
االستثمار  صناديق  لوحدات  االستثمار  شركات  تسويق  بشأن  تعليمات 
األجنبية داخل دولة الكويت.

في  )2/رس/2005/181(  رقم  االستثمار  لشركات  معدلة  تعليمات 
شأن القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير.

الفقرة  في  ورد  ما  توضيح  شأن  في  )2/رس/1998/58(  رقم  تعميم 
التاسعة من البند األول والفقرة الرابعة من البند األول من التعليمات التي 

تنظم إدارة محافظ الغير.

بكافة  احمللية  البنوك  تزويد  بشأن  )2/رس/2004/157(  رقم  تعميم 
الشركةوالذين  قبل  من  مدارة  محافظ  في  املستثمرين  عن  املعلومات 

ميلكون أسهماً في البنك.

وحدات  حول  سنوي  ربع  ببيان  املركزي  البنك  تزويد  بشأن  تعميم 
صناديق االستثمار األجنبية التي يتم تسويقها داخل الكويت.

2 - إدارة احملافظ وتسويق وحدات الصناديق

 أ   -

ب -

ج -

 د  -

هـ -
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املديــر التنفيذي
التاريخ : 8 ربيع اآلخر 1416 هـ

املوافــق :  3  سبتمبــــر 1995 م

احملترم، السيد/ املدير العام 

حتية طيبة وبعد،،،

لوحظ في اآلونة األخيرة قيام بعض شركات االستثمار اخلاضعة لرقابة بنك الكويت املركزي بتسويق
الكويت  بنك  من  مسبقة  موافقة  على  احلصول  دون  الكويت،  داخل  أجنبية  استثمار  صناديق  في  وحدات 
املركزي، ومن ثم الترخيص املطلوب من وزارة التجارة والصناعة في هذا اخلصوص.  وذلك باملخالفة ألحكام 
املرسوم بالقانون رقم )31( لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول األوراق املالية وإنشاء صناديق االستثمار 

والئحته التنفيذية رقم )113( لسنة 1992، املعدلة مبوجب القرار الوزاري رقم )16( لسنة 1995.

في ضوء ما تقدم، نود اإلحاطة بأنه يتعني على كل شركة لدى قيامها بتسويق وحدات صناديق استثمار
أجنبية داخل الكويت، ضرورة االلتزام بأحكام القانون والئحته التنفيذية املعدلة بالقرار الوزاري على النحو 
سالف الذكر، وذلك باحلصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت املركزي، ومن ثم الترخيص املطلوب من 

وزارة التجارة والصناعة.

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،

املدير التنفيذي إلدارة الرقابة

                  حميـــد أحمــــد الرشيــــد  

1
        أ- تعليمات بشأن تسويق شركات االستثمار لوحدات صناديق االستثمار األجنبية داخل دولة  الكويت.
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احملــافـــظ
التاريخ : 20 رمضان 1426 هـ
املوافــق :  23  أكتوبر 2005 م

احملترم، األخ / رئيس مجلس اإلدارة  

حتية طيبة وبعد،،،

تعميم إلىكافة البنوك احمللية وشركات اإلستثمار

 1997/3/8 في  الصادرة  )2/رس/رب/97/3(   رقم  املركزي  الكويت  بنك  تعليمات  إلى  باإلشارة 
بشأن القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير.

بشأن املالية  لألوراق  الكويت  سوق  وإدارة  املركزي  الكويت  بنك  بني  التنسيق  مت  قد  بأنه  اإلفادة  أود 
تتم من خالل  والتي  السوق  املدرجة في  املالية  األوراق  تداول  بالرقابة على عمليات  السوق  إدارة   إضطالع 
إدارة البنوك وشركات االستثمار حملافظ الغير. وفي ضوء التعديل الذي مت على املرسوم اخلاص بتنظيم سوق 
الكويت لألوراق املالية مبوجب املرسوم رقم )158( لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/7/13، والذي مت 
مبوجبه إسناد مهام تنظيم ومراقبة السوق املالي إلى سوق الكويت لألوراق املالية، فقد مت اتخاذ اإلجراءات 
اجلهاز  وحدات  تديرها  التي  احمللية  املالية  األوراق  محافظ  على  واإلشراف  الرقابة  مسئولية  لنقل  الالزمة 

املصرفي واملالي حلساب الغير إلى سوق الكويت لألوراق املالية.

