 - ٣٥تعليمات بشأن إدارة املحافظ وتسويق وحدات الصناديق
أ  -تعليمـات معدلـة للبنـوك يف شأن القواعـد التي تنظم إدارة محافـظ
الغري رقم (/٢رب. )٢٠٠٥/١٨١/

ب  -تعميـم رقـم (/٢رب )١٩٩٨/٥٨/يف شأن توضيـح ما ورد بالفقـرة

التاسعة من البنـــد األول والفقرة ( )٤من البنـــد األول من التعليمات

التــي تنظم إدارة محافظ الغري .

ج  -تعميم بشأن قيام البنـوك املحليـة بتقديم بيانات دوريـة عن صناديق
االستثمار األجنبية التي تقوم بتسويق وحداتها داخل الكويت .
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املحافــظ

التاريخ  ٢٠ :رمضان  ١٤٢٦هـ
املوافـق  ٢٣ :أكتوبـر  ٢٠٠٥م

األخ  /رئيس مجلس اإلدارة

املحرتم ،

تحية طيبة وبعد ،

تعميم إىل كافة البنوك املحلية ورشكات االستثمار
باإلشـارة إىل تعليمات بنـك الكويت املركـزي رقم (/٢رب/رس *)٩٧/الصـادرة يف  ١٩٩٧/٣/٨بـشـأن
القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغري .
أود اإلفـادة بأنه قـد تـم التنسيق بني بنـك الكويت املركـزي وإدارة سـوق الكويت لألوراق املاليـة بشأن
اضطالع إدارة السوق بالرقابة عىل عمليات تداول األوراق املالية املحلية وغريها من األوراق املالية املدرجة
يف السوق والتي تتم من خالل إدارة البنوك ورشكات االستثمار ملحافظ الغري .ويف ضوء التعديل الذي تم
عىل املرسوم الخاص بتنظيم سوق الكويت لألوراق املالية بموجب املرسوم رقم ( )١٥٨لسنة  ٢٠٠٥الصادر
بتاريخ  ،٢٠٠٥/٧/١٣والذي تم بموجبه إسناد مهام تنظيم ومراقبة السوق املايل إىل سوق الكويت لألوراق
املالية ،فقد تم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لنقل مسئولية الرقابة واإلرشاف عىل محافظ األوراق املالية املحلية
التي تديرها وحدات الجهاز املرصيف واملايل لحساب الغري إىل سوق الكويت لألوراق املالية .
ويف هذا اإلطار ،فلقد وافـق مجلس إدارة بنك الكويت املركـزي يف اجتماعـه املنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/١٠/٢
عىل إصدار تعليمات معدلة للبنوك ورشكات االستثمار يف شأن القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغري ،بحيث
يقترص دور البنك املركزي يف الرقابة عىل محافظ األوراق املالية األجنبية واملعامالت يف األدوات االستثمارية
األخرى التي تديرها البنوك ورشكات االستثمار لحساب الغري .
عىل أن يكون رسيان نفاذ تلك التعليمات املعدلـة متزامنا ً مع تاريـخ بدء رسيان قـرار لجنـة سوق الكويت
لألوراق املالية بشأن ضوابط إدارة محافظ الغري والرقابة عليها ،والذي سيتم العمل به بإذن الله اعتبارا ً من
. ٢٠٠٥/١١/٩

