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شركة ثروة لالستثمار هي شركة مساهمة كويتية مقفلة ومرخص لها من قبل هيئةة سسةو ا لمةال و لتةي
يةةلخل مةةن أةةةمن سعر أةةها تمليةةاأل سةةةتثمار ومةةو ل لغسةةةابها ولغسةةات ل يةةر ةةةي شةةت لم ةةةا أل
ستثمارية وإنشاء صنالي ق سةتثمار وبنةاء تليةع وتلة مو قةة وا رة لت ةارة و لصةناتة وبنة لكويةأل
لمركاي وهيئة سسو ا لمال تم إنشاء صنلوا ثروة إلسالمي و ةق سغكةام هةا لن ةام وبمةا يت ةار
مع لشري ة إلسالمية وقل تم تو يق سوأاتع و ق سغكام لقةانون رقةم  7لسةنة  2010و لالئغةة لتنفيايةة
بشأن نشاء هيئة سسو ا لمال وتن ةيم ور ا لماليةة وت ةليالتهما و لقةر ر أل و لأةو با لصةالرة مةن
لهيئة.

المادة األولى
ي تبر لتمهيل لسابق اس

يت اس من ها لن ام ومكمالً لنصوصع.

المادة الثانية
تعريفات:
شكل الصندوق  :صنلوا مفتوح او رسسمال مت ير .يايل رسس مالع بإصل ر وغل أل سةتثمارية ليةلة
وغل تع خالل لفترة لمغللة ي ن امع وساسي.
سو ينخف باسترل ل ب
نوع الصندوق  :صنلوا ستثمار ي وور ا لمالية.
أسم الصندوق :صنلوا ثروة إلسالمي.
نوع طرح وحدات الصندوق :كتتات تام.
رأسمال الصندوق :من خمسة مليون لينار كويتي إل مائة مليون لينار كويتي
عملة الصندوق :للينار لكويتي.
المدير :شركة ثروة لالستثمار .وهي شخص مرخص لع من قبل هيئة سو ا لمال؛ ومقرها :لشرا –
شارع تمر بن لخاات  -برج لر ية – 2للور  -22-21لكويأل.
أمين الحفظ :شخص تتباري مرخص لع من لهيئة لما ولة غف سمو ل ل مالء وسصولهم بمةا ةي الة
تل لمكونة ون مة ستثمار ل ماتي و قا ً وغكام لقانون و لالئغة لتنفياية.
مراقب االستثمار :شخص تتباري مرخص لع بما ولة نشاا لمر قبة و إلشر ف تل سن مة ستثمار
ل ماتي.
مراقب الحسابات الخاار ي :لشةخص لا بي ةي لمسة ل لةلل لهيئةة ةي سة ل مر قبةي لغسةاباأل لةاي
يبةةلي لةةرسي لفنةةي لمغايةةل و لمسةةتقل غةةول مةةلل تل لةةة ووأةةوح لقةةو ئم لماليةةة ون مةةة سةةتثمار
ل ماتي لم لة و قا ً لم ايير لمغاسبة للولية لم تملة للل لهيئة.
الهيئة :هيئة سسو ا لمال.
هة اإلشراف :هيئة سسو ا لمال.
النظام :ها لن ام وسي ت ليالأل قل تارس تليع مستقبالً.
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وكيل االكتتاب (البيع) :لشخص لاي ي ر سو يبيع سور قا ً مالية لصالح مصلرها سو غليفع سو يغصل
تل سور ا مالية من لمصلر سو غليفع ب ر إتالة تسويق سو إل رة تملية صل ر وور ا لمالية.
المشترك /المشتركون :هو مال  /مالكي لوغل أل.
تماع إليهةا
أحكام معية حملة الوحدات :هي وغكام لمن مة لاريقة تقل ل م ية من غيث اريقة
وامانها ومكانها وكيفية لتصويأل يها و إلتمال لتي يتم مناقشتها بال م ية.
مكتب التدقيق الشرعي الخار ي :مؤسسة مستقلة (رخصة رلية سو شركة) تختص بالرقابة تل ميع
لم امالأل لت ارية و لمالية للشخص لمرخص لع للتأكل من ملل ماابقتها للم ايير لشرتية وقر ر أل
لهيئة ا أل لصلة وير ع تقاريره بها لشأن إل ل م ية ل امة للشخص لمرخص لع .كما ير ع مكتت
لتلقيق لشرتي لخار ي تقريره لسنوي ل م ية غملة وغل أل لصنلوا.
وحاادة التاادقيق الشاارعي الااداخلي :تقةةوم وغةةلة لتةةلقيق لشةةرتي لةةل خلي بالتثبةةأل مةةن شةةرتية لتابيةةق
باإلاالع تل غا أل نتقائية للم امالأل ليومية لمختلفة للصنلوا للتأكل من لتا م ت امالأل لصةنلوا
بالم ايير لشرتية وقر ر أل لهيئة ا أل لصلة.
وحدات االستثمار :وغلة ستثمار هي ورقة مالية عير قابلة للت ائة تمثةل غصةة ةي سصةول لصةنلوا
وتخول غاملها مباشرة كامل لغقوا لناشئة تنها.
وإا ت لل مالكو لوغلة لو غلة ت ين تليهم سن يختارو من بينهم شخصا ً و غل ً يمثلهم ت اه لصنلوا.
وي وا ل ير لكويتيين كتتات ي وغل أل ستثمار سو تملكها.
سعر وحدة االستثمار :هو لس ر لةاي يةتم تغليةله بنةاء تلة تقةويم مو ةول أل لصةنلوا غسةت لسة ر
لسوقي مقسوما ً تل وغل أل ستثمار.
القيمة الصافية ألصول الصندوق :هي قيمة ستثمار أل لصنلوا ي نهاية لفترة لمالية مقومةة وغكةام
ن ام لصنلوا وساسي مأا ا ً ليها بنول لمو ول أل وخرل من نقلية وسرصلة ملينة سخرل ماروغا ً
منهةةا لتا مةةاأل لصةةنلوا مةةن قبةةل ل يةةر ةةي ا أل لتةةاريال (لون وخةةا ةةي تتبةةار لتواي ةةاأل لنقليةةة
لمقترغة تل مساهمي لصنلوا إن و لأل).
القااانون :لقةةانون رقةةم  7لسةةنة  2010بشةةأن إنشةةاء هيئةةة سسةةو ا لمةةال وتن ةةيم نشةةاا وور ا لماليةةة
و لالئغة لتنفياية لخاصة بع.
الالئحة التنفيذية :ه لالئغة لتنفياية للقانون رقم  7لسنة  2010وسية ت ليالأل قل تلغق تليع.
يوم العمل :يوم تمل رسمي للهيئة.
يوم التعامل :يستقبل لملير الباأل شتر و سترل ل ي لصنلوا بشكل سسبوتي وي ت تقليم الت
شتر للملير بغل سقص ( لساتة ل اشرة صباغاً) من يوم ل مل لسابق ليوم لتقويم وسبوتي.
يوم التقويم :آخر يوم تمل ي وسبوع.
البورصة :بورصة لكويأل

Page 3 of 30
صندوق ثروة اإلسالمي
CMA: 6/07/2021

المادة الثالثة
اسم الصندوق:
يالق تل ها لصنلوا سسم صنلوا ثروة إلسالمي او شخصية تتبارية وامة مالية مستقلة.

المادة الرابعة
يغكم لن ام وساسي لصنلوا ستثمار ل القة بين ملير لصنلوا وغملة لوغل أل وي ت تل غملة
لوغل أل إبل ء مو قتهم تل لن ام وساسي للصنلوا وال بالتوقيع تلة الةت شةتر لةاي يةنص
تل نع سالع وو ق تل لن ام وساسي للصنلوا.
وي ت تو ير نسخة مابوتة من لن ام وساسي لكل مشتر سو سي شخص لليع رعبة ي شتر ةي
لصنلوا وي ل توقيع لمشتر  -ب ل االع تل لن ةام وساسةي للصةنلوا  -تلة الةت شةتر
بمثابة مو قة تل ها لن ام.
وي ت سن يكون لن ام وساسي لصنلوا ستثمار مكتوبا ً بالل ة ل ربية وسن يتم تو يره لون مقابل تنل
البع.

المادة الخامسة
الهدف من إنشاء الصندوق:
تغقيق تو ئل ممياة تل لملل لمتوسا و لاويل وبمخاار مغلولة وال تن اريق ستثمار بورصة
لكويأل وكا ة سسهم لشركاأل لملر ة ي سسو ا للول ل ربية لألور ا لمالية وال ي لشركاأل
لمتو قة مع لشري ة إلسالمية و قا ً لما يقرره مكتت لتلقيق لشرتي للصنلوا و ستثمار لنقل لمتو ر
ي لول ئع و وصول لمتو قة مع لشري ة إلسالمية و لتي تصلرها لمؤسساأل و لبنو إلسالمية
تمويلية ويقصل بها ( لصكو لغكومية للول م لس لت اون)
لم تملة و لتي يترتت تليها سعر
للول م لس لت اون لخلي ي.

المادة السادسة
إلتزامات عامة:
ي ت تل كا ة مقلمي خلماأل لصنلوا

لتا م بما يلي:

 -1سن يكون مقلم لخلمة من وشخاص لمرخص لهم سو لمس لين للل لهيئة ي تقليم هاه لخلمة
وسن تتو ر لليع لقلر أل و إلمكانياأل لبشرية و لتقنية و لمالية بالقلر لاي يكفي لتنفيا لتا ماتع.
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 -2إبر م تقل مع مقلم لخلمة يتأمن بيان غقوا و لتا ماأل سار ع وتل

وخص ست ات مقلم لخلمة

وسسس غتسابها ومو تيل سل لها و إل ر ء أل لو ت تباتها تنل إنهاء سو سال ل قل و لتل بير
و إل ر ء أل لمترتبة تل إنهاء ل القة مع مقلم لخلمة.
 -3بال تناية لشخص لغريص ي لقيام بالمهام لمنواة بمقلم لخلمة و لت اون مع باقي مقلمي
لخلماأل للصنلوا وت وي

كل شخص لغقع أرر نتي ة سي خاأ يرتكبع مقلم لخلمة.

 -4س يت امل مقلم لخلمة سو ء لصالغع سو نيابة تن عيره تل وغل أل لصنلوا يما تل ملير
لصنلوا.
للهيئة إا تبين لها تلم لتا م ملير سو مر قت

ستثمار سو سمين لغف لن ام ستثمار ماتي بأغكام

لقانون سو لالئغة لتنفياية سن تصلر ت ليماتها لملير لن ام بالتوقف لفترة مؤقتة تن تملية
سو

شتر

– سو كالهما – ي وغل أل ن ام

ستثمار ل ماتي ي لتاريال لمغلل بتل

سترل ل

لت ليماأل.