وفي هذا  اإلطار، فلقد وافق مجلس إدارة بنك الكويت املركزي في اجتماعه املنعقد بتاريخ 2005/10/2
 على إصدار تعليمات معدلة للبنوك وشركات االستثمار في شأن القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير، بحيث 
يقتصر دور البنك املركزي في الرقابة على محافظ األوراق املالية األجنبية واملعامالت في األدوات االستثمارية 

األخرى التي تديرها البنوك وشركات االستثمار حلساب الغير.

&  التعليمات الصادرة للبنوك اإلسالمية برقم )2/رب أ/2003/102( بتاريخ 2003/6/15.

2
      ب- تعليمات معدلة لشركات االستثمار رقم )2/رس/2005/181( في شأن القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير.

&
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على أن يكون سريان نفاذ تلك التعليمات املعدلة متزامناً مع تاريخ بدء سريان قرار جلنة سوق الكويت
 لألوراق املالية بشأن ضوابط إدارة محافظ الغير والرقابة عليها، والذي سيتم العمل به بإذن الله اعتباراً من 

. 2005/11/9

ونرفق مع هذا نسخة من التعليمات املعدلة للبنوك وشركات االستثمار في شأن القواعد التي تنظم إدارة 
محافظ الغير.  

مع أطيـــب التمنيــــــات ،،،

احملافـــظ          

سالم عبد العزيز الصباح

3
      ب- تعليمات معدلة لشركات االستثمار رقم )2/رس/2005/181( في شأن القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير.
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تعليمات معدلة لشركات االستثمار
في شأن القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير

رقم )2/رس/2005/181(

الغير باهتمام إدارة احملافظ االستثمارية حلساب  يحظى نشاط املؤسسات املصرفية واملالية في مجال 
 كافة األطراف املتعاملة فيها على حد سواء، وتتعاظم تلك األهمية في بعض الدول -  كدولة الكويت - التي 
تتمتع بسوق نشط ومتطور لألوراق املالية يواكب أحدث املستجدات العاملية . وهو ما حدا ببنك الكويت املركزي 
إلى إصدار تعليمات في 1987/6/20 إلى املؤسسات املصرفية واملالية اخلاضعة لرقابته تشتمل على القواعد 
الالزمة لتنظيم عالقة هذه املؤسسات املصرفية واملالية بعمالئها ممن يعهدون إليها بإدارة محافظ استثمارية 
حلسابهم وحتديد أسلوب ممارستها لهذا النوع من النشاط، وذلك دون التعرض لألحكام التي تنظم عمليات 
شراء وبيع األوراق املالية وتداولها في سوق الكويت لألوراق املالية، أو لألسلوب الذي تتم به تلك العمليات 

داخل نطاق هذا السوق.

فقد والعاملي،  احمللي  املستويني  على  املالية  األوراق  أسواق  شهدتها  التي  النوعية  التطورات  ضوء  وفي 
 أصدر بنك الكويت املركزي بتاريخ 1997/3/9 تعليمات جديدة رقم  )2/رب/رس/1997/3( تتضمن 

قواعد وأحكام إضافية من شأنها أن تكفل إحكام تنظيم هذا النشاط.

