا
اقاربهم غتج اللر ة الرابعة وأصهارهم تنطوي تلج است الل للصنلوق وفي هاه الغالة يكون من
أ ره المعاملة مسؤو ً تن تعويض الصنلوق تما أصاب من أرر.
 .7ي وة لملير الصنلوق أو العاملين في إبرام أية صفقاأل أو تقول مً الصنلوق سواء لغسابهم أو
لغسا أقاربهم غتج اللر ة الرابعة إ بعل الغصول تلج موافقة مراق ا ستثمار و هة اإلشراف.

المادة السادسة والعشرون
ضوابط االستثمار:
أ يغتف ملير الصنلوق بأموال نقلية أو ما يعاللها إ إاا كان الي لأرورة تستلتيها أغل اومور
ي
التالية:
 .1تلبية طلباأل استرلال الوغلاأل.
 .2غسن إلارة الصنلوق وفقا وهلاف الصنلوق ا ستثمارية واوعراض المكملة لتلي اوهلاف.
و يسري غكم هاه المالة خالل السنة اوولج من صلور الترخيص النهائي للصنلوق.
تخأً صناليق ا ستثمار في اووراق المالية والتي يتم طرغها لالكتتا العام للشروط والأوابط اآلتية:
 .1تلم تملي نسبة تةيل تن  %10من اووراق المالية لمصلر واغل.
 .2تلم ت اوة استثماراأل صنلوق ا ستثمار في أوراق مالية صالرة تن مصلر واغل نسبة %15
من صافي قيمة أصول الصنلوق.
 .3تلم ا قتراض أو اللخول في تملياأل يترت تليها التةاماأل تنل التعاقل بأكثر من %10من
صافي قيمة أصول الصنلوق.
 .4لون اإلخالل بالبنل ت )1أتاله ي وة للصنلوق أن يستثمر ما نسبت  %15كغل أقصج من صافي
قيمة أصول في صناليق ا ستثمار في اووراق المالية وصناليق أسواق النقل أخره مرخصة
من الهيئة أو مرخص لها من قبل هة رقابية أ نبية وفق معايير وشروط تن يمية مماثلة تلج
اوقل لتلي التي تطبقها الهيئة .بشرط أ يكون أي من تلي الصناليق المستثمر فيها يتم إلارت من
قبل نفس ملير الصنلوق.
 .5ي وة للصنلوق الاي يهلف ن ام اوساسي إلج ا ستثمار في أسهم الشركاأل الملر ة في سوق
الكويأل لألوراق المالية أو أي سوق مالية من مة أخره أن يستثمر أكثر من  %15من صافي
قيمة أصول في أسهم أي شركة ملر ة تلج أ يت اوة الي نسبة القيمة السوقية للشركة إلج
إ مالي القيمة السوقية للسوق ككل.
 .6ي وة للصنلوق المفتوح استثمار أكثر من %10من صافي قيمة أصول في أسهم شركاأل عير
ملر ة.
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المادة السابعة والعشرون
السنة المالية للصندوق:
تبلأ السنة المالية للصنلوق في يناير من كل تام وتنتهي في نهاية ليسمبر من العاام ااتا واساتثناء مان
الي ستبلأ السنة المالية للصنلوق من تاريال اإلنشاء وتنتهي في نهاية شهر ليسمبر من السنة التالية.

