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 أواًل: متهيد

اليت تؤسس لغرض  صناديق االستثمارتهدف هذه التعليمات إىل تنظيم طرح وحدات  (أ

  .تهاوعمليا ،تلك الصناديق ةوإدار ،مزاولة نشاط التمويل املباشر

مبا  يف نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذيةال ختّل هذه التعليمات باألحكام الواردة  (ب

 .، واألنظمة األخرى ذات العالقةيف ذلك األحكام الواردة يف الئحة صناديق االستثمار

 ثانيًا: التعريفات

ُيقصد بكلمة )النظام( أينما وردت يف هذه التعليمات نظام السوق املالية الصادر  (أ

 هـ.2/6/1424( وتاريخ 30باملرسوم امللكي رقم )م/

ُيقصد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذه ( من هذا البند، دمع مراعاة الفقرة ) (ب

التعليمات املعاني املوضحة هلا يف النظام ويف قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح 

 هيئة السوق املالية وقواعدها ما مل يقض سياق النص بغري ذلك.

الئحة صناديق االستثمار الواردة يف قائمة تنطبق تعريفات املصطلحات املستخدمة يف  (ج

على الكلمات والعبارات  ائح هيئة السوق املالية وقواعدهااملصطلحات املستخدمة يف لو

 الواردة يف هذه التعليمات، ما مل يقض سياق النص بغري ذلك.

لغرض تطبيق أحكام هذه التعليمات، ُيقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه املعاني  (د

 :غري ذلكبوضحة إزاء كل منها ما مل يقض سياق النص امل

 التمويل : صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة نشاطصندوق التمويل املباشر -

 . لألشخاص ذوي الصفة االعتبارية وصناديق االستثمار املباشر

 .: املستفيد من التمويلداملستفي -

رأس مال  أي اإليه ضافًاميقصد به إمجالي قيمة أصول الصندوق  حجم الصندوق: -

 .مالك الوحداتمتعهد بدفعه من قبل 
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 ثالثًا: األحكام العامة 

وعملياته وإدارته يف اململكة وفقًا  التمويل املباشرصندوق  وحدات جيب أن يكون طرح (أ

 .هلذه التعليمات والئحة صناديق االستثمار

أحكامها كليًا أو لهيئة إعفاء أي شخص خاضع هلذه التعليمات من تطبيق أيٍّ من ل (ب

 جزئيًا بناًء على طلب تتلقاه منه أو مببادرة منها.

 وتأسيسهالتمويل املباشر صندوق وحدات  طرح رابعًا: شروط

 :ةاآلتيالشروط استيفاء وتأسيسه  باشراملتمويل ال جيب عند طرح وحدات صندوق

وفقًا ألحكام الباب اخلامس من الئحة  الصندوق طرحًا خاصًا وحدات طرحُتأن   (1

 . صناديق االستثمار

 من النوع املغلق.  الصندوقأن يكون  ( 2

شكل املنشأة ذات األغراض اخلاصة وفقًا لنظام السوق املالية  الصندوقأن يّتخذ (   3

 ولوائحه التنفيذية.

( مليون 50عن ) وقت التأسيس الصندوق حجمألدنى إلمجالي ال يقل احلد ان أ ( 4

 ريال سعودي. 

أن ُيقدم مدير الصندوق إىل اهليئة دراسة جدوى مفصلة تتضمن القطاع املستهدف  ( 5

 وتفاصيله.

آلية اختاذ القرار االستثماري، وأي عالقات  الصندوقشروط وأحكام  نأن ُتضّم ( 6

 ًاوبيان، الصندوق نشاطعند مزاولة تعارض مصاحل نشوء حاالت  قد تؤدي إىل

أن خماطر االستثمار يف و ، عمليات منح متويليف سيكونالصندوق  استثمار أنب

 .هقد متتد إىل فقدان قيمة أصولالصندوق 
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 رقيود االستثما خامسًا:

 ُيحظر على صندوق التمويل املباشر مزاولة نشاط التمويل املباشر لألفراد. (أ

املدة املتبقية  التمويل املباشر صندوقتتجاوز مدة التمويل املمنوح من خالل  أن جيوز ال (ب

 ، ويشمل ذلك أي عمليات إعادة جدولة أو متديد للتمويل.الصندوق من عمر

( من إمجالي %50) صندوق التمويل املباشر ما نسبته اقرتاض مجاليإ يتجاوز أن جيوز ال (ج

 .صندوقالحجم 

عن  التمويل املباشر صندوقجمموع التمويل الذي يقدم من خالل  يتجاوز أن جيوز ال (د

 إمجالي حجمه.

ينتمي لنفس  أو أكثر ال جيوز أن يتحمل صندوق التمويل املباشر تعرًضا ملستفيد واحد (ه

 ( أو أكثر من إمجالي حجم الصندوق. %25اجملموعة بنسبة )

داخل  شخصستفيد داخل اململكة على ملجيب على مدير الصندوق عند بيع عقد متويل  (و

 حق الرجوع الكلي؛ حبيث يكون ملشرتي عقد التمويلبيع العقد  أن يضّمناململكة 

وضحها ي يتللمطالبة بالسداد وفق الرتتيبات ال الرجوع على الصندوقحق  داخل اململكة

 العقد.