هذا ونظراً لتولي سوق الكويت لألوراق املالية، وفقاً ألحكام املرسوم رقم )158( لسنة 2005، تنظيم
 ومراقبة السوق املالي األمر الذي انتقلت معه مسئولية الرقابة واإلشراف على محافظ األوراق املالية احمللية، 
التي تديرها وحدات اجلهاز املصرفي واملالي في إطار قيامها بإدارة محافظ الغير، إلى سوق الكويت لألوراق 
في  واملعامالت  األجنبية  املالية  األوراق  محافظ  على  الرقابة  في  املركزي   البنك  دور  يقتصر  وبحيث  املالية، 
األدوات االستثمارية األخرى التي تقوم بها البنوك وشركات االستثمار في هذا اإلطار، فقد وافق مجلس إدارة 
بنك الكويت املركزي على إدخال تعديالت على هذه التعليمات )2/رب/رس/1997/3( لتصبح على النحو 

التالي : 

البند األول

الغير في األوراق البنوك وشركات االستثمار حلساب  التي تديرها  التعليمات على احملافظ  تسري هذه 
 املالية األجنبية واألدوات االستثمارية األخرى، وتخضع املعامالت التي تتم على األوراق املالية احمللية وغيرها 
سوق  إدارة  حتددها  التي  واإلجراءات  للقواعد  املالية  لألوراق  الكويت  سوق  في  املدرجة  املالية  األوراق  من 

الكويت لألوراق املالية.

&  صدرت هذه التعليمات بدالً من التعليمات رقم )2/رب/رس/1997/3( السابق إصدارها في هذا اخلصوص.

4
      ب- تعليمات معدلة لشركات االستثمار رقم )2/رس/2005/181( في شأن القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير.

&



الباب األول : التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

2- إدارة احملافظ وتسويق وحدات الصناديق.

البند الثاني

 )أسس إدارة محافظ الغير(

تلتزم اجلهة املديرة في إدارتها حملافظ الغير باتباع ما يلي :  

1 -  أن يتم الفصل بني احملافظ التي يتم إدارتها حلساب الغير في األوراق املالية احمللية عن تلك احملافظ في
 األوراق املالية األجنبية واألدوات االستثمارية األخرى.

2 -  أن تنتهج سياسات استثمارية واضحة ترتكز على معايير سليمة في شتى صور استثمار األموال،
 مبا يسهم في تطوير أساليب ونوعية العمليات التي جتريها على مكونات احملافظ االستثمارية املدارة
الوساطة أعمال  متارس  التي  املديرة  للجهة  بالنسبة   - باالعتبار  األخذ  مع  الغير،  حلساب  قبلها  من   
 بنفسها أو من خالل إحدى الشركات التابعة لها - عدم املغاالة في عمليات البيع والشراء التي تقوم

 بها حلساب العميل، استهدافاً منها للعموالت املقتضاة مقابل ذلك.

3 -  أن تستخدم أموال  العميل في األغراض املبينة بعقد االتفاق املبرم معه، ضمن حدود التفويض املمنوح
 لها منه.

4 -  أن تخطر العميل باسم املوظف / اجلهاز املفوض من قبلها في إدارة محفظته االستثمارية، وتكون
 اجلهة املديرة مسئولة جتاه العميل عن أخطاء هذا املوظف / اجلهاز املفوض، وعدم تنفيذه للتعليمات 

 الصادرة له كتابًة من العميل ضمن حدود التعاقد معه.

5 -  أن حتتفظ بأموال كل من عمالء احملافظ في األسهم احمللية وعمالء احملافظ في األوراق املالية األجنبية
العمالء، هؤالء  ولصالح  باسمها  مستقلني  مصرفيني  حسابني  في  األخرى  االستثمارية  واألدوات   
 بحيث يكون اإليداع والسحب منهما طبقاً ألحكام العقد املبرم مع كل عميل وفي نطاق التفويض املمنوح
 لها منه. كما يجب على اجلهة املديرة أن حتتفظ لديها أيضاً بسجل خاص مستقل لكل عميل لها على

 حدة.

6 -  أن حتتفظ باملستندات املثبتة للملكية باسم العميل أو باسم اجلهة املديرة / حلساب العميل، أو باسم
 اجلهة احلافظة للمستندات / حلساب العميل. وتكون اجلهة املديرة مسئولة عن سالمة هذه املستندات

 واحلفاظ عليها. 

7 -  أن تعد سجالً خاصاً يشتمل على أسماء العمالء من مالكي األسهم احلقيقيني وعدد أسهم كل عميل منهم،
هؤالء  حلساب  استثمارها  بغرض  األخرى،  الشركات  أسهم  بشراء  املديرة  اجلهة  قيام  عند  وذلك   

العمالء.