المادة السابعة
مدير الصندوق:
يتول إل رة لصنلوا هيئة إل رية تتشكل مةن مةو فين ثنةين سو سكثةر مةن مةو في مةلير لصةنلوا ممةن
تتو ر يهم شروا ممثلي نشاا ملير ن ام ستثمار ماتي تلة سن يكةون سغةلهم مةن كبةار لتنفيةايين
للل ملير لصنلوا.
وي ت سن يكون ستأاء لهيئة إلل رية من وشخاص لمس لين للل لهيئة ويمثلون ملير لصنلوا ي
لمسؤولياأل و لصالغياأل لمنصوص تليها ي لالئغة لتنفياية وها لن ام وي تبر توقيع ستأاء لهيئة
إلل رية سو من يفوأونع منهم بمثابة توقيع ملير لصنلوا ويكون هؤ ء وتأاء مسؤولين بالتأامن مع
لملير تن سي سخااء سو إهمال سو عش ي إل رة لصنلوا.

المادة الثامنة
شغور منصب أحد أعضاء الهيئة اإلدارية للصندوق أو أي من مقدمي الخدمات:
ي غالة ش ور منصت سغل ستأاء لهيئة إلل رية للصنلوا سو سي من مقلمي لخلماأل؛ يت ين تل ملير
لصنلوا إخاار لهيئة بال خالل ملة سقصاها خمسة سيام تمل كما يت ين تليع تقليم الت لش ل لمناصت
لشاعرة خالل ملة سقصاها خمسة تشر يوم تمل من تاريال نتهاء ملة إلخاار لمنصوص تليها ي هاه
لمالة.
ويتم ت ليل بياناأل لصنلوا ي س ل لصناليق للل لهيئة تنل غلوث سي ت يير يارس تل لن ام وساسي
سو مقلمي لخلماأل.
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و ي ميع وغو ل ي ت تل ملير لصنلوا إخاار غملة لوغل أل خالل ملة سقصاها خمسة سيام تمل من
ش ور سو ش ل سي ٍّ من لمناصت لماكورة.

المادة التاسعة
أمين الحفظ:
سيقوم بتنفيا لتا ماأل لمفروأة تليها ي ها لن ام مقابل ست ات ومانة و غتفا بأمو ل وسصول
لصةةنلوا و لتأكةةل مةةن سن هةةاه ومةةو ل تةةل ر وتسةةتثمر ةةي غةةلول وسةةاليت و لسياسةةاأل لمغةةللة بن ةةام
لصنلوا.

المادة العاشرة
مراقب االستثمار
سيقوم بتنفي ا لتا ماأل لمفروأة تليهةا ةي هةا لن ةام مقابةل ست ةات لمر قبةة .وتقةوم بمر قبةة وتنفيةا
ستمال ملير لصنلوا و لتأكل من سن هاه ومو ل تل ر وتستثمر ي غلول وساليت و لسياسةاأل لمغةللة
بن ام لصنلوا.

المادة الحادي عشر
رأسمال الصندوق:
لصنلوا او رسس مةال مت يةر يايةل رسس مالةع بإصةل ر وغةل أل سةتثمارية ليةلة سو يةنخف بإسةترل ل
ب ة وغل تةع خةالل لفتةرة لمغةللة ةي ن امةةع وساسةي ويتةر وح غةلول رسس مةال لصةنلوا مةةن (5
مليون لينار) إل ( 100مليون لينار كويتي).
ي ت سن يقل رسس مال لصنلوا تن  5,000,000لينار كةويتي سو مةا ي اللهةا بةال مالأل وخةرل
وتل ملير لصنلوا  -ي غالة نخفا رسس مال لصنلوا تن لغل ولن  -سن يخار لهيئةة خةالل
خمسة سيام تمل من تاريال نخفا رسس لمال وللهيئة تخاا ما تر ه مناسبا ً  -ي كل غالةة  -بمةا يغقةق
مصلغة غملة لوغل أل.
يكون للصنلوا شخصية تتبارية وامة مالية مستقلة تن غملة لوغل أل سو ل هة لقائمة تل إل رتع.
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المادة الثاني عشر
مدة الصندوق:
ملة لصنلوا خمسة تشر سنة مياللية تبلس تتبار ً من تاريال نشر لمو قة تل تأسيسع بال ريلة
لرسمية وت لل لملل مماثلة وال بمو قة سكثر من  %50من رسس مال لصنلوا و هة شر ف.

المادة الثالثة عشر
عدد وحدات االستثمار:
يتةةةةةةةةر وح تةةةةةةةةلل لوغةةةةةةةةل أل لمصةةةةةةةةلرة مةةةةةةةةا بةةةةةةةةين( 5,000,000خمسةةةةةةةةة ماليةةةةةةةةين وغةةةةةةةة لة)
و( 100 ,000,000مائة مليون وغلة) تلما ً بأن لقيمة س مية للوغلة هي لينةار كةويتي و غةل قةا.
يقسم رسس مال لصنلوا إ ل وغةل أل متسةاوية لقيمةة وتقتصةر مسةؤولية غملةة لوغةل أل ةي لصةنلوا
تل قيمة مشاركتهم ي رسس لمال ويتم تسليل قيمة لوغل أل نقل َ تنل كتتات سو شتر يها.

المادة الرابعة عشر
الحد األدنى واألعلى لالشتراك:
لغل ولن لالشتر ي لصنلوا  1000وغلة ومن ثم وغلة ( )1و غةلة ومأةاتفاتها ب ةل الة كمةا
سنةةع ي ةةوا سن يت ةةلل تةةلل لوغةةل أل لمشةةتر بهةةا مةةن قبةةل مسةةتثمر و غةةل ( %95خمسةةة وتس ة ون
بالمائة) من إ مالي تلل لوغل أل لقائمة.

المادة الخامسة عشر
شروط االكتتاب واالشتراك في الصندوق:
 .1يغق شتر ي لصنلوا للمةو انين لكةويتيين ومةو اني لول م لةس لت ةاون لخلي ةي و ل ةرت
و و انةةت لمقيمةةين وعيةةر لمقيمةةين و لشةةركاأل و لمؤسسةةاأل لكويتيةةة و لخلي يةةة و و نبيةةة ل خةةل
وخارج لولة لكويأل.
 .2ي ت س تقل مشاركة ملير لصنلوا ي وغةل أل لصةنلوا تةن مبلة  250,000لينةار كةويتي و
تايل تن ( %95خمسة وتس ون بالمائة) من تلل لوغل أل لماروغة لالكتتات ل ام و ي وا سن
يتصرف ي تل لوغل أل سو يسترلها او ل ملة إل رتع للصنلوا.
 .3ي ةةوا ومةةين لغف ة ومر قةةت سةةتثمار ومر قةةت لغسةةاباأل ومكتةةت لتةةلقيق لشةةرتي لخةةار ي
كتتات و/سو شتر بأي تلل من لوغل أل لغسابع لخاص.
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كتتةات و ي ةوا قفةل بةات كتتةات
ي ل بات كتتات مفتوغا ً او ل لملة لمغللة باللتوة إلة
نتهاء لون سن تتم ت اية لغةل ولنة للوغةل أل
إ ب ل نتهاء هاه لملة إا قاربأل هاه لملة تل
اا للملير سن يالت من هة إلشر ف تمليل ترة كتتات لفترة مماثلة ما لةم يقةم هةو بت ايةة قيمةة
لوغل أل لتي لم يتم كتتات بها.
يتم شتر تن اريق وكةالء لبيةع ويغةق للمةلير وسمةين لغفة سن ي مةال كوكيةل بيةع ولهمةا نفةس
لغقوا وتليهما نفس لتا ماأل لمترتبة تل وكالء لبيع آلخرين بغيث يسلم لمشةتر إلة وكيةل
كتتات ( لبيع) نمواج شتر لم ل لال مر قا ً بع لمستنل أل لمالوبة وقيمة لوغةل أل باإلأةا ة
إل تمولة لبيع وتولع ومو ل لتي يتم تلقيهةا ةي غسةات خةاص يفةتح باسةم لصةنلوا وتسةلم هةاه
ومو ل إل سمين لغف ب ل ستكمال إ ر ء أل إنشاء لصنلوا.
ميع لمبال لتةي
ي غال تلم ستيفاء مستنل أل وشروا الت كتتات ترل للر عت ي شتر
ل ها خالل تشرة سيام من تاريال إقفال بات كتتات.
ي وا شتر ي لصنلوا بغصص تينيع سي كان نوتها.

المادة السادسة عشر
التخصيص:
 .1يقوم ملير لصنلوا بفرا الباأل شتر وإ ر ء تملية لتخصيص  5سيام تمةل تلة وكثةر مةن
تاريال نتهاء ترة كتتات.
 .2ترل إل لمشتر لمبال لا ئلة تةن قيمةة مةا تةم تخصيصةع لةع مةن وغةل أل خةالل  5سيةام تمةل مةن
تاريال نتهاء إ ر ء أل لتخصيص و يستغق تنها سية تو ئل.
 .3يسلم ملير لصنلوا كةل مشةتر سةنل ً مؤقتةا ً ب ةلل لوغةل أل لمخصصةة لةع وتغةل شةهال أل وغةل أل
ستثمار سمية مغل ها لسةنل وتسةلم هةاه لشةهال أل للمكتتبةين خةالل شةهر مةن نتهةاء إ ةر ء أل
لتخصيص.

المادة السابعة عشر
س ل حملة الوحدات:
يغف س ل غملة وغل أل لصنلوا للل وكالة مقاصة وي وا غف ها لس ل للل سمين غف إا كان
لصنلوا عير ملرج وال و قا ً لألغكام لو رلة ي لكتات لر بع (بورصاأل وور ا لمالية ووكا أل
لمقاصة) من لالئغة لتنفياية وتل ع ست ات ل هة لتي تغتف بالس ل من سمو ل لصنلوا.
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بيان الوحدات:
تل وكالة لمقاصة سو سمين لغف

غتفا ببيان يوأح رصيل لوغل أل لمتبقية و لوغل أل لتي تم

إصل رها سو سترل لها سو ستغل ثها سو إل اؤها وتاويل مر قت
وي ت سن تابق تل

ستثمار بنسخة من لبيان.

ميع غملة لوغل أل من لفئة نفسها ي لصنلوا لشروا و غكام ا تها.

المادة الثامنة عشر
سياسة توزيع األرباح:
يقرر ملير لصنلوا ب ل إصل ر لبياناأل لمالية لنصف سةنوية و لسةنوية وو قةا ً لمةا يةر ه مناسةبا ً لصةالح
لصةةنلوا و لمشةةاركين يةةع تغليةةل ل ةةاء لةةاي ي ةةرل تواي ةةع ك ائةةل تلةة وغةةل أل سةةتثمار تلةة
لمستثمرين سو ء بشكل نقلي سو منغة وي لن تن لتوايع وموتله وقيمتع ي لموقع لكتروني لملير
لصنلوا ب ل خاار ه ة إلشر ف تل سن يكون لتوايةع خةالل مةلة سقصةاها ثالثةة سشةهر مةن تةاريال
لهيئةة إلل ريةة ةي لتصةرف ةي لكسةور لنات ةة تةن توايةع وغةل أل
خاار هة إلشر ف وتفةو
لمنغة ن و لأل تل لو ع لاي تر ه مناسباً.