* التعليمات الصادرة للبنوك اإلسالمية برقم (/٢رب أ )٢٠٠٣/١٠٢/بتاريخ . ٢٠٠٣/٦/١٥
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ونرفق مع هذا نسخة من التعليمات املعدلة للبنوك ورشكات االستثمار يف شأن القواعد التي تنظم إدارة
محافظ الغري .
مع أطيـب التمنيات ،،،،
املحافـظ
سالم عبدالعزيز الصباح
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تعليمات معدلة للبنوك
يف شأن القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغري
رقم ( / ٢رب *)٢٠٠٥ / ١٨١ /
يحظى نشاط املؤسسـات املرصفيـة واملاليـة يف مجـال إدارة املحافـظ االستثماريـة لحسـاب الغري باهتمام
كافة األطراف املتعاملة فيها عىل حد سواء ،وتتعاظم تلك األهمية يف بعض الدول  -كدولة الكويت  -التي تتمتع
بسوق نشط ومتطور لألوراق املالية يواكب أحدث املستجدات العاملية .وهو ما حدا ببنك الكويت املركزي
إىل إصدار تعليمات يف  ١٩٨٧/٦/٢٠إىل املؤسسات املرصفية واملالية الخاضعة لرقابته تشتمل عىل القواعد
الالزمة لتنظيم عالقة هذه املؤسسات املرصفية واملالية بعمالئها ممن يعهدون إليها بإدارة محافظ استثمارية
لحسابهم وتحديد أسلوب ممارستها لهذا النوع من النشاط ،وذلك دون التعرض لألحكام التي تنظم عمليات
رشاء وبيع األوراق املالية وتداولها يف سوق الكويت لألوراق املالية ،أولألسلوب الذي تتم به تلك العمليات
داخل نطاق هذا السوق .
ويف ضوء التطورات النوعية التي شهدتها أسواق األوراق املالية عىل املستويني املحيل والعاملي ،فقد أصدر
بنـك الكـويت املركـزي بتاريـخ  ١٩٩٧/٣/٩تعليمـات جديـدة رقـم (/٢رب/رس )١٩٩٧/٣/تتضمن قواعـد
وأحكام إضافية من شأنها أن تكفل إحكام تنظيم هذا النشاط .
هذا ونظرا ً لتويل سوق الكويت لألوراق املاليـة ،وفقا ً ألحكام املرسـوم رقم ( )١٥٨لسنـة  ،٢٠٠٥تنظيـم
ومراقبة السوق املايل األمر الذي انتقلت معه مسئولية الرقابة واإلرشاف عىل محافظ األوراق املالية املحلية،
التي تديرها وحدات الجهاز املرصيف واملايل يف إطار قيامها بإدارة محافظ الغري ،إىل سوق الكويت لألوراق
املالية ،وبحيث يقترص دور البنك املركزي يف الرقابة عىل محافظ األوراق املالية األجنبية واملعامالت يف األدوات
االستثمارية األخرى التي تقوم بها البنوك ورشكات االستثمار يف هذا اإلطار ،فقد وافق مجلس إدارة بنك
الكويت املركزي عىل إدخال تعديالت عىل هذه التعليمات (/٢رب/رس )١٩٩٧/٣/لتصبح عىل النحو التايل :
البنـد األول
ترسي هذه التعليمات عىل املحافظ التي تديرها البنوك ورشكات االستثمار لحساب الغري يف األوراق املالية
األجنبيـة واألدوات االستثمارية األخـرى ،وتخضع املعامالت التي تتم عىل األوراق املاليـة املحليـة وغريها من
األوراق املالية املدرجة يف سوق الكويت لألوراق املالية للقواعد واإلجراءات التي تحددها إدارة سوق الكويت
لألوراق املالية .
* صدرت هذه التعليمات بدال ً من التعليمات رقم (/٢رب )١٩٩٧/٣/السابق إصدارها يف هذا الخصوص .
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البنـد الثانـي
(أسس إدارة محافظ الغري)
تلتزم الجهة املديرة يف إدارتها ملحافظ الغري باتباع ما ييل :