5
      ب- تعليمات معدلة لشركات االستثمار رقم )2/رس/2005/181( في شأن القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير.
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 8  -  أن تخطر العميل بأي صفقة يكون لها مصلحة مباشرة في امتامها، أو عند قيامها باستثمار أموال
 العميل في االستثمارات التي متلكها أو في أسهم شركات زميلة أو تابعة لها. ويحظر على اجلهة املديرة
 أن تبرم مثل هذه الصفقات،  وذلك قبل احلصول على موافقة كتابية مسبقة من العميل في هذا الشأن.

 9  -  أن تخطر العميل بكل صفقة فور انعقادها، وذلك مبوجب إشعارات تبني فيها كافة التفاصيل اخلاصة
 بهذه الصفقات - ما لم تقض تعليمات العميل بخالف ذلك - وتكون هذه اإلشعارات مذيلة بتوقيع 

كل من املوظف املفوض وأحد املسئولني املخولني بالتوقيع عن اجلهة املديرة.

10-  أن حتتفظ بسجالت محاسبية مستقلة خاصة بالعمليات الناشئة عن إدارة محافظ الغير، تتضمن 
حسابات النقدية وحسابات االستثمار اخلاصة بكل عميل، وحركة كل حساب بالتاريخ وبالعملة التي

 تتم بها الصفقات، وبيان األرباح واخلسائر الناجتة عن هذه العمليات.

11-  أن حتتفظ باملستندات التي تؤيد كافة القيود احملاسبية التي جتريها حلساب العميل في إطار إدارتها
 حملافظ الغير، ويكون للعميل احلق في اإلطالع على املستندات املتعلقة مبحفظته االستثمارية وطلب

 احلصول على نسخة منها.

مقابل  كضمان  عمالئها  حلساب  قبلها  من  املدارة  ومكوناتها  االستثمارية  احملافظ  تستخدم  أال    -12
حصولها على تسهيالت ائتمانية من الغير.

13-  يحظر على اجلهات املديرة استخدام أموال الغير، في إطار قيامها بإدارة محافظ حلساب العمالء،
 وذلك في منح تسهيالت ائتمانية للغير بكافة أشكالها )عمليات متويل للغير(.

البند الثالث

)اجلهاز الفني القائم على إدارة محافظ الغير(

على اجلهة املديرة أن توفر في إدارتها حملافظ الغير، جهازاً فنياً متخصصاً ومزوداً بكافة اإلمكانات   
التقنية احلديثة، يكون أعضاؤه من ناصحي االستثمار ذوي الكفاءة واخلبرة في هذا املجال.

6
      ب- تعليمات معدلة لشركات االستثمار رقم )2/رس/2005/181( في شأن القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير.
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البند الرابع

 )األحكام اخلاصة بعقود إدارة محافظ الغير(

يجب على اجلهة املديرة أن تقوم بإبرام عقود مع عمالئها، تنظم أحكامها العالقة بني الطرفني، وعلى   
أن تتضمن هذه األحكام ما يأتي :

1   -  حدود التفويض املمنوح في شأن إدارة احملفظة االستثمارية للعميل.

واألدوات االستثمار،  هذا  ونوعيات  احملفظة،  إدارة  في  إتباعها  الواجب  االستثمارية  السياسة   -  2
 االستثمارية املستعملة في هذا الشأن.

3 -  أسلوب إدارة احملفظة، والطريقة التي يتم بها إبرام الصفقات، سواء أكان ذلك مبوجب تعليمات مسبقة
 صادرة عن العميل، أو باإلتفاق على إبرامها دون حاجة للرجوع إلى العميل.

4 -  الطريقة التي يتم بها التصرف في أموال العميل، واالحتفاظ باملستندات املثبتة للملكية.

5 -  أسلوب االتصال بالعميل، وكيفية تلقي التعليمات منه، وإشعاره مبا مت إبرامه من الصفقات حلسابه.