المادة التاسعة عشر
القيمة الصافية لألصول:
.1
.2

.3
.4
.5
.6

يقوم مر قت ستثمار باغتسةات لقيمةة لصةا ية لألصةول ( )NAVللصةنلوا ةي سخةر يةوم
تمل من كل سسبوع باستخل م لم اللة لتالية:
صا ي وصول (إ مالي سصول لصنلوا ماروغا ً منها إ مالي لتا مةاأل) مقسةومة تلة
إ مالي تلل وغل أل لصنلوا وينشر سة ر لتقةويم ةي لموقةع إللكترونةي لمةلير لصةنلوا
ي نهاية كل شهر.
يتم تقويم سسهم لشركاأل لملر ة و قا ً للم ايير لمغاسبية للولية لم تملة من لهيئة.
ةةي غةةال و ةةول سور ا ماليةةة عيةةر ملر ةةة يةةتم تقويمهةةا و قةةا للم ةةايير لمغاسةةبية للوليةةة
لم تملة من لهيئة.
يتم غسات صا ي قيمة سصول لصنلوا للوغلة لو غلة  NAVي يوم لتقويم و قا ً للم ايير
لمغاسبية للولية لم تملة من لهيئة.
ي ت ن تن كس تملية شتر سو سترل ل لوغل أل تنل إ ر ء سول غسات لصا ي قيمة
سصول لصنلوا ب ل تملية

شتر

سو

سترل ل.

 .7ي ت تقويم سصول لصنلوا ي كل يوم ت امل وبما
لتقليم لالباأل لخاصة ب ملياأل

شتر

يت اوا ملة يوم ب ل لموتل لنهائي

و سترل ل.
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 .8ي وا تأخير تقويم سصول لصنلوا لملة

تت اوا يومي تمل من يوم لت امل ي غالة تلم

إمكانية تقويم اء كبير من سصول لصنلوا تل سن يقلم ملير لصنلوا للهيئة سسبات
ومبرر أل ها لتأخير.
 .9ي غال تقويم سصل من سصول لصنلوا بشكل عير صغيح سو لخاأ ي غسات س ر
لوغلة ي ت تل من تسبت ي ال بخائع سن ي و
تل

لمأرور من ها لخاأ .وي ت

ملير لصنلوا سن ير ق مع لبياناأل لمالية لمرغلية لمر

ة سو لبياناأل لمالية

لسنوية لملققة تقرير ً يبين كل سخااء لتقويم و لتس ير لتي تمأل خالل تل

لفترة.

المادة العشرون
االشتراك واالسترداد:
تبلس تملية
االشتراك:
.1
.2
.3

.4

.5
.6

شتر

و سترل ل ب ل مأي شهر و غل من بلء لصنلوا ليا ً بال مل.
شةتر

ب ةل سةتيفاء

يتم شتر ي لصنلوا بنا ًء تل الت شتر لمقلم مةن لر عةت ةي
شروا شتر من ها لن ام وب ل غصولع تل مو قة لملير.
يستقبل لملير الباأل شتر ةي لصةنلوا بشةكل سسةبوتي وي ةت تقةليم الةت شةتر للمةلير
بغل سقص لساتة ل اشرة صباغا ً قبل يوم تمل من يوم لتقويم وسبوتي.
يغق لكل تميل م رف للل لصنلوا من خالل ر ء أل قبول ل ميل سن يقوم بالةت شةتر تةن
اريةةق ت بئةةة وتوقيةةع لنمةةواج لخةةاص بةةال و رسةةالع مةةن خةةالل لبريةةل لكترونةةي لخةةاص بةةع
و لم ةةةةةةرف مةةةةةةن خةةةةةةالل ةةةةةةر ء أل قبةةةةةةول ل ميةةةةةةل والةةةةةة إلةةةةةة يميةةةةةةل لصةةةةةةنلوا لتةةةةةةالي:
islamicfund@tharwa.com
ميةع لمبةال لتةي
ي غال تةلم سةت يفاء مسةتنل أل وشةروا الةت شةتر تةرل لاالةت شةتر
ل ها خالل تشرة سيةام مةن تةاريال إقفةال بةات شةتر وإ كةان لمةلير مسةئو ً تةن ل ةع لفو ئةل
لمستغقة تل هاه لمبال ما لم يتأخر االت شتر نفسع ي سترل ل شتر كع.
ي ت تل لمقيم تنل م الرتع لكويأل نهائيا ً إخاار لملير كتابيا ً ب نو نع بخارج لكويأل وال خالل
شهر تل وكثر من م الرتع.
للل تقليم الت شتر يتو ت ستيفاء لمستنل أل لتالية:
لبااقة لملنية بالنسبة للمو انين و لمقيمين بشرا صالغية لبااقة.
•
• ت بئة نمواج سترف تميل .
و ا لسفر سو وثيقة لسفر بالنسبة ل ير لمقيمين بالبالل.
•
لترخيص لت اري لصالر من وا رة لت ارة و لصناتة بالنسبة للشركاأل.
•
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•
•

وور ا و لمستنل أل و لوثائق و وغكام لقأائية لتي تثبأل صفة لمت امل نيابةة تةن لشةركة
سو لمؤسسة لفرلية سو لشخص وسنع مخول ي تمثيل من ينوت تنع.
لوثائق لرسمية بالنسبة لل هاأل وخرل لمغلية و لوثةائق لصةالرة سو لم تمةلة مةن ل هةاأل
لمختصة باللولة لتي تتمي إليها لمؤسساأل و لمنشآأل و لشركاأل عير لمقيمة.

االسترداد:
 .1يبلس ل مل ي قبول الباأل سترل ل ب ل مأي شهر و غل من بلء لصنلوا ليا ً بال مل.
 .2ي وا للمشتر سترل ل كل سو اء من لوغل أل لمملوكة لع ي لصنلوا و قا ً لس ر لتقويم ي آخر
يةةوم تمةةل مةةن كةةل سسةةبوع ولون إلخةةالل بغقةةوا لمشةةتركين وإا ا ل لفةةرا بةةين تةةلل لوغةةل أل
لمالوت سترل لها وتلل لوغل أل لمالوت شتر بها تن ( %10تشرة بالمائة) من رسس مةال
لصنلوا اا للملير تخفي تلل لوغل أل لمسترلة باريقة لنسبة و لتناست بغيث تت لل %10
(تشرة بالمائة) من صا ي قيمة سصول لصنلوا تل سن يقوم لمةلير بتنفيةا بةاقي البةاأل سةترل ل
تلقائيا ً ي لتقويم لتالي للصنلوا وأمن نفس لشروا.
 .3يستقبل لملير الباأل سترل ل ي لصنلوا بشكل سسبوتي وي ت تقليم الت سترل ل للمةلير بغةل
سقص لساتة ل اشرة صباغا ً من يوم ل مل لسابق ليوم لتقويم وسبوتي.
 .4يغق لل ميل سن يقوم بالةت سةترل ل تةن اريةق ت بئةة وتوقيةع لنمةواج لخةاص بةال و رسةالع مةن
خةةالل لبريةةل لكترونةةي لخةةاص بةةع و لم ةةرف مةةن خةةالل ةةر ء أل قبةةول ل ميةةل وال ة ل ة يميةةل
لصنلوا لتالي:
islamicfund@tharwa.com
ويقوم ملير لصنلوا بقبول لالباأل بناء تل ال .
 .5يغلل س ر لتقويم ي آخر يوم تمل من وسبوع وتل ملير لصنلوا سن يل ع لغامل لوغل أل قيمة
سترل ل خالل سرب ة سيام تمل لتالية ليوم لتقويم لاي تم يع تغليل س ر لوغلة.
 .6ي وا لملير لصنلوا تأ يل تلبية سي الت سترل ل غت يوم لت امل لتالي سو غت موتةل سةترل ل
لتالي و قا ً لما ينص تليع لن ام وساسي للصنلوا وال ي سي من لغالتين آلتيتين:
.س -إا بل إ مالي نسبة ميع الباأل
سي يوم ت امل سو موتل

سترل ل لغملة لوغل أل و لمالوت تلبيتها ي

سترل ل  % 10سو سكثر من صا ي قيمة سصول لصنلوا

وال بشرا سن يلتام لملير ي هاه لغالة بتلبية الباأل

سترل ل لتي تقل تن % 10

من صا ي قيمة سصول لصنلوا وتل سن تؤخا ميع الباأل
سساس لنسبة و لتناست ويتم تأ يل لنسبة من الباأل

سترل ل با تتبار تل

سترل ل لتي ا لأل تن نسبة

 % 10من صا ي قيمة سصول لصنلوا غت يوم لت امل لتالي سو موتل

سترل ل

لقالم.
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ت -إا تم وقف لتل ول ي لبورصة سو وسو ا لمالية لمن مة لتي يتم يها لت امل
ي وور ا لمالية سو وصول وخرل لتي يملكها لصنلوا سو وقف تل ول سور ا
مالية تمثل قيمة مؤثرة ي سصولع.
سترل ل و قا ً لس ر لتقويم لم لن بتاريخع كما يغلله مر قت

ستثمار بمو ت سغكام ها

 .7يكون
لن ام.
 .8يكون سترل ل و شتر و قا ً لس ر لتقةويم لم لةن بتاريخةع مخصةوما ً منةع سو مأةا ا ً إليةع نفقةاأل
سةةترل ل سو شةةتر و لتةةي تبل ة قيمتهةةا  %0.25مةةن لقيمةةة لصةةا ية للوغةةلة ويسةةتغقها مةةلير
لصنلوا.
 .9لصنلوا يقبل الباأل سترل ل لمبكر.
 .10ي ت تل ملير لصنلوا تنفيا الباأل

شتر

سو

سترل ل بس ر لتقويم لتالي لالت

سترل ل .وي وا سن تشمل سس ار

شتر

سو

سترل ل سية تمو أل سخرل بشرا سن يكون

سو

شتر

منصوصا ً تليها ي لن ام وساسي للصنلوا.