المادة الثامنة والعشرون
القوائم المالية والتقارير والمعلومات الدورية:
تلج ملير الصنلوق نشر معلوماأل شهرية تن الصنلوق لل مهور من خالل البورصة
 .1ي
ً
والي خالل سبعة أيام تمل من نهاية كل شهر وفقا للنمواج التي تغلله الهيئة.
 .2ي تلج ملير الصنلوق إتلال البياناأل المالية المرغلية المرا عة وأن يقلم نسخة منها للبورصة
والهيئة خالل ملة أقصاها خمسة تشر يوم تمل من نهاية الفترة.
تلج ملير الصنلوق إتلال البياناأل المالية السنوية الملققة وأن يقلم نسخة منها للبورصة
 .3ي
والهيئة خالل ملة أقصاها خمسة وأربعين يوما ً من نهاية السنة المالية للصنلوق.
تلج ملير الصنلوق تقليم تقريرا ً لوريا ً لكل غامل وغلاأل كل ثالثة أشهر ويتأمن هاا
 .4ي
التقرير تلج اوخص المعلوماأل التالية:
أ .صافي قيمة أصول وغلاأل الصنلوق.
 .تلل وغلاأل الصنلوق التي يملكها غامل الوغلاأل وصافي قيمتها.
ج .س الً بغركة غسا كل غامل وغلاأل تلج غلة بما في الي أي توةيعاأل ملفوتة بعل آخر
تقرير تم تقليم لغامل الوغلاأل.
ل .بيانا ً تن أتعا ملير الصنلوق ومقلمي الخلماأل.

المادة التاسعة والعشرون
مراقب الحسابات الخاريي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تلج ملير الصنلوق تعيين مراق غساباأل خار ي مس ل لله الهيئة والي ليقوم بأتمال
ي
ً
مرا عة وتلقيق غساباأل الصنلوق وفقا لمعايير المغاسبة اللولية المعتملة من الهيئة.
يعين مراق الغساباأل الخار ي للصنلوق لسنة مالية واغلة قابلة للت ليل سنويا ولملة تت اوة
أربً سنواأل مالية متتالية وي وة ل القيام بهاه ا تمال لااأل الصنلوق بعل فترة انقطاع تقل تن
سنتين متتاليتين.
ي وة أن يكون مراق الغساباأل الخار ي للصنلوق هو نفس مراق الغساباأل لملير الصنلوق.
ويكون مراق الغساباأل مسئو ً تن أي تقصير أو إهمال مهني أو عش أثناء ألائ لعمل .
لمراق الغساباأل غق ا طالع في أي وقأل تلج الس الأل واللفاتر والوثائق الخاصة بإلارة استثمار
أصول الصنلوق سواء التي بغوةة الملير أو أمين الغف أو مراق ا ستثمار ويتم التلقيق وا طالع
تلج هاه اووراق والمستنلاأل وفقا ً لألصول المغاسبية المتعارف تليها لله مراقبي الغساباأل.
تلج مراق الغساباأل إاا تبين ل و ول مخالفة قل وقعأل من ان الملير أو أمين الغف أو مراق
ا ستثمار لنصوص القانون أو الالئغة التنفياية أو الن ام أن يخطر هة ا شراف بهاه المخالفة فور
اكتشافها.
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الغساباأل خالل السنة المالية التي تين لمراقبة غساباأل الصنلوق فيها إ بعل

 .7ي وة تنغية مراق
موافقة هة ا شراف.
 .8ي وة لمراق الغساباأل أن يتوقف تن مباشرة تملة أثناء السنة المالية التي تين لمراقبة غساباأل
الصنلوق خاللها.
 .9وفي غالة و ول أسبا يستغيل معها تلج المراق ا ستمرار في ألاء تملة فإن تلي أن يخطر
تلي في هاه الغالة أن
ملير الصنلوق وأمين الغف ومراق ا ستثمار و هة ا شراف بالي وي
يستمر في تملة الج أن يتم تعيين بليل ل .
.10ويتغمل مراق الغساباأل كافة اوأرار التي تلغق بالصنلوق أو المشتركين إاا خالف هاا الغ ر.

المادة الثالثون
تلج ملير الصنلوق أن يقوم باإلفصاح لمالكي الغصص أو الوغلاأل تن أية بيانااأل أو معلومااأل
ي
قل تؤثر تأثيرا ً وهريا ً في قيمتها وباإل راءاأل التي اتخاها لموا هة الي.
ويتم هاا اإلفصاح في المواتيل وبالطريقة التي يغللها ن ام الصنلوق أو هة ا شراف.