تقييم والتي تشمل على  بها بصورة منتظمة،  العميل  الواجب موافاة  الدورية  التقارير  تقدمي  كيفية    -  6
 تفصيلي حملفظته االستثمارية، ولكافة البيانات األخرى التي من شأنها أن تساعد العميل في متابعة 

تطورات هذه احملفظة، طوال فترة تعاقده مع اجلهة املديرة.

7 -  كيفية احتساب العمولة التي تتقاضاها اجلهة املديرة مقابل قيامها بإدارة احملفظة االستثمارية للعميل.

8 -  طريقة إنهاء التعاقد، وفترة اإلنذار الواجب مراعاتها من قبل الطرفني، وذلك في حالة رغبة أحدهما في
 إنهاء العقد أو عدم جتديده.

أو تعليمات صادرة أو لوائح  العالقة، وألية قرارات  الكويتية ذات  للقوانني  العقد  9 - خضوع أحكام هذا 
 من اجلهات املختصة في هذا الشأن.

7
      ب- تعليمات معدلة لشركات االستثمار رقم )2/رس/2005/181( في شأن القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير.



الباب األول : التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

2- إدارة احملافظ وتسويق وحدات الصناديق.

البند اخلامس

سابقة،  تعليمات  من  معها  يتعارض  ما  ويلغى   ،2005/11/9 من  اعتباراً  التعليمات  بهذه  ُيعمل   
وعلى اجلهات املديرة تعديل األوضاع القائمة للمحافظ االستثمارية املدارة من قبلها مبا يتفق وما جاء بهذه 
التعليمات من قواعد منظمة إلدارة محافظ الغير، ويتعني على اجلهات املديرة - وفي حال طلب منحها مهلة 
لتعديل أوضاع محافظها االستثمارية - الرجوع إلى بنك الكويت املركزي وأخذ موافقته في هذا الشأن، مع 

إيضاح أسباب ومبررات تقدمها بهذا الطلب.

2005/10/2
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      ب- تعليمات معدلة لشركات االستثمار رقم )2/رس/2005/181( في شأن القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير.



الباب األول : التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

2- إدارة احملافظ وتسويق وحدات الصناديق.

احملافــظ بالوكالـة
التاريخ : 6 ربيع اآلخر 1419 هـ
املوافــق :  30  يوليــــــــــو 1998 م

احملترم، األخ/ رئيس مجلس اإلدارة 

حتية طيبة وبعد،،،

" تعميم رقم )2/رس/1998/58(
إلى كافة شركات االستثمار "

باإلشارة إلى تعليمات بنك الكويت املركزي رقم )2/رس/1997/3( في شأن التعليمات اخلاصة   
بالقواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير الصادرة في 1997/3/9، وعطفاً على ما تقضي به الفقرة الرابعة 
املديرة  إلزام اجلهات  الغير، حيث مت  إدارة محافظ  التعليمات اخلاصة بأسس  " من تلك  البند األول   " من 
يكون  بحيث  العمالء،  هؤالء  ولصالح  باسمها  مستقل  مصرفي  حساب  في  عمالئها  بأموال  باالحتفاظ 
اإليداع والسحب منه طبقاً ألحكام العقد املبرم مع كل عميل وفي نطاق التفويض املمنوح لها منه، كما يجب 
أن تقوم  املديرة أن حتتفظ لديها بسجل خاص مستقل لكل عميل على حدة. ومؤدى ما تقدم  على اجلهة 

الشركة املديرة بفتح حساب مصرفي واحد لدى أحد البنوك احمللية باسم الشركة لصالح كافة العمالء. 

محاسبية  بسجالت  املديرة  اجلهات  احتفاظ  على   " األول  البند   " من  التاسعة  الفقرة  نصت  كما   
مستقلة خاصة بالعمليات الناشئة عن إدارة محافظ الغير، تتضمن حسابات النقدية وحسابات االستثمار 
اخلاصة بكل عميل، وحركة كل حساب بالتاريخ وبالعملة التي تتم بها الصفقات، وبيان األرباح واخلسائر 

الناجتة عن هذه العمليات.