 -١أن يتم الفصل بني املحافظ التي يتم إدارتها لحساب الغري يف األوراق املاليـة املحلية عن تلك املحافـظ يف
األوراق املالية األجنبية واألدوات االستثمارية األخرى .
 -٢أن تنتهج سياسات استثمارية واضحـة ترتكـز عىل معايري سليمـة يف شتى صور استثمار األمـوال ،بما
يسهم يف تطوير أساليب ونوعية العمليات التي تجريها عىل مكونات املحافظ االستثمارية املدارة من قبلها
لحساب الغري ،مع األخذ يف االعتبار  -بالنسبة للجهة املديرة التي تمارس أعمال الوساطة بنفسها أو من
خالل إحدى الرشكات التابعة لها  -عدم املغاالة يف عمليات البيع والرشاء التي تقوم بها لحساب العميل،
استهدافا ً منها للعموالت املقتضاة مقابل ذلك .
 -٣أن تستخدم أمـوال العميل يف األغراض املبينـة بعقد االتفاق املربم معه ،ضمن حدود التفويض املمنـوح
لها منه .
 -٤أن تخطر العميل باسم املوظف /الجهاز املفوض من قبلها يف إدارة محفظته االستثماريـة .وتكون الجهة
املديرة مسئولة تجاه العميل عن أخطاء هذا املوظف/الجهاز املفوض ،وعدم تنفيذه للتعليمات الصادرة
له كتابة من العميل ضمن حدود التعاقد معه .
 -٥أن تحتفظ بأمـوال كل من عمالء املحافـظ يف األسهم املحليـة وعمالء املحافظ يف األوراق املالية األجنبية
واألدوات االستثمارية األخرى يف حسابني مرصفيني مستقلني باسمها ولصالح هؤالء العمالء ،بحيث يكون
اإليداع والسحب منهما طبقا ً ألحكام العقد املربم مع كل عميل ويف نطاق التفويض املمنوح لها منه .كما
يجب عىل الجهة املديرة أن تحتفظ لديها أيضا ً بسجل خاص مستقل لكل عميل لها عىل حدة .
 -٦أن تحتفظ باملستندات املثبتة للملكيـة باسم العميـل أو باسم الجهـة املديـرة  /لحساب العميل ،أو باسم
الجهة الحافظة للمستندات  /لحساب العميل .وتكون الجهة املديرة مسئولة عن سالمة هذه املستندات
والحفاظ عليها .
 -٧أن تعد سجـالً خاصا ً يشتمل عىل أسمـاء العمالء من مالكي األسهـم الحقيقيني وعـدد أسهم كل عميـل
منهم ،وذلك عند قيام الجهـة املديـرة برشاء أسهم الرشكات األخـرى ،بغرض استثمارها لحساب هـؤالء
العمالء .
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 - ٨أن تخطر العميل بأي صفقـة يكون لها مصلحـة مبارشة يف إتمامهـا ،أو عند قيامهـا باستثمـار أمـوال
العميل يف االستثمارات التي تملكها أو يف أسهم رشكات زميلة أو تابعة لها .ويحظر عىل الجهة املديرة
أن تربم مثل هذه الصفقات ،وذلك قبل الحصول عىل موافقة كتابية مسبقة من العميل يف هذا الشأن .
 - ٩أن تخطر العميل بكل صفقة فور إنعقادها ،وذلك بموجب إشعارات تبني فيها كافة التفاصيل الخاصة
بهذه الصفقات  -ما لم تقض تعليمات العميل بخالف ذلك  -وتكون هذه اإلشعارات مذيلة بتوقيع كل
من املوظف املفوض وأحد املسئولني املخولني بالتوقيع عن الجهة املديرة .
 -١٠أن تحتفـظ بسجـالت محاسبيـة مستقلـة خاصة بالعمليـات الناشئـة عن إدارة محافـظ الغري ،تتضمن
حسابات النقدية وحسابات االستثمار الخاصة بكل عميل ،وحركة كل حساب بالتاريخ وبالعملة التي تتم
بها الصفقات ،وبيان األرباح والخسائر الناتجة عن هذه العمليات .
 -١١أن تحتفظ باملستندات التي تؤيد كافة القيـود املحاسبيـة التي تجريها لحساب العميـل يف إطار إدارتهـا