المادة الحادية والعشرون
أتعاب المدير والمصروفات:
 .1يتقاأ ملير لصنلوا ن ير قيامع بةإل رة و سةتثمار سمةو ل لصةنلوا ست ابةا ً تغسةت ك ةاء مةن
مصرو األ لصنلوا ي نهاية لسنة لمالية تل سن تايل إ مالي وت ات لتي يتقاأاها ملير
لصنلوا تن  %5سنوياً .من لقيمة لصا ية وصول لصنلوا
 .2يستغق ملير لصنلوا تمولة بيع وقلرها  %2من لمبل لمستثمر خالل ترة كتتات.
 .3ست ات إل رة بنسبة  %1.75سنويا ً من لقيمة لصا ية وصول لصنلوا وتغست سسبوتيا ً بشةكل
ت مي ي وتسلل بشكل ربع سنوي.
 .4تنةةل إ ةةر ء سي تصةةال سو إ صةةاح لتةةروي وغةةل أل لصةةنلوا ي ةةت مر تةةاة كشةةف كةةل لغقةةائق
و لم لومةةاأل ا أل ل القةةة لون مبال ةةة و ةةي ميةةع وغةةو ل تخأةةع إلتالنةةاأل لتروي يةةة سو
لتسويقية للأو با لتي تقررها لهيئة.
 .5ي وا ل ع سي مبل من سصول لصنلوا مقابل مصاريف لتروي للوغل أل سو بي هةا ويشةمل
ال تل سبيل لمثال لغصر مصاريف إتل ل لن ةام وساسةي لصةنلوا سةتثمار ونسةخع
وتواي ع تل سن يتغمل ملير لصنلوا هاه لمصاريف ويتغمل لصنلوا مصارف لتأسيس.
 .6يتغمةةل لصةةنلوا اةةول تةةرة تملةةع لمصةةاريف لمباشةةرة وعيةةر لمباشةةرة لخاصةةة بالمةةلققين
و لمغاسبين وسمين لغف ومر قت ستثمار.
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 .7يتقاأ سمين لغف ن ير قيامع بو باتع لمقررة ي ها لن ام ست ات بو قع  %0.0625من
لقيمة لصا ية وصول لصنلوا تغست سسبوتيا ً وتستقاع بشكل ربع سنوي وت تبر هاه
وت ات اء ً من نفقاأل لصنلوا.
 .8يتقاأ مر قت ستثمار ن ير قيامع بو باتع لمقررة ي ها لن ام ست ات بو قع
 %0.0625من لقيمة لصا ية وصول لصنلوا تغست سسبوتيا ً وتستقاع بشكل ربع سنوي
وت تبر هاه وت ات اء ً من نفقاأل لصنلوا.
 .9ست ات غف سة ل غملةة لوغةل أل هةي مبلة سلةف ومائةة لينةار كةويتي سةنويا ويسةلل إلة وكالةة
لمقاصة لتي تغتف بالس ل.

المادة الثانية والعشرون
نظام الرقابة الشرعية:

للصنلوا ن ام رقابة شرتية مكون من وغلة تلقيق شرتي ل خلي ومكتت تلقيق شرتي
ميع ت امالأل وور ا لمالية للصنلوا للتأكل من
خار ي وال للقيام بالرقابة تل
ماابقتها للم ايير لشرتية وقر ر أل لهيئة ا أل لصلة.
ويشترا سن يكون مكتت لتلقيق لشرتي لخار ي مس الً للل لهيئة ويلتام بر ع تقاريره
إل م ية غملة لوغل أل للصنلوا.
لملير لصنلوا غق ت يين مكتت لتلقيق لشرتي لخار ي.
ي وا لملير لصنلوا سن يكلف مكتت تلقيق شرتي خار ي للقيام بمهام وغلة لتلقيق
لشرتي لل خلي للصنلوا وال بشرا سن يتغمل ملير لصنلوا ست ابع وس يكون ال
لمكتت هو نفس لمكتت لاي يقوم بأتمال لتلقيق لشرتي لخار ي للصنلوا.
ي ين مكتت لتلقيق لشرتي لخار ي للصنلوا لسنة مالية و غلة قابلة للت ليل سنويا ً
ولملة تت اوا سربع سنو أل مالية متتالية وي وا لع لقيام بهاه وتمال لا أل لصنلوا
ب ل ترة نقااع تقل تن سنتين متتاليتين.
تقوم وغلة لتلقيق لشرتي لل خلي بالتثبأل من شرتية لتابيق با االع تل غا أل
نتقائية للم امالأل ليومية لمختلفة للصنلوا؛ للتأكل من لتا م ت امالأل لصنلوا بالم ايير
لشرتية وقر ر أل لهيئة ا أل لصلة.
ي ت سن يشتمل تقرير مكتت لتلقيق لشرتي لخار ي تل

آلتي:
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 .1ما يفيل االتع تل تقرير وغلة لتلقيق لشرتي لل خلي.
 .2تلل وتو ريال لايار أل لميل نية إل ملير لصنلوا ونتائ ها.
 . 3بيان غول ل قول و لم امالأل لتي تم االع تليها و غصها وال لون إلخالل بسرية هاه
لت امالأل.
 .4لقو تل لمر ية لتل ل قول و لم امالأل.
 .5لمخالفاأل لشرتية  -إن و لأل  -سو ء ي ل قول سو لم امالأل وكيفية م ال تها و لملل لمقترغة
لال .
 .6ل هاأل لمسؤولة ي لشخص لمرخص لع تن إ ر ء لت امالأل لتي تم غصها ومر غل إن ااها.
 .7إ ر ء أل لتلقيق لتي سلأل للتوصل لنتائ ستمالع لو رلة ي ها لتقرير.
 .8لرسي لشرتي لنهائي.
 .9توقيع لملقق لشرتي و لممثل لقانوني للمكتت.

المادة الثالثة والعشرون
أحكام معية حملة الوحدات:
 -1يكون للصنلوا م ية لغملة لوغل أل ت قل مرة و غلة  -تل وقل  -ي لسنة ويغق لكل
مشتر غأور تماتاأل هاه ل م ية و لتصويأل تل قر ر تها ويكون لكل من غملة لوغل أل
صوأل و غل مقابل كل وغلة ستثمارية و غلة يمتلكها.
 -2تختص م ية غملة لوغل أل بالن ر و تخاا قر ر ي لمسائل لتالية:
 .1تقرير ملير لصنلوا تن نشاا لصنلوا ومركاه لمالي.
 .2تقرير مر قت لغساباأل تن لبياناأل لمالية لسنوية لملققة للصنلوا.
 .3لبياناأل لمالية لسنوية لملققة للصنلوا.
 .4تقرير مكتت لتلقيق لشرتي لخار ي.
 .5تقرير مر قت ستثمار.
 .6ت ليالأل لن ام وساسي لتي تمس لغقوا لمكتسبة لغملة لوغل أل.
 .7تال ملير لصنلوا.
 .8ت يين ملير بليل.
 .9ختيار مصفي لصنلوا ومر قبة ستمالع.
و تنفا قر ر أل م ية غملة لوغل أل إ بمو قة لهيئة.
-3تن قل م ية غملة لوغل أل بناء تل لتوة من ملير لصنلوا للن ر ي لمسائل لتي تلخل ي
ختصاصاتها ويتو ت تليع سن يو ع للتوة لال تماع بناء تل الت مسبت مقلم من غملة لوغل أل
لاين يمثلون نسبة تقل تن  10 %من رسس مال لصنلوا لمصلر سو بناء تل الت من مر قت
تماع.
ستثمار سو مر قت لغساباأل  .وت ل لول وتمال ل هة لتي تلتو إل
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-4إا لم يقم ملير لصنلوا بلتوة م ية غملة لوغل أل ي وغو ل لتي يتو ت يها ال سو إا ت ار
لتوتها من ملير لصنلوا وي سبت من وسبات ي وا للهيئة سن تكلف مر قت ستثمار سو مر قت
لغساباأل بلتوة هاه ل م ية لالن قال.
تماع م ية غملة لوغل أل متأمنة لول وتمال وامان ومكان ن قال

-5تو ع للتوة إل غأور
تماع بأغل لارا لتالية:
تماع ب شرة سيام تمل تل
 .1إلتالن ي صغيفتين يوميتين مغليتين و لبورصة قبل ن قال
وقل.
تماع ب شرة سيام تمل
 .2خااباأل مس لة ترسل إل غملة لوغل أل قبل لموتل لمغلل ن قال
تل وقل.
تماع بسب ة سيام تمل تل وقل.
 .3لبريل إللكتروني سو لفاكس قبل ن قال
تماع بثالثة سيام تمل
 .4تسليم للتوة باليل إل غملة لوغل أل سو من ينوت تنهم قانونا ً قبل موتل
تل وقل ويؤشر تل صورة للتوة بما يفيل ستالم.
يشترا لصغة إلتالن بالوسائل لمشار إليها ي لبنول ( )2و ( )3و ( )4من هاه لفقرة سن يكون
لمشتر قل اول ملير لصنلوا ببياناأل تن موانع سو تنو ن بريله إللكتروني سو رقم لفاكس لخاص
بع وو ق تل إتالنع من خالل هاه لوسائل وسن يكون منصوصا ً ي لن ام وساسي للصنلوا تل
إلتالن تن اريق تل لوسائل.
و ي تل بأي ت يير من قبل لمشتر وي من لبياناأل لمشار إليها ي لفقرة لسابقة ما لم يكن قل سخار
ملير لصنلوا سو ل هة لتي تغتف بس ل غملة لوغل أل بها لت يير قبل إتالنع بخمسة سيام تمل تل
وقل.
تماع م ية غملة

 -6ي ت تل ملير لصنلوا تو يع إخاار أل ب لول وتمال ومي ال ومكان
تماع إل كل من:
لوغل أل قبل سب ة سيام تمل تل وقل من ن قال
 .1لهيئة.
 .2مر قت ستثمار.
 .3ل هة لتي تغتف بس ل غملة لوغل أل )سمين غف سو وكالة لمقاصة(.
 .4مر قت لغساباأل ومكتت لتلقيق لشرتي لخار ي  -غست وغو ل  -إا كان من لمقرر
لبياناأل لمالية تل م ية غملة لوغل أل.
تر
 .5لبورصة لإلتالن تن لول وتمال ومي ال ومكان تماع ل م ية.

 -7يترتت تل تلم غأور ممثل لهيئة  -ب ل إخاارها  -باالن تماع م ية غملة لوغل أل.
تماع ي غالة تلم غأور سي ٍّ من ل هاأل لمشار إليها ي لبنول ( )2و ( )3و ( )4من
ويبال ها
تماع ي غالة تلم غأور ملير لصنلوا ما لم تكن للتوة لال تماع
لفقرة لسابقة .كما يبال
مو هة من هة سخرل بخالف لملير.
 -8يترسس

تماع م ية غملة لوغل أل ل هة لتي قامأل باللتوة إل ها

تماع.