المادة الحادية والثالثون
يكااون ماالير الصاانلوق مسااؤو ت اااه غصااص أو وغاالاأل ا سااتثمار تاان أيااة أأاارار تلغااق بهاام نتي ااة
مخالفااة أغكااام القااانون أو الالئغااة التنفيايااة او ن ااام الصاانلوق أو نتي ااة إساااءة اسااتعمال الصااالغياأل
المخولة ل أو نتي ة اإلهمال ال سيم.

المادة الثانية والثالثون
اإلفصاح والمصالح المشتركة:
أمين الغف ومراق ا ستثمار مؤسساأل كويتية مستقلة تن ملير الصنلوق ولاليهم القالرة تلاج مراقباة
ملير الصنلوق والتأكل من قيامة باإلارة واساتثمار أماوال الصانلوق فاي غالول أغكاام القاانون والالئغاة
تلج كل من ملير الصنلوق وأمين
التنفياية ون ام الصنلوق وقراراأل وتعليماأل هة ا شراف .وي
الغف ومراق ا ستثمار أن يفصغا تن أية مصالي مشتركة بينهما وأن يقوما بإخطار هة اإلشراف
بنوع ومله هاه المصالي ول هة اإلشراف أن تقوم باإلفصاح تن هاه المصالي إاا رأأل مبررا ً لالي.

المادة الثالثة والثالثون
قيود المناصب وتعارض المصالح:
-1
-2
-3
-4

ي وة لمو في ملير الصنلوق من عير المس لين كممثلي ملير ن ام استثمار ماتي ش ل تأوية
م لس إلارة في شركة تشكل أوراقها المالية ةءا ً من أصول صنلوق يليره ملير الصنلوق.
و ي وة لمو في ملير الصنلوق من المس لين كممثلي ملير ن ام استثمار ماتي ش ل تأوية
م لس إلارة الشركاأل المشار إليها في الفقرة السابقة.
في غال تو يف ملير الصنلوق لشخص كممثل لملير ن ام استثمار ماتي ممن ينطبق تليهم
تلج هاا الشخص أن يستقيل من تأوية م لس إلارة الشركة
الغ ر الوارل في هاه المالة في
التي تشكل أوراقها المالية ةءا ً من أصول صنلوق يليره ملير الصنلوق.
يلتةم ملير الصنلوق بكافة اوغكام التي تن م مسالة تتعارض المصالي) والي وفقا ً لالئغة التنفياية
لهيئة أسواق المال المن مة لهاا الشأن.
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المادة الرابعة والثالثون
مسئولية أمين الحفظ:
غف أصول الصنلوق لله أمين غف مرخص ل يعين من قبل ملير الصنلوق بعل الغصول تلج
ي
موافقة الهيئة.
ً
ً
وي وة ل تعيين أمين غف فرتي يكون مرخصا ل أو مس ال لله هة رقابية أ نبية والي لغف
اوصول خارج لولة الكويأل .و يؤلي التعاقل مً أمين غف فرتي إلج إتفاء أمين الغف اوصيل من
مسؤوليات .
تلج أمين الغف ا لتةام تلج اوخص بما يلي:
ي
 .1مً مراتاة أغكام الكتا السابً تأموال العمالء وأصولهم) من الالئغة التنفياية يلتةم أمين الغف
با غتفا بأصول الصنلوق في غساباأل منفصلة يقوم بفتغها وإلارتها تلج أن تكون مستقلة تن غسابات
أو غساباأل ال ير وأن يبال في الي تناية الشخص الغريص.
 .2استالم وغف وإيلاع اورباح النقلية وأية توةيعاأل أخره ناشئة تن نشاط الصنلوق.
 . 3إخطار ملير الصنلوق بأية التةاماأل مترتبة تلج أصول الصنلوق وإرسال أي إخطاراأل يتسلمها
وفي الملة المقررة لالي.
 .4تنفيا تعليماأل ملير الصنلوق الخاصة بنطاق تمل أمين الغف .
 .5إتلال وغف س ل غملة الوغلاأل ما لم يغف لله وكالة مقاصة.