ملحافـظ الغري ،ويكون للعميل الحـق يف اإلطالع عىل املستندات املتعلقـة بمحفظتـه االستثماريـة وطلب
الحصول عىل نسخة منها .
 -١٢أال تستخدم املحافظ االستثماريـة ومكوناتها املدارة من قبلها لحساب عمالئهـا كضمان مقابل حصولها
عىل تسهيالت ائتمانية من الغري .
 -١٣يحظر عىل الجهات املديـرة استخدام أموال الغري ،يف إطار قيامها بإدارة محافظ لحساب العمـالء ،وذلك
يف منح تسهيالت ائتمانية للغري بكافة أشكالها (عمليات تمويل للغري) .
البنـد الثالث
(الجهاز الفني القائم عىل إدارة محافظ الغري)
يجب عىل الجهة املديرة أن توفر يف إدارتها ملحافظ الغري ،جهازا ً فنيا ً متخصصا ً ومزودا ً بكافة اإلمكانات
التقنية الحديثة ،يكون أعضاؤه من ناصحي االستثمار ذوي الكفاءة والخربة يف هذا املجال .
البنـد الرابـع
(األحكام الخاصة بعقود إدارة محافظ الغري)
يجب عىل الجهة املديرة أن تقوم بإبـرام عقـود مع عمالئها ،تنظم أحكامها العالقـة بني الطرفني ،وعىل أن
تتضمن هذه األحكام ما يأتي :
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 -١حدود التفويض املمنوح يف شأن إدارة املحفظة االستثمارية للعميل .
 -٢السياسة االستثماريـة الواجب إتباعها يف إدارة املحفظـة ،ونوعيات هذا االستثمار ،واألدوات االستثماريـة
املستعملة يف هذا الشأن .
 -٣أسلوب إدارة املحفظة ،والطريقـة التي يتم بها إبرام الصفقات ،سواء أكان ذلك بموجب تعليمات مسبقـة
صادرة عن العميل ،أو باالتفاق عىل إبرامها دون حاجة للرجوع إىل العميل .
 -٤الطريقة التي يتم بها الترصف يف أموال العميل ،واإلحتفاظ باملستندات املثبتة للملكية .
 -٥أسلوب االتصال بالعميل ،وكيفية تلقي التعليمات منه ،وإشعاره بما تم إبرامه من الصفقات لحسابه .
 -٦كيفيـة تقديـم التقاريـر الدوريـة الواجب موافـاة العميل بها بصـورة منتظمـة ،والتي تشمل عىل تقييـم
تفصييل ملحفظته االستثمارية ،ولكافة البيانات األخرى التي من شأنها أن تساعد العميل يف متابعة تطورات
هذه املحفظة ،طوال فرتة تعاقده مع الجهة املديرة .
 -٧كيفية احتساب العمولة التي تتقاضاها الجهة املديرة مقابل قيامها بإدارة املحفظة االستثمارية للعميل .
 -٨طريقـة إنهاء التعاقـد ،وفرتة اإلنذار الواجب مراعاتهـا من قبل الطرفني ،وذلك يف حالة رغبـة أحدهما يف
إنهاء العقد أو عدم تجديده .
 -٩خضوع أحكام هذا العقد للقوانني الكويتية ذات العالقـة ،وألية قرارات أو لوائـح أو تعليمات صادرة من
الجهات املختصة يف هذا الشأن .
البنـد الخامس
ُيعمل بهـذه التعليمـات اعتبـارا ً من  ،٢٠٠٥/١١/٩ويلغى ما يتعـارض معها من تعليمـات سابقـة ،وعىل
الجهات املديرة تعديل األوضاع القائمة للمحافظ االستثمارية املدارة من قبلها بما يتفق وما جاء بهذه التعليمات
من قواعد منظمة إلدارة محافظ الغري ،ويتعني عىل الجهات املديرة  -ويف حالة طلب منحها مهلة لتعديل أوضاع
محافظها االستثمارية  -الرجوع إىل بنك الكويت املركزي وأخذ موافقته يف هذا الشأن ،مع إيضاح أسباب
ومربرات تقدمها بهذا الطلب .
٢٠٠٥/١٠/٢
 - 35تعليمات بشأن إدارة املحافظ وتسويق وحدات الصناديق .