 -9يكون ن قال تماع م ية غملة لوغل أل صغيغا ً إ إا غأره غملة لوغل أل لاين يمثلون
سكثر من  % 50من رسس مال لصنلوا لمصلر  .إا لم يتو ر ها لنصات؛ و ت لتوة ل م ية إل
تماع وول
تماع ثان لا أل لول وتمال ي قل خالل ملة تايل تن ثالثين يوما ً من تاريال
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تماع لثاني صغيغا ً سيا كان نسبة لغأور من رسس لمال .وي وا س تو ع لتوة ليلة
ويكون
تماع وول.
لال تماع لثاني إا كان قل غلل تاريخع ي للتوة إل
تماع باستثناء لقر ر أل لمت لقة بت ليل
وتصلر لقر ر أل باوعلبية لمالقة للوغل أل لممثلة ي
لن ام وساسي للصنلوا و لتي تمس لغقوا لمكتسبة لغملة لوغل أل سو ي غالة لتصفية بنا ًء تل
الت ملير لصنلوا ي ت سن تصلر بمو قة غملة لوغل أل لاين يملكون سكثر من  %50من رسس
مال لصنلوا لمصلر.
 -10ي وا ل م ية غملة لوغل أل مناقشة موأوتاأل عير ملر ة تل لول وتمال إ إا كانأل
تماع سو إا البأل ال لهيئة سو
من ومور ل ا لة لتي ارسأل ب ل إتل ل ل لول سو تكشفأل سثناء
مر قت لغساباأل سو غملة لوغل أل لاين يملكون  %5من رسس مال لصنلوا لمصلر وإا تبين سثناء
تماع لملة تايل
لمسائل لم روأة ت ين تأ يل
لمناقشة تلم كفاية لم لوماأل لمت لقة بب
تل تشرة سيام تمل إا الت ال غملة لوغل أل لاين يملكون  % 25من رسس مال لصنلوا
تماع لمؤ ل لون لغا ة إل إ ر ء أل ليلة لللتوة.
لمصلر وين قل
تماع  -غست وغو ل – مو اة لهيئة بنسخة
 -11تل ملير لصنلوا سو ل هة لتي لتأل إل تقل
تماع
تماع ومقلمي لخلماأل لغاأرين
من مغأر تماع ل م ية ب ل توقي ع ممن ترسس
وال خالل سسبوتين من تاريال ن قالها تل سن يكون مر قا ً بالمغأر نسخة من توكيالأل لغأور.
 -12يغق لكل من غملة لوغل أل لمقيلين بالس ل لخاص بالصنلوا غق غأور

تماع م ية غملة

لوغل أل باوصالة سو لوكالة ويشترا لصغة لوكالة سن تكون بمو ت توكيل خاص سو تفوي
لال

وي وا سن يكون لتوكيل لغأور

ويكون لتوكيل لصالر لغأور

تماع و غل سو سكثر من

تماع م ين صالغا ً لغأور

مل

تماتاأل م ية غملة لوغل أل
تماع لاي يؤ ل إليع ل لم كتمال

لنصات.
 -13ي وا لملير لصنلوا
خاصة لع سو ي غالة ت ار

شتر

ي لتصويأل تل قر ر أل م ية غملة لوغل أل لمت لقة بمنف ة

مصالغع مع مصالح لصنلوا.

المادة الرابعة والعشرون
حقوق حملة الوحدات:
 .1تخول غصص سو وغل أل ستثمار للمشتركين غقوقا ً متساوية ت اه لصنلوا ويكون لغاملها لغةق
ي قتسام ورباح لقابلة للتوايع و لتا م بتغمل لخسارة كل ي غلول ما يملكع من وغل أل ويكون
لكل منهم لغق ي ل غصول تل نسبة من صا ي مو ول أل لصةنلوا تنةل تصةفيتع بقةلر مةا يملكةع
من غصص سو وغل أل.
 .2يما تل ملير لصنلوا يغق لغملة لوغل أل شتر ي إل رة لصنلوا.
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 .3ي غالة و اة مال لوغل أل تؤول تل لوغل أل للورثة ويت ةين س يقةل نصةيت كةل و رث تةن لغةل
ولن لمنصوص تليع إن قل نصيت لو رث تن لغل ولن ولم يتفق لورثة يما بينهم تل نقل
ملكية لوغل أل بغيث تكون أمن لغل ولن للملكية اا للملير شةر ؤها بةآخر سة ر لتقةويم م لةن
تنع.
 .4ي غالة إ ةالس مالة لوغةل أل سو توقيةع غ ةا قأةائي تلة لوغةل أل لمملوكةة لةع ةاا للمةلير سن
يشتريها و قا ً آلخر س ر م لن تنع ويتم تسليم لمبل لل هة لمختصة.

المادة الخامسة والعشرون
إلتزامات مدير الصندوق:
يلتام ملير لصنلوا تل وخص بما يلي:
.1إل رة سصول لصنلوا بما يغقق سهل ع ستثمارية لمغللة ي ها لن ام.
 .2تخاا ميع لقر ر أل ستثمارية وعيرها من لقر ر أل بما يغقق مصلغة لصنلوا وغملة لوغل أل
ويأمن م املة غملة لوغل أل بإنصاف.
. 3تابيق سياساأل وإ ر ء أل مناسبة لمنةع سو لغةل مةن لممارسةاأل لخاائةة لتةي مةن لمتوقةع سن تةؤثر
تل ستقر ر لسوا ونا هتع.
 .4لتأكل من ستخل م نمااج تس ير وسن مة لتقويم تاللة وصغيغة وشفا ة لكل صنلوا يليره.
 .5تخاا لتل بير لمناسبة لغماية وغف سصول لصنلوا.
.6تس يل تملياأل لشر ء و لبيع لتي تتم لصالح لصنلوا بشكل لقيق وو قا ً لتسلسلها لامني وتوقيتها.
. 7تمثيل لصنلوا ي تالقتع بال ير وسمام لقأاء ويكون لع غق لتوقيع تنع.
.8تو ير ن ام مغاسبي لقيل لت امالأل لمالية للصنلوا.
 .9لتأكل من و ول ن ام مال ئم لتسوية لت امالأل لتي تم إلخالها بالن ام لمغاسبي مع لغسةاباأل لنقليةة
و وور ا لمالية لمفتوغة باسم لصنلوا للل سمين لغف .
 .10تو ير لسيولة لكا ية للصنلوا للو اء بأية لتا ماأل قل تترتت تليع.
لصةنلوا وسياسةتع
لصنلوا ويةة مخةاار سةتثمارية عيةر أةرورية و ةق سعةر
. 11تلم ت ري
ستثمارية.
 .12تو ير ميع لم لوماأل لالامة تةن لصةنلوا إلة مر قةت سةتثمار ةي لغةلول لتةي تمكنةع مةن
لقيام بو باتع بكفاءة و اتلية.
 .13إخاار لهيئة ور وقوع سغل ث وهرية تؤلي لت ر مصالح غملة لوغل أل للخار.
 .14ةةي غةةال إل رة لمةةلير وك ثةةر مةةن صةةنلوا ي ةةت تليةةع سن يفصةةل بةةين ل مليةةاأل لمرتباةةة بهةةاه
لصناليق.
ي وا للهيئة ستبل ل ملير لصنلوا إا رسأل سنع قل سخل إخال َ وهريا َ بالتا ماتع لمنصوص تليهةا ةي
لالئغة لتنفياية
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المادة السادسة والعشرون
أساليب وسياسات ومخاطر االستثمار:
 .1يتول ملير لصنلوا إل رة و ستثمار سمو ل لصنلوا من خالل هاا لع لقلرة و لكفاءة للقيام بها
للور ويتمتع ها ل هاا بأكبر قلر مةن سةتقاللية ةي إل رة سةتثمار أل لصةنلوا ويكةون لمةلير
لصنلوا كا ة لصالغياأل لالامة إلل رة لصنلوا وتو يع ستثمار تع بما يت ار مةع سغكةام
لقانون لو ت لتابيق بالن ام وساسي للصنلوا وبما يت ار مع سغكام لشري ة سالمية.
 .2تنمية رسس لمال من خالل ستثمار ي وور ا لمالية للشركاأل لمتو قة مع لشري ة إلسالمية
و لملر ةة ةي سةوا لكويةةأل لةألور ا لماليةة وعيرهةا ةةي سسةو ا وور ا لماليةة ل ربيةة والة
لتغقيق تو ئل نقلية رسسمالية م ايع أمن لر ة مقبولةة مةن لمخةاارة سةتثمارية إ سن مةلير
لصنلوا يأمن سي سرباح سو تو ئل رسسمالية مغللة نتي ة إل رتع ومةو ل لصةنلوا و يكةون
ملير لصنلوا سو سي من مو فيع سو مستخلميع سو وكالءه مسئو ً بأي شكل من وشةكال تةن سيةة
خسائر سو سأر ر تلغق بمالكي وغل أل ستثمار نتي ة ستثمارهم بالصةنلوا إ إا كانةأل ناشةئة
تن مخالفة سغكام لقانون رقم  7لسنة  2010بشأن إنشاء هيئة سسو ا لمال وتن يم نشاا وور ا
لمالي ة و ئغتع لتنفياية سو ن ام لصنلوا سو نتي ة لخاأ لم تمل سو إلهمال ل سيم من قبل ملير
لصنلوا سو سي من تاب ية ي إل رة سمو ل لصنلوا.
 .3يغةق للمةلير سةةتثمار سمةو ل لصةةنلوا ةي لسةةوا آل ةل سو سي سلو أل سةةتثمارية ليةلة يارغهةةا
سةةوا لكويةةأل لةةألور ا لماليةةة وعيرهةةا ةةي سسةةو ا وور ا لماليةةة ل ربيةةة يو ةةق تليهةةا مكتةةت
لتلقيق لشرتي للصنلوا.
لمالية ي ول ئ ع قصيرة ومتوساة و ل متو قة مع سغكام لشري ة إلسةالمية
 .4ستثمار لفو ئ
غت تو ر رص ستثمارية سخرل.
لمالية ي صناليق ستثمار ي وور ا لماليةة وصةناليق سسةو ا لنقةل سخةرل
 .5ستثمار لفو ئ
متشابهة ي عرأها مع ها لصنلوا و لمتو قة مع سغكام لشري ة إلسالمية.
 .6يلتةةام لصةةنلوا بقيةةول تل ة سةةتثمار تع وتشةةمل تل ة لقيةةول تل ة غ ةةر قيةةام لصةةنلوا بما ولةةة
ونشاة لتالية:
س .منح ئتمان
ت .شةر ء سي ورقةةة ماليةةة صةةالرة تةن لشةةركة لمةةليرة للن ةام سو سي مةن شةةركاتها لتاب ةةة لهةةا إ ةةي
غلول لقو تل لمقررة ي لقانون و لالئغة لتنفياية.
ج .شر ء سي ورقة مالية لل هة لتي يكون ملير لن ام هو ملير كتتات سو وكيةل سكتتةات ( لبيةع) لهةا
إ ي غلول لقو تل لمقررة ي لقانون و لالئغة لتنفياية.
وت تبر وكا أل ستثمار سو عيرها من ل قول لتي تناوي تل تقليم سمو ل لل ير من س ل
ستخل مها ي سنشاتع لت ارية بمثابة ئتمان مغ ور لقيام بع من سن مة ستثمار ل ماتي وال
يما تل إليل تاأل للل لبنو سو إا كانأل تبارة تن سل ة لين سو سل ة مالية ماروغة للبيع ي
لسوا وولية سو لسوا لثانوية.
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ي وا لملير لصنلوا شر ء سي ورقة مالية
مع تلم إلخالل بالبنل رقم ( )6من هاه لمالة
صالرة تنع سو تن شركاتع لتاب ة إ و قا ً للأو با لتالية:
 -1لغصول تل مو قة مر قت ستثمار قبل لشر ء.
 -2س يت اوا إ مالي وور ا لمالية لتي يستثمرها لصنلوا و ميع لصناليق وخرل لتي
يليرها ملير لصنلوا ما نسبتع  % 10من إ مالي قيمة وور ا لمالية لمصلرة من لشركة
مليرة لصنلوا سو سي من شركاتها لتاب ة.
مع تلم إلخالل بالبنل رقم ( )6من هاه لمالة و ي غالة قيام ملير لصنلوا بمهمة وكيل
كتتات سو إل رة كتتات لمصلر ما ي وا لع شر ء سي ورقة مالية لها لمصلر سثناء قيامع
بهاه لمهام .و ي غالة ت هل ملير لصنلوا سو سي من شركاتع لتاب ة بت اية كتتات ل ام سو
لخاص لورقة مالية ال ي وا شر ء هاه لورقة لصالح لصنلوا.
ح .إتااء لأماناأل و لكفا أل
خ .أمان إلصل ر أل كأامن رئيسي
ل .لت امل بالسلع و ل قار أل
ه  .لتمول لصالح لصنلوا يما تل وغو ل لو رلة بالن ام وساسي.
و .لبيع تل لمكشوف
ا .و ي وا لملير لصنلوا سو ل املين يع إ ر ء م امالأل مع لصنلوا سو ء لغسابهم سو لغسات
قاربهم غت للر ة لر ب ة وسصهارهم تناوي تل ست الل للصنلوا و ي هاه لغالة يكون من
لصنلوا تما سصابع من أرر.
س رل لم املة مسؤو ً تن ت وي
ي وا ستخل م سلو أل ئتمان لتقليلية ي لغصول تل تمويل.
ح.
 .7ي وا لملير لصنلوا سو ل املين يع إبر م سية صفقاأل سو تقول مع لصنلوا سو ء لغسابهم سو
لغسات سقاربهم غت للر ة لر ب ة إ ب ل لغصول تل مو قة مر قت ستثمار و هة إلشر ف.