المادة الخامسة والثالثون
مسئولية مراقب االستثمار:
يكون لكل صنلوق مراق استثمار يعين من قبل ملير الصنلوق بعل الغصول تلج موافقة
الهيئة تلج أن يلتةم تلج اوخص بما يلي:
 .1التأكل من التةام ملير الصنلوق بالقانون والالئغة التنفياية وقراراأل وتعليماأل الهيئة والن ام
اوساسي ونشرة ا كتتا وأية وثائق أُخره يُصلرها ُملير الصنلوق.
 .2أن يقوم بتقويم غصص أو وغلاأل ا ستثمار بالطريقة وفي المواتيل المغللة لالي في الن ام
اوساسي للصنلوق.
 .3التأكل من قيام ملير الصنلوق بمسؤوليات بما يغقق مصلغة غملة الوغلاأل وفقا ً للن ام
اوساسي للصنلوق وأغكام الالئغة التنفياية وأن أموال تستثمر في غلول اوسالي والسياساأل
المغللة في هاا الن ام.
 .4إقرار أية تعامالأل تنطوي تلج تعارض مصالي.
 .5ا تماع مرتين سنويا ً تلج اوقل مً الهيئة اإللارية للصنلوق لمرا عة التةام الصنلوق
بالقانون والالئغة التنفياية وقراراأل وتعليماأل الهيئة والن ام اوساسي ونشرة ا كتتا وأية
وثائق أخره يصلرها ملير الصنلوق.
 .6إخطار الهيئة بأية مخالفاأل تقً من ملير الصنلوق.

المادة السادسة والثالثون
للهيئة أن تل ي ترخيص أي ن ام استثمار ماتي في أي من اوغوال التالية:
 .1إاا تبين أن لم يتم الوفاء بأي من الشروط الخاصة بمني الترخيص.
 .2إاا كان في الي غماية لمصلغة المشاركين في الن ام.
 .3إاا خالف ملير أو مراق ا ستثمار أو أمين الغف أيا ً من أغكام القانون أو اللوائي أو قلم للهيئة
معلوماأل عير صغيغة أو عير لقيقة أو مأللة.
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 .4إاا طل ملير الن ام إل اء الترخيص وللهيئة أن ترفض الطل إاا و لأل أرورة للتغري تن
أمر يتعلق بالن ام أو بمصلغة المشاركين.

المادة السابعة والثالثون
حاالت حل وتصفية الصندوق:
ينقأي الصنلوق في اوغوال التالية:
 .1انقأاء الملة المغللة في الن ام اوساسي ما لم ت لل طبقا ً للقواتل الوارلة بالن ام.
 . 2انتهاء ال رض الاي أنشئ من أ ل الصنلوق أو في غالة استغالة تغقيق الهلف.
 .3تلف أو هالي ميً أصول الصنلوق أو مع مها بغيث يتعار استثمار الباقي استثمارا ً م لياً.
 .4بنا ًء تل ج طل ملير الصنلوق بشرط صلور قرار بالموافقة من معية غملة الوغلاأل ممن يملكاون
أكثر من  % 50من رأس مال الصنلوق بغل قبل انتهاء ملت .
 .5صلور قرار من الهيئة بإل اء ترخيص الصنلوق.
 .6صلور غكم قأائي بغل الصنلوق وتصفيت .