أ  -تعليمات معدلة للبنوك يف شأن القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغري رقم (/٢رب. )٢٠٠٥/١٨١/
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املحافظ بالوكالة

التاريخ  ٣٠ :يوليو ١٩٩٨

السيد رئيس مجلس اإلدارة

املحرتم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميم رقم /٢رب١٩٩٨/٥٨/
إىل كافة البنوك املحلية

»

باإلشـارة إىل تعليمـات بنـك الكـويت املـركـزي رقـم (/٢رب )١٩٩٧/٣/يف شـأن التعليمـات الخاصـة
بالقواعد التي تنظم إدارة محافظ الغري الصادرة يف  .١٩٩٧/٣/٩وعطفا ً عىل ما تقيض به الفقرة الرابعة من
البند األول* من تلك التعليمات الخاص بأسس إدارة محافظ الغري ،حيث تم إلزام الجهات املديرة باالحتفاظ
بأموال عمالئها يف حساب مرصيف مستقل بإسمها ولصالح هؤالء العمالء ،بحيث يكون اإليداع والسحب منه
طبقا ً ألحكام العقد املربم مع كل عميل ويف نطاق التفويض املمنوح لها منه ،كما يجب عىل الجهة املديرة أن
تحتفظ لديها بسجل خاص مستقل لكل عميل عىل حدة .ومؤدى ما تقدم أن تقوم الجهة املديرة بفتح حساب
مرصيف واحد لصالح كافة عمالء املحافظ .
كما نصت الفقرة التاسعة من البنـد األول* عىل إحتفاظ الجهـات املديـرة بسجالت محاسبيـة مستقلـة
خاصة بالعمليات الناشئة عن إدارة محافظ الغري ،تتضمن حسابات النقدية وحسابات االستثمار الخاصة
بكل عميل ،وحركة كل حساب بالتاريخ وبالعملة التي تتم بها الصفقات ،وبيان األرباح والخسائر الناتجة
عن هذه العمليات .
ويعكس ما تقدم األهميـة التي توليها تعليمـات البنك املركـزي املنـوه عنها لتنظيم العالقـة بني املؤسسـات
املرصفية واملالية بعمالئها ،ممن يعهدون إليها بإدارة محافظ استثمارية لحسابهم .
وبهدف تحقيق مبدأ االستقالليـة ألمـوال العمالء عن أمـوال الجهـات املديـرة وعـدم اختالطها عند حدوث
أية مطالبات عىل الجهات املديرة من أطراف أخرى لقاء مستحقات عليها تجاههم ،فإنه يتعني اتخاذ اإلجراءات
التالية :

 -١أن يكون معلوما ً للجهة املديرة املفتوح لديها حساب مرصيف ألغراض استخدامه لصالح عمالئها ،بأن
هذا الحساب مستقل تماما ً عن بقية حسابات الجهة املديرة ،ويتعني أن يكون ذلك األمر موثقا ً مستندياً،
وبحيث يتم فصل هذا الحساب عن حسابات الجهة املديرة يف حالة تعرضها ألية مطالبات أو حجوزات
قضائية عىل الحسابات الخاصة بها .

* وفقـا ً للتعليمـات املعدلـة يف شأن القواعد التي تنظم إدارة محافظ الغري تعدل ترتيب الفقرات املشار إليها لتصبح الفقـرة الخامسـة من البنـد الثاني بـدال ً من
الفقرة الرابعة من البند األول والفقرة العارشة من البند الثاني بدال ً من الفقرة التاسعة من البند األول .

 - 35تعليمات بشأن إدارة املحافظ وتسويق وحدات الصناديق .

