
:التاريخ

 زيادة الحصة التسويقيةنموذج 

تسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسسل 

خارج دولة الكويت

مززق ل ززه ال ياززة مززا  تجززاوز الحصززة التززي يززتق المواتقززة علزز  تسززويق اعززدم يلتزز م المسززو   

لزززق يزززتق اخزززا مواتقزززة ال يازززة علززز  زيزززادة الحصزززة ل زززه انت زززا  مزززدة التززز خي  ودتززز  ال سزززق 

 .المق ر لالك

نظام االستثمار الجماعي اسق

المسو  اسق

اسق وكيه االكتتاب )ال ي ( )إن وجد(

رلق الت خي 

تاريخ  داية الت خي 

تاريخ ن اية الت خي 

للوحدات/لألسزززز ق المزززز خ   تسززززويق ا األلصزززز   الحززززد

  داخه دولة الكويت

رسزززوم تسزززويق وحزززدات نظزززام اسزززتثمار مؤسزززس خزززارج 

 ادولة الكويت التي س ق ان تق سداده



الحصة التسويقية المطلوب تسويق ا

المطلزززوب اإلضزززاتية  الحزززد األلصززز  للوحزززدات / لألسززز ق

 تسويق ا

سززززيتق تسززززويق  سززززع  عزززز   الوحززززدة / السزززز ق الززززا  

 داخه دولة الكويت

*)حسب عملة النظام(

 يبلغ ..........ثابت    ☐

متغير ☐

لائمة المستندات المطلو ة عند تقديق الطلب

مالحظـــــــــــاتم تقالمستندالتسلسه

1
نظزززام  تسزززويقشززز ادة تززز خي  نسزززمة مزززق 

 مق ال ياةصادرة الاالستثمار الجماعي 
☐ ☐

2

إيصزززاف دتززز  رسزززوم تقزززديق  لزززب مزززق نسزززمة 

تسزززويق وحزززدات ل التسزززويقية الحصزززة زيزززادة

خزززززارج  نظزززززام اسزززززتثمار جمزززززاعي مؤسزززززس

 دولة الكويت

☐



مالحظات عامة

تنط ززززق ال سززززوم المامززززة  تقززززديق  لززززب زيززززادة حصززززة تسززززويق وحززززدات نظززززام اسززززتثمار جمززززاعي  (1

 .كويتي عل  جمي  الطل اتدينار  100مؤسس خارج دولة الكويت وال الغ لدرها 

ال يزززتق تحصزززيه رسزززوم إضزززاتية علززز  زيزززادة حصزززة تسزززويق وحزززدات نظزززام اسزززتثمار جمزززاعي مؤسزززس ( 2

 :خارج دولة الكويت تي الحاالت التالية

مليزززون  50ذا كزززان إجمزززالي ليمزززة الوحزززدات الم مززز  تسزززويق ا تزززي دولزززة الكويزززت ال ت يزززد عزززق إ •

 .دينار كويتي 100ط وال الغ الطلب تقدينار كويتي ويتق تحصيه رسق تقديق 

ق ان  سززز الكويزززت التزززيدولزززة مؤسزززس خزززارج رسزززوم تسزززويق وحزززدات نظزززام اسزززتثمار  تإذا كانززز •

 دينار كويتي.30,000 ت لغ سدادهاتق 

تحسززززب ال سززززوم اإلضززززاتية علزززز  زيززززادة حصززززة تسززززويق وحززززدات نظززززام اسززززتثمار جمززززاعي مؤسززززس ( 3

 :التاليةخارج دولة الكويت وتقاً للمعادلة 

 الزززدينار  الكويزززت( مزززق إجمزززالي ليمزززة الحصززز  المط وحزززة تزززي دولزززة 0.03٪)ثالثزززة مزززق ع ززز   ال  )

التزززي سززز ق ان تزززق وحزززدات نظزززام اسزززتثمار مؤسزززس خزززارج دولزززة الكويزززت  قتسزززوي)رسزززوم  – (الكزززويتي

سدادها(

ً  (الكزززويتي  الزززدينار) الكويزززت دولزززة تزززي المط وحزززة االجماليزززة لقيمزززةا احتسزززاب يزززتق •  لسزززع  وتقزززا

 الحصززززة زيززززادة علزززز  ال ياززززة مواتقززززة مززززدور يززززوم تززززي محلززززي  نززززك مززززق المحززززدد الصزززز  

 .التسويقية

سزززع  عززز   الوحزززدة / حزززاف عزززدم إمكانيزززة تحديزززد  تزززي  مزززق ال سزززوم يزززتق تحصزززيه الحزززد األلصززز •

 تي دولة الكويت.التي سيتق تسويق ا  االضاتية القيمة اإلجمالية الس ق

دينزززار كزززويتي إضزززاتة إلززز  رسزززق تقزززديق  15,000ت يزززد ال سزززوم اإلضزززاتية عزززق وتزززي جميززز  األحزززواف ال 

دينزززار كزززويتي إضزززاتة إلززز  رسزززق  30,000الطلزززب. وال ت يزززد اجمزززالي رسزززوم جميززز   ل زززات التسزززويق عزززق 

 تقديق الطلب.



والئحتزززز  التنةيايززززة وتعززززديالت ما والقزززز ارات  2010لسززززنة  7أني ا لعززززت علزززز  القززززانون رلززززق  ززززالزززز  

سززززتثمار االنظززززام المتعلقززززة  كمززززا الزززز   ززززأن ال يانززززات األساسززززية  والتعليمززززات الصززززادرة عززززق ال ياززززة.

حتززز  تزززاريخ هزززاا هزززي ذات ال يانزززات ون ززز ة االكتتزززاب التزززي تمزززت المواتقزززة علززز  ت خيصززز  جمزززاعي ال

 الطلب. 

التاريخ: * الصةة : *االسق : *

المتق : *التولي : *
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