المادة الثامنة والثالثون
كيفية إيراء التصفية:
يلخل الصنلوق بم رل غل  -وفقا ً وغكام المالة السابقة  -في لور التصفية ويغتف خالل ملة التصافية
أن يأاف إلج اسم الصانلوق تباارة تتغاأل
بالشخصية ا تتبارية بالقلر الالةم إلتمام التصفية وي
أن يتم
التصفية) مكتوبة بطريقة واأغة في المكاتباأل الصالرة تن ال هة القائمة تلج التصفية وي
شهر تصفية الصنلوق.
ويتبً في تصفية الصنلوق اوغكام المنصوص تليها في البنول التالية:
 -1تسقط آ ال ميً الليون التاي تلاج الصانلوق مان تااريال شاهر غال الصانلوق وإخطاار الالائنين
بافتتاح التصافية وتلاج المصافج أن يخطار مياً الالائنين رساميا ً بافتتااح التصافية ماً لتاوتهم لتقاليم
أن يتأمن
طلباتهم باقتأاء ليونهم وي وة إخطار اللائنين بطريق اإلتالن وفي ميً اوغوال ي
اإلخطار أو اإلتالن مهلة لللائنين تقل تن خمسة تشر يوم تمل لتقليم طلباتهم.
 -2تنتهااي تناال انقأاااء الصاانلوق ساالطة ماالير الصاانلوق ومااً الااي ي اال الماالير قائماا ً تلااج إلارة
مصف وممارست لسلطات ويعتبر الملير بالنسبة إلج ال ير في غكم المصفي
الصنلوق إلج غين تعيين
ٍّ
مصف .ويستمر مقلمو خلماأل الصنلوق خالل ملة التصفية في تقاليم خالماتهم ماا لام
إلج أن يتم تعيين
ٍّ
يقاارر المصاافي  -بعاال موافقااة الهيئااة  -تاالم الغا ااة سااتمرارهم فااي تقااليم هاااه الخاالماأل أو اسااتبلالهم
ب يرهم أو لمج بعض المهام لله مقلم خلمة واغل.
ً
 -3ي وة تعيين ملير أو مقلمي الخلماأل للصانلوق مصافيا لا كماا ي اوة تعياين المصافي مان باين
اوشااخاص الماارخص لهاام بااإلارة أن مااة ا سااتثمار ال ماااتي أو إلارة مغف ااة ا سااتثمار أو مراق ا
است ثمار أو أمين الغف أو مراقبي الغساباأل المس لين لاله الهيئاة .وفاي مياً اوغاوال ياتم تعياين
المصفج إ بعل موافقة الهيئة .و يبلأ المصفج في مباشرة أتمال إ بعل شهر قرار تعيين .
 -4يتم تعيين المصفج بقرار يصلر تن معية غملة الوغلاأل إ في اوغوال التي تقرر فيها الهيئاة
تعيين المصفي.
وفي غالة اختيار المصفي من قبل معية غملة الوغالاأل يتو ا الغصاول تلاج الموافقاة المسابقة مان
الهيئة تلج تعيين المصفي.
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وفي ميً اوغوال تغلل ال هة التي اختارأل المصفي أتعاب وملة التصفية تلج أن يتغمال الصانلوق
أتعا المصفي.
 -5يعةل المصفي بقرار من ال هة التي قامأل بتعيين وفاي مياً اوغاوال ي اوة للهيئاة بنااء تلاج
طل أغل غملة الوغلاأل أو لائني الصنلوق أو من تلقاء نفسها أن تصلر قرارا ً بعةل المصفج إاا رأأل
أن يشامل تعياين مان يغال مغلا و يبالأ المصافي
مبررا ً مقبو ً لالي .وكل قرار بعةل المصفي ي
ال ليل في مباشرة أتمال إ بعل شهر القرار المتأمن العةل وتعيين مصفياً.
 -6يقوم المصفي ب ميً اوتمال التي تقتأيها تصفية الصنلوق ول تلج و الخصوص ما يلي:
.1تمثيل الصنلوق أمام القأاء وال ير.
.2القيام ببال تناية الشخص الغريص للمغاف ة تلج أصول الصنلوق وغقوق .
.3سلال ليون الصنلوق.
.4بيً أصول الصنلوق تقارا ً أو منقو ً بالمةال العلني أو بالممارسة أو بأي طريقة أخاره تكفال
الغصول تلج أتلج سعر ما لم ينص في قرار تعيين تلج إ راء البيً بطريقة معينة.
 .5قسمة صافي أصول الصنلوق بين غملة الوغلاأل.
و ي وة للمصفي أن يبلأ أتما ً ليلة إ إاا كانأل ةمة إلتمام أتماال ساابقة كماا ي اوة لا بياً
أصول الصنلوق ملة واغلة أو أن يتصالي تلج غقوق أو يقبل التغكيم في المناةتاأل المتعلقة بأتمال
التصفية أو إ راء تعامالأل مً أطراف ااأل الصلة إ بموافقة معية غملة الوغلاأل.
تسااري اوتمااال التااي ي ريهااا المصاافي فااي موا هااة الصاانلوق أو غملااة ا لوغاالاأل أو ال ياار إاا
-7
كانأل مما تقتأي أتمال التصفية وفي غلول سلطت  .فاإاا تعالل المصافون فاال تكاون تصارفاتهم ملةماة