ب  -تعميم رقم (/٢رب )١٩٩٨/٨٥/يف شأن توضيح ما ورد بالفقرة التاسعة من البند األول والفقرة ( )٤من البند األول من التعليمات التي تنظم إدارة
محافظ الغري .
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 -٢أن يتـم إخطار الرشكـة الكويتيـة للمقاصة كتابيا ً باستقالليـة الحساب املفتوح مع تلك الرشكة ،إلتمام
عمليات بيع ورشاء األسهم املدرجة يف سوق الكويت لألوراق املالية لصالح عمالء الجهة املديرة ،وذلك
منعا ً الختالط الذمم املالية بني الحسابات املفتوحة لصالح الجهات املديرة وتلك املفتوحة لصالح عمالئها
وبحيث يتم فصل هذا الحساب عن حسابات الجهة املديرة يف حالة تعرضها ألية مطالبات أو حجوزات
قضائية عىل الحسابات الخاصة بها .
 -٣أن يؤخذ يف االعتبـار لـدى إبرام عقود خاصة بإدارة محافـظ الغري ،أن يتم اإلقـرار باستقاللية أموال
العمالء عن أموال الجهات املديرة ،وذلك إتساقا ً مع ما تقيض به الفقرة رقم ( )٤من البند الرابع ،بشأن
األحكام الخاصة بعقود إدارة محافظ الغري ،بأن تتضمن تلك العقود أحكام بشأن الطريقة التي يتم بها
الترصف يف أموال العميل ،واالحتفاظ باملستندات املثبتة مللكيته .
عىل أن ترسي ذات القواعد عىل محافظ الغري التي يتم استثمارها خارج دولة الكويت .
مع أطيب التمنيات ،،،،
املحافظ بالوكالة
د .نبيل أحمد املناعي

 - 35تعليمات بشأن إدارة املحافظ وتسويق وحدات الصناديق .

ب  -تعميم رقم (/٢رب )١٩٩٨/٨٥/يف شأن توضيح ما ورد بالفقرة التاسعة من البند األول والفقرة ( )٤من البند األول من التعليمات التي تنظم إدارة
محافظ الغري .
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املـديــر

التاريخ  ٦ :جمادي اآلخرة  ١٤٢٦هـ
املوافـق  ١٢ :يـوليـــــــو  ٢٠٠٥م

السيد  /املـديـر العـام

املحـرتم ،

تحية طيبة وبعد ،

« تعميـم إىل كافة البنوك املحلية

»

باإلشـارة إىل بيانات صناديق االستثـمار األجنبيـة* التي يتم تسويـق وحداتها داخـل دولة الكويت ،والتي
جرى العمل عىل موافاتنا بها بشكل ربع سنوي .
يرجى العمل عىل استبـدال البيـان الخاص ببيانـات تلك الصناديـق التي تم تسويـق وحداتها عن طريـق
مرصفكم وذلك وفقا ً للجدول املرفق ،وموافاتنا به بصفة دورية (ربع سنوية) اعتبارا ً من . ٢٠٠٥/٦/٣٠
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام ،،،،
املدير التنفيذي لقطاع الرقابة
إبراهيم عيل القايض

* صدر بدال ً من البيان الخاص بصناديق االستثمار األجنبية املؤرخ . ٢٠٠٢/٨/١٣

 - 35تعليمات بشأن إدارة املحافظ وتسويق وحدات الصناديق .

ج  -تعميم بشأن قيام البنوك املحلية بتقديم بيانات دورية عن صناديق االستثمار األجنبية التي تقوم بتسويق وحداتها داخل الكويت .
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 - 35تعليمات بشأن إدارة املحافظ وتسويق وحدات الصناديق .

ج  -تعميم بشأن قيام البنوك املحلية بتقديم بيانات دورية عن صناديق االستثمار األجنبية التي تقوم بتسويق وحداتها داخل الكويت .
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اســم الصــندوق

......................................................

بنـك الكويت املركزي
قـطــاع الرقـابــــة
إدارة الرقابة املكتبيـة
قسم اإلرشاف املكتبي

اسم البنك :

م
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تاريخ املوافقة عىل
تسويق الصندوق محليا ً

بيـان بصناديـق االستثمـار األجنبيـة
التي يتم تسويق وحداتها داخل دولة الكويت
كـمـا يف ............./....../......

مـديــر الصــندوق

(*) يمثل حجم الرصيد القائم يف تاريخ إعداد البيان للمبالغ املستثمرة يف تلك الصناديق من قبل العمالء املقيمني .

املبلغ باآللف دينار كويتي
( )

رصيد املبلغ املستثمر فيه محليا ً *
بنــوك مؤسسات مالية أخرى
أفــراد

توقيـع وختـم البنــك
...........................................................
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