المادة السابعة والعشرون
ضوابط االستثمار:

إا كان ال

لأرورة

ي ت س يغتف ملير لصنلوا بأمو ل نقلية سو ما ي اللها إ
تستلتيها سغل ومور لتالية:
 .1تلبية الباأل سترل ل لوغل أل.
لمكملة لتل
 .2غسن إل رة لصنلوا و قا وهل ف لصنلوا ستثمارية و وعر
وهل ف.
و يسري غكم هاه لفقرة خالل لسنة وول من صلور لترخيص لنهائي للصنلوا.
تخأع صناليق ستثمار ي وور ا لمالية و لتي يتم ارغها لالكتتات ل ام للشروا
و لأو با آلتية:
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 .1تلم تمل نسبة تايل تن  %10من وور ا لمالية لمصلر و غل.
 .2تلم ت اوا ستثمار أل صنلوا ستثمار ي سور ا مالية صالرة تن مصلر و غل
نسبة  %15من صا ي قيمة سصول لصنلوا.
سو للخول ي تملياأل يترتت تليها لتا ماأل تنل لت اقل بأكثر من
 .3تلم قتر
%10من صا ي قيمة سصول لصنلوا.
 .4لون إلخالل بالبنل ( )1ستاله ي وا للصنلوا سن يستثمر ما نسبتع  %15كغل
سقص من صا ي قيمة سصولع ي صناليق وور ا لمالية وصناليق سسو ا نقل
خرل و ق سغكام لشري ة سالمية مرخصة من لهيئة سو مرخص لها من قبل
هة رقابية س نبية و ق م ايير وشروا تن يمية مماثلة تل وقل لتل لتي تابقها
لهيئة بشرا س يكون سي من تل لصناليق لمستثمر يها يتم إل رتع من قبل نفس
ملير لصنلوا.
 .5ي وا للصنلوا ستثمار سكثر من  %15من صا ي قيمة سصولع ي سسهم سي شركة ملر ة
تل سن تكون من أمن لم ال لاي يغلله مكتت لتلقيق لشرتي لخار ي للصنلوا وتل
س تت اوا نسبة لقيمة لسوقية للشركة إل إ مالي لقيمة لسوقية لال لم ال .وسن يغتف ملير
لصنلوا بس ل تن ميع لشركاأل لملر ة لتي تستو ي م ايير م ال ستثمار ويتم إخاار
لهيئة بشكل ربع سنوي بنسبة لقيمة لسوقية لكل شركة إل إ مالي لقيمة لسوقية لال لم ال

 .6ي وا للصنلوا لمفتوح ستثمار سكثر من %10من صا ي قيمة سصولع ي سسهم
شركاأل عير ملر ة.
المادة الثامنة والعشرون
السنة المالية للصندوق:
تبلس لسنة لمالية للصنلوا ي يناير من كل تام وتنتهي ي نهاية ليسمبر من ل ةام ا تةع و سةتثناء مةن
ال ستبلس لسنة لمالية للصنلوا من تاريال إلنشاء وتنتهي ي نهاية شهر ليسمبر من لسنة لتالية.

المادة التاسعة والعشرون
القوائم المالية والتقارير والمعلومات الدورية:

 .1ي ت تل ملير لصنلوا -نشر م لوماأل شهرية تن لصنلوا لل مهور من خالل
لبورصة وال خالل سب ة سيام تمل من نهاية كل شهر و قا ً للنمواج لتي تغلله
لهيئة.
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 .2ي ت تل ملير لصنلوا إتل ل لبياناأل لمالية لمرغلية لمر ة وسن يقلم نسخة
منها للبورصة و لهيئة خالل ملة سقصاها خمسة تشر يوم تمل من نهاية لفترة.
 .3ي ت تل ملير لصنلوا إتل ل لبياناأل لمالية لسنوية لملققة وسن يقلم نسخة
منها للبورصة و لهيئة خالل ملة سقصاها خمسة وسرب ين يوما ً من نهاية لسنة لمالية
للصنلوا.
 .4ي ت تل ملير لصنلوا تقليم تقرير ً لوريا ً لكل غامل وغل أل كل ثالثة سشهر
ويتأمن ها لتقرير تل وخص لم لوماأل لتالية:
س .صا ي قيمة سصول وغل أل لصنلوا.
ت .تلل وغل أل لصنلوا لتي يملكها غامل لوغل أل وصا ي قيمتها.
ج .س الً بغركة غسات كل غامل وغل أل تل غلة بما ي ال سي تواي األ مل وتة
ب ل آخر تقرير تم تقليمع لغامل لوغل أل.
ل .بيانا ً تن ست ات ملير لصنلوا ومقلمي لخلماأل.

المادة الثالثون
مراقب الحسابات الخار ي:
 .1ي ت تل ملير لصنلوا  -ت يين مر قت غساباأل خار ي مس ل للل لهيئة وال ليقوم بأتمال
مر ة وتلقيق غساباأل لصنلوا و قا ً لم ايير لمغاسبة للولية لم تملة من لهيئة.
 .2ي ين مر قت لغساباأل لخار ي لصنلوا لسنة مالية و غلة قابلة للت ليل سنويا ولملة تت اوا
سربع سنو أل مالية متتالية وي وا لع لقيام بهاه تمال لا أل لصنلوا ب ل ترة نقااع تقل تن
سنتين متتاليتين.
.3
.4
.5

.6

.7

ي وا سن يكون مر قت لغساباأل لخار ي لصنلوا هو نفسع مر قت لغساباأل لملير لصنلوا.
ويكون مر قت لغساباأل مسئو ً تن سي تقصير سو إهمال مهني سو عش سثناء سل ئع ل ملع.
لمر قت لغساباأل غق االع ي سي وقأل تل لس الأل و لل اتر و لوثائق لخاصة بإل رة ستثمار
سصول لصنلوا سو ء لتي بغواة لملير سو سمين لغف سو مر قت ستثمار ويتم لتلقيق و االع
تل هاه وور ا و لمستنل أل و قا ً لألصول لمغاسبية لمت ارف تليها للل مر قبي لغساباأل.
تل مر قت لغساباأل إا تبين لع و ول مخالفة قل وق أل من انت لملير سو سمين لغف سو مر قت
ستثمار لنصوص لقانون سو لالئغة لتنفياية سو لن ام سن يخار هة شر ف بهاه لمخالفة ور
كتشا ها.
ي وا تنغية مر قت لغساباأل خالل لسنة لمالية لتي تين لمر قبة غساباأل لصنلوا يها إ ب ل
مو قة هة شر ف.
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 .8ي وا لمر قت لغساباأل سن يتوقف تن مباشرة تملة سثناء لسنة لمالية لتي تين لمر قبة غساباأل
لصنلوا خاللها.
 .9و ي غالة و ول سسبات يستغيل م ها تل لمر قت ستمر ر ي سل ء تملة إن تليع سن يخار
ملير لصنلوا وسمين لغف ومر قت ستثمار و هة شر ف بال وي ت تليع ي هاه لغالة سن
يستمر ي تملة ل سن يتم ت يين بليل لع.
 .10ويتغمل مر قت لغساباأل كا ة وأر ر لتي تلغق بالصنلوا سو لمشتركين إا خالف ها
لغ ر.
 .11وي ت سن يتم ت يين مر قت لغساباأل لبليل خالل ملة تت اوا ستين يوما ً من لتاريال لاي
يالت من مر قت لغساباأل سن يتوقف تن مباشرة تملة.

المادة الحادية والثالثون
ي ت تل ملير لصنلوا سن يقوم باإل صاح لمالكي لغصص سو لوغل أل تن سية بيانةاأل سو م لومةاأل
قل تؤثر تأثير ً وهريا ً ي قيمتها وباإل ر ء أل لتي تخاها لمو هة ال .
ويتم ها إل صاح ي لمو تيل وبالاريقة لتي يغللها ن ام لصنلوا سو هة شر ف.

المادة الثانية والثالثون
يكةةون مةةلير لصةةنلوا مسةةؤو ت ةةاه غصةةص سو وغةةل أل سةةتثمار تةةن سيةةة سأةةر ر تلغةةق بهةةم نتي ةةة
مخالفةةة سغكةةام لقةةانون سو لالئغةةة لتنفيايةةة و ن ةةام لصةةنلوا سو نتي ةةة إسةةاءة سةةت مال لصةةالغياأل
لمخولة لع سو نتي ة إلهمال ل سيم.

المادة الثالثة والثالثون
اإلفصاح والمصالح المشتركة:
سمين لغف ومر قت ستثمار مؤسساأل كويتية مستقلة تن ملير لصنلوا ولةليهم لقةلرة تلة مر قبةة
ملير لصنلوا و لتأكل من قيامة بةإل رة و سةتثمار سمةو ل لصةنلوا ةي غةلول سغكةام لقةانون و لالئغةة
لتنفياية ون ام لصنلوا وقر ر أل وت ليماأل هة شر ف .وي ت تل كل من ملير لصنلوا وسمين
لغف ومر قت ستثمار سن يفصغا تن سية مصالح مشتركة بينهما وسن يقوما بإخاار هة إلشر ف
بنوع وملل هاه لمصالح ول هة إلشر ف سن تقوم باإل صاح تن هاه لمصالح إا رسأل مبرر ً لال .
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المادة الرابعة والثالثون
قيود المناصب وتعارض المصالح:
-1
-2
-3

-4

ي وا لمو في ملير لصنلوا من عير لمس لين كممثلي ملير ن ام ستثمار ماتي ش ل تأوية
م لس إل رة ي شركة تشكل سور قها لمالية اء ً من سصول صنلوا يليره ملير لصنلوا.
و ي وا لمو في ملير لصنلوا من لمس لين كممثلي ملير ن ام ستثمار ماتي ش ل تأوية
م لس إل رة لشركاأل لمشار إليها ي لفقرة لسابقة.
ي غال تو يف ملير لصنلوا لشخص كممثل لملير ن ام ستثمار ماتي ممن ينابق تليهم
لغ ر لو رل ي هاه لمالة ي ت تل ها لشخص سن يستقيل من تأوية م لس إل رة لشركة
لتي تشكل سور قها لمالية اء ً من سصول صنلوا يليره ملير لصنلوا.
لمصالح) وال و قا ً لالئغة لتنفياية
يلتام ملير لصنلوا بكا ة وغكام لتي تن م مسالة (ت ار
لهيئة سسو ا لمال لمن مة لها لشأن.