للصنلوق إ إاا اتخا القرار باوعلبية المطلقة ما لم ينص قرار تعيينهم تلج خالف الي.
 -8تلج مل ير الصنلوق تقليم غساباأل الصانلوق وتساليم لفااتره ومساتنلات وأصاول إلاج المصافي
كما يلتةم مقلمو الخلماأل بتةويل المصفج بأي بياناأل أو معلوماأل تخص الصنلوق ويقاوم المصافي -
خالل ثالثة أشهر من مباشرت لعمل  -ب رل أصول الصنلوق وتغليل مركةه المالي بما يتأمن غقوق
والتةامات ول أن يستعين في الي بمقلمي الخلماأل ويمسي المصفي اللفاتر الالةمة لقيل التصفية مً
إخطار الهيئة بتقرير المركة المالي للصنلوق.
 -9تلج المصفي ا نتهاء من أتمال التصفية في الملة المغللة في قارار تعيينا فاإاا لام تغالل المالة
تولأل الهيئة تغليلها بناء تلج طل اوي الشأن .وي وة مل الملة بقرار يصلر من ال هة التي اختارأل
المصاافي بعاال ا طااالع تلااج تقريااره الاااي يتأاامن اوساابا التااي غالااأل لون إتمااام التصاافية فااي الماالة
المغللة ولكل اي شأن أن يطل من الهيئة تقصير هاه الملة.
 -10تلج مصفي الصانلوق أن يقاوم بالتوة معياة غملاة الوغالاأل لال تمااع خاالل ثالثاة أشاهر مان
انتهاء السنة المالية والي لمناقشة البياناأل المالية تن السنة المنتهية وتقرير مراق الغساباأل والتقرير
السانوي تان أتماال التصاافية والمصاالقة ولا لتااوة ال معياة لال تمااع فااي أي وقاأل إاا اقتأاأل الااي
أتمال التصفية.
 -11يتعين تلج المصفي أن يس توفي ما يكون للصنلوق من غقوق لله ال ير أو لله مالير الصانلوق
وإيلاع المبال التي يغصلها في أغل البنوي لغسا الصنلوق في لور التصفية.
وتلج المصفي سلال ليون الصنلوق وت ني المبال الالةمة لسلال الاليون المتنااةع تليهاا وياتم سالال
ليون الصنلوق وفقا ً للترتي التالي:
.1ا لتةاماأل المالية النات ة تن تملياأل التصفية.
 .2ميً المبال المستغقة لمقلمي الخلماأل.
 .3الليون الممتاةة غس ترتي امتياةها.
 .4الليون المأمونة بتأميناأل تينية والي في غلول ناتج الشيء الأامن لللين.
وما يتبقج من مال بعل سلال الليون السابق بيانها ا ياؤلي للالائنين العااليين فاإن لام يكاف المتبقاي مان
ناتج التصفية لسلال كل هاه الليون يتم قسمة المال تليهم قسمة ال رماء.
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 -12يقوم المصفي بقسمة ما تبقج من أصول الصنلوق بعل سلال ليون بين غملة الوغالاأل ويغصال
كل مشتري تلج نصي يتناس مً تلل وغلات في رأس مال الصنلوق.
 -13يقلم المصافي إلاج معياة غملاة الوغالاأل غساابا ً ختامياا ً تان تصافية الصانلوق وقسامة أصاول
وتنتهي أتمال التصفية بالتصاليق تلاج الغساا الختاامي مان تلاي ال معياة .وتلاج المصافي أن يطلا
إل اء قيل الصنلوق من س ل الصناليق لله الهيئة بعل انتهاء التصفية.
 -14ويقوم المصفي ب شهر انتهاء التصفية و يغتج تلج ال ير بانتهاء التصفية إ من تاريال الشهر.
 -15يلتةم المصفي بتقليم تقرير ربً سنوي للهيئة تن أتمال التصفية وفقا ً للسانة المالياة للصانلوق
خااالل ماالة أقصاااها ثالثااون يوم اا ً ماان نهايااة الفتاارة تلااج أن يكااون التقرياار مرا ع اا ً ماان قباال مراق ا
الغساباأل ومتأمنا ً ما تم التوصل إلي في إ راءاأل التصفية والالفعاأل التاي تام توةيعهاا تلاج غااملي
الوغلاأل وأي أصول مو ولة لله الصنلوق لم يتم تسييلها وسب تلم ا نتهاء من تسييلها كماا ي اوة
للهيئة أن تطل من المصفي تةويلها بأي معلوماأل أو تقارير كلما رأأل أرورة لالي.
 -16تغفا الاالفاتر والمسااتنلاأل المتعلقااة بتصاافية الصاانلوق لماالة خمااس ساانواأل ماان تاااريال إل اااء قياال
الصنلوق من س ل الهيئة في المكان الاي تغلله ال هة التي تينأل المصفي.
 -17يسأل المصافج تان تعاويض اوأارار التاي تلغاق الصانلوق أو غملاة الوغالاأل أو ال يار بساب
ت اوةه غلول سالطت أو ن تي اة اوخطااء التاي يرتكبهاا فاي ألاء تملا وفاي غالاة تعالل المصافين فاإنهم
يكونون مسئولين تلج و التأامن.