بني  العالقة  لتنظيم  عنها،  املنوه  املركزي  البنك  تعليمات  توليها  التي  األهمية  تقدم  ما  ويعكس   
املؤسسات املصرفية واملالية بعمالئها، ممن يعهدون إليها بإدارة محافظ استثمارية حلسابهم. 

اختالطها عند  املديرة، وعدم  أموال اجلهات  العمالء عن  االستقاللية ألموال  وبهدف حتقيق مبدأ   
حدوث أية مطالبات على اجلهات املديرة من أطراف أخرى لقاء مستحقات عليها جتاههم، فإنه يتعني اتخاذ 

اإلجراءات التالية :

& وفقاً  للتعليمات املعدلة في شأن القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغير، تعدل ترتيب الفقرات املشار إليها لتصبح الفقرة اخلامسة من البند الثاني بدالً من الفقرة الرابعة 
من البند األول والفقرة العاشرة من البند الثاني بدالً من الفقرة التاسعة من البند األول.

      ج- تعميم رقم )2/رس/1998/58( في شأن توضيح ما ورد في الفقرة التاسعة من البند األول والفقرة الرابعة من البند األول من التعليمات التي تنظم إدارة
محافظ الغير.
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الباب األول : التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

2- إدارة احملافظ وتسويق وحدات الصناديق.

1   -  أن يكون معلوماً للجهة املفتوح لديها حساب مصرفي باسم اجلهة املديرة ألغراض استخدامه لصالح 
عمالئها، بأن هذا احلساب مستقل متاماً عن بقية حسابات اجلهة املديرة، ويتعني أن يكون ذلك األمر 
موثقاً مستندياً لدى اجلهات املفتوح لديها تلك احلسابات، وبحيث يتم فصل هذا احلساب عن حسابات 

اجلهة املديرة في حالة تعرضها ألية مطالبات أو حجوزات قضائية على احلسابات اخلاصة بها.

2 - أن يتم إخطار الشركة الكويتية للمقاصة كتابياً باستقاللية احلساب املفتوح مع تلك الشركة، إلمتام
عمليات بيع وشراء األسهم املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية لصالح عمالء اجلهة املديرة، وذلك
 منعاً الختالط الذمم املالية بني احلسابات املفتوحة لصالح اجلهات املديرة وتلك املفتوحة لصالح عمالئها،

 وبحيث يتم فصل هذا احلساب عن حسابات اجلهة املديرة في حالة تعرضها ألية مطالبات أو حجوزات 
قضائية على احلسابات اخلاصة بها.

3 - أن ُيؤخذ في االعتبار لدى إبرام عقود خاصة بإدارة محافظ الغير، أن يتم اإلقرار باستقاللية أموال
 العمالء عن أموال اجلهات املديرة،  وذلك اتساقاً مع ما تقضي به الفقرة رقم )4( من البند الرابع، بشأن
 األحكام  اخلاصة بعقود إدارة محافظ الغير، بأن تتضمن تلك العقود أحكاماً بشأن الطريقة التي يتم

 بها التصرف في أموال العميل، واالحتفاظ باملستندات املثبتة مللكيته.

على أن تسري ذات القواعد على محافظ الغير التي يتم استثمارها خارج دولة الكويت.  

مـــع أطيــــب التمنيـــــــــات ،،،

                         احملافــظ بالوكالــة

د. نبيـــل أحمــد املناعـــي          

      ج- تعميم رقم )2/رس/1998/58( في شأن توضيح ما ورد في الفقرة التاسعة من البند األول والفقرة الرابعة من البند األول من التعليمات التي تنظم إدارة
محافظ الغير.
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الباب األول : التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

2- إدارة احملافظ وتسويق وحدات الصناديق.