المادة الخامسة والثالثون
مسئولية أمين الحفظ:
ي ت غف سصول لصنلوا للل سمين غف مرخص لع ي ين من قبل ملير لصنلوا ب ل لغصول تل
مو قة لهيئة.
وي وا لع ت يين سمين غف رتي يكون مرخصا ً لع سو مس الً للل هة رقابية س نبية وال لغف
وصول خارج لولة لكويأل .و يؤلي لت اقل مع سمين غف رتي إل إتفاء سمين لغف وصيل من
مسؤولياتع.
لتا م تل وخص بما يلي:
ي ت تل سمين لغف
 .1مع مر تاة سغكام لكتات لسابع (سمو ل ل مالء وسصولهم) من لالئغة لتنفياية يلتام سمين لغف
با غتفا بأصول لصنلوا ي غساباأل منفصلة يقوم بفتغها وإل رتها تل سن تكون مستقلة تن غساباتع
سو غساباأل ل ير وسن يبال ي ال تناية لشخص لغريص.
 .2ستالم وغف وإيل ع ورباح لنقلية وسية تواي األ سخرل ناشئة تن نشاا لصنلوا.
 . 3إخاار ملير لصنلوا بأية لتا ماأل مترتبة تل سصول لصنلوا وإرسال سي إخاار أل يتسلمها
و ي لملة لمقررة لال .
 .4تنفيا ت ليماأل ملير لصنلوا لخاصة بنااا تمل سمين لغف .
 .5إتل ل وغف س ل غملة لوغل أل ما لم يغف للل وكالة مقاصة.
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المادة السادسة والثالثون
مسئولية مراقب االستثمار:
يكون لكل صنلوا مر قت ستثمار ي ين من قبل ملير لصنلوا ب ل لغصول تل مو قة
لهيئة تل سن يلتام تل وخص بما يلي:
 .1لتأكل من لتا م ملير لصنلوا بالقانون و لالئغة لتنفياية وقر ر أل وت ليماأل لهيئة و لن ام
وساسي ونشرة كتتات وسية وثائق سُخرل يُصلرها ُملير لصنلوا.
 . 2سن يقوم بتقويم غصص سو وغل أل ستثمار بالاريقة و ي لمو تيل لمغللة لال ي لن ام
وساسي للصنلوا.
 .3لتأكل من قيام ملير لصنلوا بمسؤولياتع بما يغقق مصلغة غملة لوغل أل و قا ً للن ام
وساسي للصنلوا وسغكام لالئغة لتنفياية وسن سمو لع تستثمر ي غلول وساليت و لسياساأل
لمغللة ي ها لن ام.
 .4إقر ر سية ت امالأل تناوي تل ت ار مصالح.
تماع مرتين سنويا ً تل وقل مع لهيئة إلل رية للصنلوا لمر ة لتا م لصنلوا
.5
بالقانون و لالئغة لتنفياية وقر ر أل وت ليماأل لهيئة و لن ام وساسي ونشرة كتتات وسية
وثائق سخرل يصلرها ملير لصنلوا.
 .6إخاار لهيئة بأية مخالفاأل تقع من ملير لصنلوا.

المادة السابعة والثالثون
حاالت حل وتصفية الصندوق:
ينقأي لصنلوا ي وغو ل لتالية:
 .1نقأاء لملة لمغللة ي لن ام وساسي ما لم ت لل ابقا ً للقو تل لو رلة بالن ام.
 . 2نتهاء ل ر

لاي سنشئ من س لع لصنلوا سو ي غالة ستغالة تغقيقع لهلف.

 .3تلف سو هال

ميع سصول لصنلوا سو م مها بغيث يت ار ستثمار لباقي ستثمار ً م لياً.

 .4بنا ًء تل الت ملير لصنلوا بشرا صلور قر ر بالمو قة من م ية غملة لوغل أل ممن يملكون
سكثر من  % 50من رسس مال لصنلوا بغلع قبل نتهاء ملتع.
 .5صلور قر ر من لهيئة بإل اء ترخيص لصنلوا.
 .6صلور غكم قأائي بغل لصنلوا وتصفيتع.
للهيئة سن تل ي ترخيص سي ن ام ستثمار ماتي ي سي من وغو ل لتالية:
 .1إا تبين سنع لم يتم لو اء بأي من لشروا لخاصة بمنح لترخيص.
 .2إا كان ي ال غماية لمصلغة لمشاركين ي لن ام.
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 .3إا خالف ملير سو مر قت ستثمار سو سمين لغف سيا ً من سغكام لقانون سو للو ئح سو قلم للهيئة
م لوماأل عير صغيغة سو عير لقيقة سو مأللة.
لالت إا و لأل أرورة للتغري تن
 .4إا الت ملير لن ام إل اء لترخيص وللهيئة سن تر
سمر يت لق بالن ام سو بمصلغة لمشاركين.

المادة الثامنة والثالثون
كيفية إ راء التصفية:
يلخل لصنلوا بم رل غلع  -و قا ً وغكام
لتصفية بالشخصية

لمالة ( )37لسالفة  -ي لور لتصفية ويغتف خالل مةلة
سم لصنلوا تبارة

تتبارية بالقلر لالام إلتمام لتصفية وي ت سن يأاف إل

(تغأل لتصفية) مكتوبة باريقة و أغة ي لمكاتباأل لصالرة تن ل هة لقائمة تل

لتصفية وي ت

سن يتم شهر تصفية لصنلوا.
ويتبع ي تصفية لصنلوا وغكام لمنصوص تليها ي لبنول لتالية:
-1

تسقا آ ال ميع لليون لتةي تلة

با تتاح لتصةفية وتلة

لصةنلوا مةن تةاريال شةهر غةل لصةنلوا وإخاةار لةل ئنين

لمصةف سن يخاةر ميةع لةل ئنين رسةميا ً با تتةاح لتصةفية مةع لتةوتهم لتقةليم

الباتهم باقتأاء ليونهم وي وا إخاار لل ئنين باريق إلتالن و ي ميع وغو ل ي ت سن يتأمن
إلخاار سو إلتالن مهلة للل ئنين
-2

تقل تن خمسة تشر يوم تمل لتقليم الباتهم.

تنتهةةي تنةةل نقأةةاء لصةةنلوا سةةلاة مةةلير لصةةنلوا ومةةع الة ي ةةل لمةةلير قائمةا ً تل ة إل رة
ل ير ي غكم لمصفي

مصف وممارستع لسلااتع وي تبر لملير بالنسبة إل
لصنلوا إل غين ت يين
ٍّ

مصف .ويستمر مقلمو خلماأل لصنلوا خالل ملة لتصفية ي تقةليم خةلماتهم مةا لةم
إل سن يتم ت يين
ٍّ
يقةةرر لمصةةفي  -ب ةةل مو قةةة لهيئةةة  -تةةلم لغا ةةة سةةتمر رهم ةةي تقةةليم هةةاه لخةةلماأل سو سةةتبل لهم
ب يرهم سو لم ب
-3

لمهام للل مقلم خلمة و غل.

ي وا ت يين ملير سو مقلمي لخلماأل للصةنلوا مصةفيا ً لةع كمةا ي ةوا ت يةين لمصةفي مةن بةين

وشةةخاص لمةةرخص لهةةم بةةإل رة سن مةةة
ستثمار سو سمين لغف

سةةتثمار ل مةةاتي سو إل رة مغف ةةة

سو مر قبي لغ ساباأل لمس لين لةلل لهيئةة .و ةي ميةع وغةو ل

لمصف إ ب ل مو قة لهيئة .و يبلس لمصف
-4

سةةتثمار سو مر قةةت
يةتم ت يةين

ي مباشرة ستمالع إ ب ل شهر قر ر ت يينع.

يتم ت يين لمصف بقر ر يصلر تن م ية غملة لوغل أل إ

ي وغو ل لتي تقرر يها لهيئةة

ت يين لمصفي.
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و ي غال ة ختيار لمصفي من قبل م ية غملة لوغةل أل يتو ةت لغصةول تلة

لمو قةة لمسةبقة مةن

لهيئة تل ت يين لمصفي.
و ي ميع وغو ل تغلل ل هة لتي ختارأل لمصفي ست ابع وملة لتصفية تل سن يتغمةل لصةنلوا
ست ات لمصفي.
-5

ي ال لمصفي بقر ر من ل هة لتي قامأل بت يينع و ةي ميةع وغةو ل ي ةوا للهيئةة بنةاء تلة

الت سغل غملة لوغل أل سو ل ئني لصنلوا سو من تلقاء نفسها سن تصلر قر ر ً ب ال لمصف إا رسأل
مبرر ً مقبو ً لال  .وكل قر ر ب ال لمصفي ي ت سن يشةمل ت يةين مةن يغةل مغلةع و يبةلس لمصةفي
ل ليل ي مباشرة ستمالع إ ب ل شهر لقر ر لمتأمن ل ال وت يينع مصفياً.
-6

يقوم لمصفي ب ميع وتمال لتي تقتأيها تصفية لصنلوا ولع تل و ع لخصوص ما يلي:
.1تمثيل لصنلوا سمام لقأاء و ل ير.
 .2لقيام ببال تناية لشخص لغريص للمغا ة تل سصول لصنلوا وغقوقع.
.3سل ل ليون لصنلوا.
.4بيع سصول لصنلوا تقار ً سو منقو ً بالما ل ل لني سو بالممارسة سو بأي اريقة سخةرل تكفةل
لغصول تل ستل س ر ما لم ينص ي قر ر ت يينع تل إ ر ء لبيع باريقة م ينة.
 .5قسمة صا ي سصول لصنلوا بين غملة لوغل أل.