المادة التاسعة والثالثون
الشكاوى:
يتقلم مالي الوغالاأل بالشاكوه مان خاالل إرساال كتاا مو ا إلاج وغالة خلماة العماالء أو تان
طريق استخلام الموقً ا لكتروني للشركة تلج شابكة ا نترناأل .ياتم إرساال كافاة الشاكاوي إلاج
مسااؤول إلارة الشااؤون القانونيااة وشااكاوه العمااالء للمرا عااة وتقااليم ا قتراغاااأل .يااتم تس ا يل
الشكاوي في س ل يتم غف في إلارة الشؤون القانونية وشكاوه العمالء تغأل إشاراف مساؤول
الشااؤون القانونيااة وشااكاوه العمااالء .بعاال مرا عااة كافااة الشااكاوي يااتم ترتيبهااا وتغويلهااا إلااج
اإللاراأل المعنيااة غسا أولوياتهااا .بعاال ا نتهاااء ماان البااأل فااي الشااكوه تقااوم اإللاراأل المعنيااة
با تصااال بااإلارة الشااؤون القانونيااة وشااكاوه العمااالء وتخطرهااا بأنا تاام أخااا اإل ااراء المناسا
بخصوص الشكوه وبناءا ً تلي يتم تغليث س ل الشاكاوي بااإل راءاأل التاي تام اتخااهاا وتقاوم
اإللارة بالمتابعااة مااً اإللاراأل المعنيااة بهاااا الشااأن .تناالما يااتم اتخاااا إ ااراءاأل بشااأن الشااكوه
المقلمة من أي تميل يتم إرسال خطا رسمي إلج العميل يوأي اإل راء الااي تام أخااه بعاين
ا تتبار فيما يختص بالشكوه ويتم غف س ل لهاه الخطاباأل المتأامنة تفاصايل غال الشاكوه
في إلارة الشؤون القانونية وشكاوه العمالء .يتم إرساال الساؤال أو ا ستفساار المعاين إلاج إلارة
الشؤون القانونية وشكاوه العمالء .ياتم الر اوع إلاج القاوانين والتشاريعاأل الساارية ااأل الصالة
با ستفسار المطلو  .في غال الأرورة يتم ا ستعانة بمستشارين خار يين.