احملافــظ 
التاريخ : 29 صفــــر 1425 هـ
املوافــق :  19  ابريل 2004 م

احملترم، األخ/ رئيس مجلس اإلدارة 

حتية طيبة وبعد،،،

" تعميم رقم )2/رس/2004/157(
إلى كافة شركات االستثمار "

استناداً إلى حكم البند )2( من املادة )57( من القانون رقم )32( لسنة 1968 في شأن النقد وبنك 
الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية واملعدلة مبوجب القانون رقم )28( لسنة 2004، والتي تقضي 
بعدم جتاوز ملكية الشخص الواحد في أي بنك من البنوك الكويتية 5٪ من رأس مال البنك بغير موافقة 
مسبقة من البنك املركزي، فقد مت التعميم بتاريخ 2004/4/6 على كافة البنوك احمللية ملوافاتنا بالبيانات 
اخلاصة باملساهمني لديها )األشخاص الطبيعيني واالعتباريني( الذين تزيد نسبة ملكيتهم سواء بشكل 
مباشر أو غير مباشر عن 5٪ من رأس مال البنك، على أن يراعى إعداد هذه البيانات من واقع سجالت 
في  املستثمرين  من  املعلومات  كافة  البيانات  تضمني  مع  املقاصة،  شركة  وبيانات  بالبنوك  املساهمني 
محافظ مدارة من قبل الغير متلك أسهم في البنك، هذا وسوف تقوم البنوك احمللية مبوافاة بنك الكويت 
تقوم  أن  على  ديسمبر(  سبتمبر،  يونيو،  )مارس،  سنوية  ربع  بصفة  إليها  املشار  بالبيانات  املركزي 

بتقدمي البيان اخلاص باحلاالت القائمة قبل العمل بالقانون رقم )28( لسنة 2004 )2004/3/15(.

بكافة  احمللية  البنوك  من  حده  على  بنك  كل  موافاة  نحو  جانبكم  من  الالزم  اتخاذ  يرجى  وعليه، 
البنك،  املستثمرين في محافظ مدارة من قبل شركتكم والذين ميتلكون أسهماً في هذا  املعلومات عن 

وذلك كما في 2004/3/15 وكذا بصفة ربع سنوية )مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر(.

مـــع أطيــــب التمنيـــــــــات ،،،

                         احملافــظ

سالم عبد العزيز الصباح          

      د- تعميم رقم )2/رس/2004/157( بشأن تزويد البنوك احمللية بكافة املعلومات عن املستثمرين  في محافظ مدارة من قبل الشركة والذين ميلكون أسهماً في البنك.

11



الباب األول : التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

2- إدارة احملافظ وتسويق وحدات الصناديق.

التاريخ : 6 جمادي اآلخرة 1426 هـ
املوافــق :  12  يوليــــــــــــــــــــو 2005 م

احملترم، السيد املدير العام 

حتية طيبة وبعد،،،

" تعميم إلى كافة شركات االستثمار "

دولة  داخل  وحداتها  تسويق  يتم  التي  األجنبية  االستثمار  صناديق  بيانات  إلى  باإلشارة   
الكويت، والتي جرى العمل على موافاتنا بها بشكل ربع سنوي.

وحداتها  تسويق  مت  التي  الصناديق  تلك  ببيانات  اخلاص  البيان  استبدال  على  العمل  يرجى   
من  اعتباراً  سنوي(  )ربع  دورية  بصفة  به  وموافاتنا  املرفق،  للجدول  وفقاً  وذلك  شركتكم  طريق  عن 

.2005/6/30

وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،،

              املدير التنفيذي لقطاع الرقابة

ابراهيم علي القاضي          

& صدر بدالً من البيان اخلاص بصناديق االستثمار األجنبية املؤرخ 2002/8/13.

      هـ- تعميم بشأن تزويد البنك املركزي ببيان ربع سنوي حول وحدات صناديق االستثمار األجنبية التي يتم تسويقها داخل الكويت.
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الباب األول : التعليمات والضوابط اإلشرافية والرقابية

2- إدارة احملافظ وتسويق وحدات الصناديق.
      هـ- تعميم بشأن تزويد البنك املركزي ببيان ربع سنوي حول وحدات صناديق االستثمار األجنبية التي يتم تسويقها داخل الكويت.
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