و ي وا للمصفي سن يبلس ستما ً ليلة إ إا كانأل امة إلتمام ستمةال سةابقة كمةا

ي ةوا لةع بيةع

سصول لصنلوا ملة و غلة سو سن يتصالح تل غقوقع سو يقبل لتغكيم ي لمنااتاأل لمت لقة بأتمال
لتصفية سو إ ر ء ت امالأل مع سار ف ا أل لصلة إ بمو قة م ية غملة لوغل أل.
-7

تسةةري وتمةةال لتةةي ي ريهةةا لمصةفي ةةي مو هةةة لصةةنلوا سو غملةةة لوغةةل أل سو ل يةةر إا

كانأل مما تقتأيع ستم ال لتصفية و ي غلول سلاتع .ةإا ت ةلل لمصةفون ةال تكةون تصةر اتهم ملامةة
للصنلوا إ إا تخا لقر ر باوعلبية لمالقة ما لم ينص قر ر ت يينهم تل خالف ال .
-8

تل ملير لصنلوا تقليم غساباأل لصةنلوا وتسةليم ل ةاتره ومسةتنل تع وسصةولع إلة

لمصةفي

كما يلتام مقلمو لخلماأل بتاويل لمصف بأي بياناأل سو م لوماأل تخص لصنلوا ويقةوم لمصةفي -
خالل ثالثة سشهر من مباشرتع ل ملع  -ب رل سصول لصنلوا وتغليل مركاه لمالي بما يتأمن غقوقع
و لتا ماتع ولع سن يست ين ي ال بمقلمي لخلماأل ويمس

لمصفي لل اتر لالامة لقيل لتصفية مع

إخاار لهيئة بتقرير لمركا لمالي للصنلوا.
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تل

-9

لمصفي

نتهاء من ستمال لتصفية ي لملة لمغللة ي قةر ر ت يينةع ةإا لةم تغةلل لمةلة

تولأل لهيئة تغليلها بناء تل الت اوي لشأن .وي وا مل لملة بقر ر يصلر من ل هة لتي ختارأل
لمصةةفي ب ةةل

اةةالع تلة تقريةةره لةةا ي يتأةةمن وسةةبات لتةةي غالةةأل لون إتمةةام لتصةةفية ةةي لمةةلة

لمغللة ولكل اي شأن سن يالت من لهيئة تقصير هاه لملة.
 -10تل مصفي لصةنلوا سن يقةوم بةلتوة م يةة غملةة لوغةل أل لال تمةاع خةالل ثالثةة سشةهر مةن
نتهاء لسنة لمالية وال لمناقشة لبياناأل لمالية تن لسنة لمنتهية وتقرير مر قت لغساباأل و لتقرير
لسةنوي تةن ستمةال لتصةةفية و لمصةالقة ولةع لتةةوة ل م يةة لال تمةاع ةةي سي وقةأل إا قتأةأل الة
ستمال لتصفية.
 -11يت ين تل

لمصفي سن يستو ي ما يكون للصنلوا من غقوا للل ل ير سو للل مةلير لصةنلوا

وإيل ع لمبال لتي يغصلها ي سغل لبنو لغسات لصنلوا ي لور لتصفية.
وتل

لمصفي سل ل ليون لصنلوا وت نيت لمبال لالامة لسل ل لةليون لمتنةااع تليهةا ويةتم سةل ل

ليون لصنلوا و قا ً للترتيت لتالي:
 .1لتا ماأل لمالية لنات ة تن تملياأل لتصفية.
 .2ميع لمبال لمستغقة لمقلمي لخلماأل.
 .3لليون لممتااة غست ترتيت متيااها.
 .4لليون لمأمونة بتأميناأل تينية وال

ي غلول نات

لشيء لأامن لللين.

وما يتبق من مال ب ل سل ل لليون لسابق بيانهةا يةؤلي للةل ئنين ل ةاليين ةإن لةم يكةف لمتبقةي مةن
نات

لتصفية لسل ل كل هاه لليون يتم قسمة لمال تليهم قسمة ل رماء.

 -12يقوم لمصفي بقسمة ما تبق من سصول لصنلوا ب ل سل ل ليونع بين غملة لوغةل أل ويغصةل
كل مشتر تل نصيت يتناست مع تلل وغل تع ي رسس مال لصنلوا.
 -13يقلم لمصةفي إلة

م يةة غملةة لوغةل أل غسةابا ً ختاميةا ً تةن تصةفية لصةنلوا وقسةمة سصةولع

وتنتهي ستمال لتصفية بالتصةليق تلة

لغسةات لختةامي مةن تلة

ل م يةة .وتلة

لمصةفي سن يالةت

إل اء قيل لصنلوا من س ل لصناليق للل لهيئة ب ل نتهاء لتصفية.
 -14ويقوم لمصفي بشهر نتهاء لتصفية و يغت تل

ل ير بانتهاء لتصفية إ من تاريال لشهر.

 -15يلتام لمصفي بتقليم تقرير ربع سنوي للهيئة تن ستمال لتصفية و قا ً للسةنة لماليةة للصةنلوا
خةةالل مةةلة سقصةةاها ثالثةةون يوم ةا ً مةةن نهايةةة لفتةةرة تل ة سن يكةةون لتقريةةر مر ةا ً مةةن قبةةل مر قةةت
لغساباأل ومتأمنا ً ما تم لتوصل إليع ي إ ر ء أل لتصفية و لةل األ لتةي تةم تواي هةا تلة غةاملي
لوغل أل وسي سصول مو ولة للل لصنلوا لم يتم تسييلها وسبت تلم نتهاء من تسييلها كمةا ي ةوا
للهيئة سن تالت من لمصفي تاويلها بأي م لوماأل سو تقارير كلما رسأل أرورة لال .
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 -16تغفة

لةةل اتر و لمسةةتنل أل لمت لقةةة بتصةةفية لصةةنلوا لمةةلة خمةةس سةةنو أل مةةن تةةاريال إل ةةاء قيةةل

لصنلوا من س ل لهيئة ي لمكان لاي تغلله ل هة لتي تينأل لمصفي.
 -17يسأل لمصةف تةن ت ةوي

وأةر ر لتةي تلغةق لصةنلوا سو غملةة لوغةل أل سو ل يةر بسةبت

ت اواه غلول سةلاتع سو نتي ةة وخاةاء لتةي يرتكبهةا ةي سل ء تملةع و ةي غالةة ت ةلل لمصةفين ةإنهم
يكونون مسئولين تل و ع لتأامن.

المادة التاسعة والثالثون
الشكاوى:
يتقلم مال

لوغةل أل بالشةكول مةن خةالل إرسةال كتةات مو ةع إلة وغةلة خلمةة ل مةالء سو تةن

اريق ستخل م لموقع

نترنةأل .يةتم إرسةال كا ةة لشةكاوي إلة

لكتروني للشركة تل شةبكة

مسةةؤول إل رة لشةةؤون لقانونيةةة وشةةكاول ل مةةالء للمر

ةةة وتقةةليم

قتر غةةاأل .يةةتم تس ة يل

لشكاوي ي س ل يتم غف ع ي إل رة لشؤون لقانونية وشكاول ل مالء تغأل إشةر ف مسةؤول
لشةةؤون لقانونيةةة وشةةكاول ل مةةالء .ب ةةل مر
إلل ر أل لم نيةةة غسةةت سولوياتهةةا .ب ةةل

ةةة كا ةةة لشةةكاوي يةةتم ترتيبهةةا وتغويلهةةا إلةة

نتهةةاء مةةن لبةةأل ةةي لشةةكول تقةةوم إلل ر أل لم نيةةة

با تصةةال بةةإل رة لشةةؤون لقانونيةةة وشةةكاول ل مةةالء وتخارهةةا بأنةةع تةةم سخةةا إل ةةر ء لمناسةةت
بخصوص لشكول وبناء ً تليع يتم تغليث س ل لشةكاوي بةاإل ر ء أل لتةي تةم تخااهةا وتقةوم
إلل رة بالمتاب ةةة مةةع إلل ر أل لم نيةةة بهةةا لشةةأن .تنةةلما يةةتم تخةةاا إ ةةر ء أل بشةةأن لشةةكول
لمقلمة من سي تميل يتم إرسال خاات رسمي إل

ل ميل يوأح إل ر ء لةاي تةم سخةاه ب ةين

تتبار يما يختص بالشكول ويتم غف س ل لهاه لخااباأل لمتأةمنة تفاصةيل غةل لشةكول
ي إل رة لش ؤون لقانونية وشكاول ل مالء .يتم إرسةال لسةؤ ل سو
لشؤون لقانونية وشكاول ل مالء .يةتم لر ةوع إلة
با ستفسار لمالوت .ي غال لأرورة يتم

ستفسةار لم ةين إلة إل رة

لقةو نين و لتشةري األ لسةارية ا أل لصةلة

ست انة بمستشارين خار يين.
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المادة األربعون
المراسالت:
يتم تو يع كا ة لمر سالأل:
 .1وي مشتر تل آخر تنو ن مقيل ي س الأل لصنلوا.
 .2إل لملير تل ل نو ن لتالي:
شركة ثروة لالستثمار  -لكويأل – لشرا – شارع تمةر بةن لخاةات – بةرج لر يةة ولو ر -21
.22
هاتف –22243000 :اكس.22243099 :
لموقع لكتروني لم لوماأل تن لصنلوا. www.tharwa.com :

المادة الحادية واألربعون
تعديل النظام:
لن ةام وساسةي إ ب ةل مو قةة لهيئةة تلة هةاه

ي وا لملير لصنلوا سن ي ري سي ت ةليالأل تلة
لت ليالأل.
وللهيئة  -إا و لأل ي لت ليالأل لمقترغة ما يمس لغقوا لمكتسبة لغملة لوغةل أل  -سن تالةت م ة ن
لم لي ر سخ ا م و ق ة سك ث ر م ن  % 50م ن رسس لمال تل هاه لت ليالأل.
ينفا سي ت ليل تل لن ام وساسي للصنلوا إ ب ل مو قة لهيئة سو ي لموتل لاي تغلله.
وي ت تل ملير لصنلوا إخاار غملة لوغل أل بأي ت ليل يتم تل لن ام وساسي للصنلوا وال
خال ل ترة تت اوا تشرة سيام تمل من تاريال مو قة لهيئة تل ها لت ليل.

المادة الثانية واألربعون
القانون والمحاكم:
يخأع ها لن ام ويفسر و قا ً وغكام لقانون لكويتي ويختص لقأاء بكا ة لمنااتاأل لتي تت لق بع سو
تنشأ تنع.
تابق سغكام لقانون رقم  7لسنة  2010و ئغتع لتنفياية بشأن إنشاء هيئة سسو ا لمال وتن يم نشاا
وور ا لمالية وت ليالتهما و لقر ر أل و لشروا لمن مة من ل هاأل لرقابية يما لم يرل بع نص ي
ها لن ام
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المادة الثالثة واألربعون
غسل األموال:
ي ت تل ملير لصةنلوا إللتةا م بقةر ر أل وت ليمةاأل هيئةة سسةو ا لمةال وقةو نين لولةة لكويةأل بشةأن
عسةةل ومةةو ل وتمويةةل إلرهةةات وقةةر ر أل لشةةرتية للوليةةة لصةةالرة ةةي هةةا لشةةأن وسيةةة قةةر ر أل
وت ليماأل غقة تصلر بشأن عسل ومو ل وتمويل إلرهات.

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

صندوق ثروة االسالمي
الرسوم او المصاريف

القيمة

وقت االستحقاق

مستحقة على

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

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

وحدة التدقيق الشرعي الداخلي
رسوم حفظ س ل حملة الوحدات
لدى وكالة المقاصة

 500دينار كويتي سنويا ً

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

مدير الصندوق

 1100دينار كويتي سنويا ً

سنوي

اصول الصندوق

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