المادة األربعون
المراسالت:
يتم تو ي كافة المراسالأل:
 .1وي مشتري تلج آخر تنوان مقيل في س الأل الصنلوق.
 .2إلج الملير تلج العنوان التالي:
شااركة ثااروة لالسااتثمار  -الكويااأل – الشاارق – شااارع تباال العةيااة غماال الصااقر – باارج الراياااة
اولوار .22-21
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هاتف  –22243000 :فاكس. 22243099 :
الموقً ا لكتروني لمعلوماأل تن الصنلوق. www.tharwa.com :

المادة الحادية واألربعون
تعديل النظام:
ي وة لملير الصنلوق أن ي ري أي تعاليالأل تلاج الن اام اوساساي إ بعال موافقاة الهيئاة تلاج هااه
التعليالأل.
وللهيئة  -إاا و لأل في التعليالأل المقترغة ما يمس الغقوق المكتسبة لغملة الوغالاأل  -أن تطلا مـاـن
المــليــر أخــا مــوافــقــة أكــثــر مــن  % 50مــن رأس المال تلج هاه التعليالأل.
ينفا أي تعليل تلج الن ام اوساسي للصنلوق إ بعل موافقة الهيئة أو في الموتل الاي تغلله.
تلج ملير الصنلوق إخطار غملة الوغلاأل بأي تعليل يتم تلج الن ام اوساسي للصنلوق والي
وي
خالل فترة تت اوة تشرة أيام تمل من تاريال موافقة الهيئة تلج هاا التعليل.

المادة الثانية واألربعون
القانون والمحاكم:
ً
يخأً هاا الن ام ويفسر وفقا وغكام القانون الكويتي ويختص القأاء بكافة المناةتاأل التي تتعلق ب أو
تنشأ تن .
تطبق أحكام القانون رقم  7لسنة  2010والئحته التنفيذية بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط
األوراق المالية وتعديالتهما والقرارات والشروط المنظمة من الجهات الرقابية فيما لم يرد به نص في
هذا النظام.

المادة الثالثة واألربعون
غسل األموال:
تلج ملير الصانلوق اإللتاةام بقاراراأل وتعليمااأل هيئاة أساواق الماال وقاوانين لولاة الكوياأل بشاأن
ي
عساال اومااوال وتموياال اإلرهااا وقااراراأل الشاارتية اللوليااة الصااالرة فااي هاااا الشااأن وأيااة قااراراأل
وتعليماأل غقة تصلر بشأن عسل اوموال وتمويل اإلرها .

المادة الرابعة واألربعون
يدول يوضح كافة الرسوم والمصاريف واالتعاب الخاصة بالصندوق
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الرسوم او المصاريف
اتعاب مدير الصندوق
رسوم االشتراك
رسوم االسترداد
أتعاب مراقب االستثمار
اتعاب امين الحفظ
أتعاب مراقب الحسابات الخارجي
رسوم حفظ سجل حملة الوحدات
لدى وكالة المقاصة
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القيمة

وقت االستحقاق

مستحقة على

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

تسدد ربع سنوي
عند االشتراك
عند االسترداد
تسدد ربع سنوي
تسدد ربع سنوي
تسدد ربع سنوي

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

 1000دينار كويتي سنويا ً

سنوي

اصول الصندوق