خارج اململكة على املؤسسات املالية  املربمةبيع عقود التمويل  ملدير الصندوقال جيوز  (ز

 من البنك املركزي السعودي. هلا املرخص

 التمويل املباشر مدير صندوقعلى اإلضافية واجبات السادسًا: 

اجلوانب املتعلقة لصندوق اليت يضعها مدير االسياسات واإلجراءات أن تتضمن جيب  (أ

جيب على جملس إدارة الصندوق التأكد و االئتمان وأحكام وإجراءات التحصيل. مبنح

 .ودقتها واإلجراءاتمن اكتمال تلك السياسات 
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جيب على مدير الصندوق حفظ مجيع وثائق املستفيد وسجالته وملفاته بطريقة منظمة  (ب

وحتديثها بصفة دورية، وذلك ملدة عشر سنوات على األقل  اوآمنة، والتحقق من اكتماهل

 من تاريخ انتهاء العالقة.

، وتوثيقها نجيب على مدير الصندوق وضع إجراءات واضحة لتلقي شكاوى املستفيدي (ج

اختاذ اإلجراءات التصحيحية املناسبة جيب عليه كذلك  .ودراستها، والرد عليها

الشكاوى، على أن ُتقيد الشكاوى يف سجالت خاصة بذلك،  تلك حيالوالفورية 

املعلومات الضرورية املتعلقة مبوضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من  مجيعتشتمل على 

 إجراءات.

الصندوق احملافظة على سرية بيانات املستفيدين وعملياتهم، وعدم جيب على مدير  (د

إال وفق  الصندوق،ب عالقته انتهاء اإلفصاح عنها أو كشفها ألطراف أخرى حتى بعد

 ما تقضي به األنظمة والتعليمات ذات العالقة. 

بني  ينشأقد عن أي تعارض  لس إدارة الصندوقجملاإلفصاح  جيب على مدير الصندوق  (ه

أحد املستفيدين تعامله مع  بسبب مصاحله ومصاحل صندوق التمويل املباشر الذي يديره

 على ذلك التعارض. أو مصادقته موافقته حيصل على، وأن عالقة يطرف ذ مع أي أو

  اإلفصاح ملالك الوحدات عن ذلك التعارض. يهكما جيب عل

للنظر  آليًة مع املستفيدين؛ على مدير الصندوق أن يضّمن عقود التمويل اليت يربمها جيب (و

وجيب يف املنازعات اليت قد تنشأ عنها، كإضافة شرط التحكيم يف تلك العقود، 

 يف شروط وأحكام الصندوق. تلك اآللية بيان 

دوق جيب على مدير الصندوق احتساب خمصصات اخلسائر واملخاطر احملتملة للصن (ز

 وفقًا للمعيار الدولي للتقارير املالية.
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 للمستفيد املعلومات االئتمانيةسابعًا: 

 ؛-بعد موافقته- جيب على مدير الصندوق أن يفحص السجل االئتماني للمستفيد (أ

للتحقق من مالءته املالية وقدرته على الوفاء وسلوكه االئتماني، وتوثيق ذلك يف ملف 

 التمويل.

لدى  -بعد موافقته- الصندوق أن يسجل املعلومات االئتمانية للمستفيدجيب على مدير  (ب

مجع املعلومات االئتمانية، وفقًا يف شركة أو أكثر من الشركات املرخص هلا 

ألحكام نظام املعلومات االئتمانية والئحته التنفيذية، وحتديث تلك املعلومات طوال 

 مدة التعامل مع املستفيد.

يف حال عدم متكنه من تطبيق  منح التمويل عنأن ميتنع  الصندوقجيب على مدير  (ج

 . ( من هذا البندب( و)أأحكام الفقرتني )

جيب على مدير الصندوق اتباع معايري وإجراءات واضحة وشفافة ومكتوبة لتقييم  (د

اجلدارة االئتمانية للمستفيد وقدرته على السداد، وحتديثها عند احلاجة، وأن يتم 

ملعايري واإلجراءات وأي حتديث عليها من قبل جملس إدارة الصندوق. وجيب اعتماد هذه ا

على مدير الصندوق تطبيق هذه اإلجراءات قبل منح التمويل وتوثيق ذلك يف ملف 

 التمويل.

( من الئحة مؤسسات السوق املالية، جيوز ملدير الصندوق التعاقد 59مع مراعاة املادة ) (ه

 الواردةمن البنك املركزي السعودي إلسناد األعمال  هلا مع شركات التمويل املرخص

 .بهذه التعليمات

 التمويل املباشر صندوق إدارة جملس: ثامنًا

تنطبق األحكام املنظمة جمللس إدارة الصندوق ومسؤوليات أعضائه الواردة يف املادتني 

صندوق التمويل الرابعة والثمانني واخلامسة والثمانني من الئحة صناديق االستثمار على 

 املباشر.
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 : تقديم التقارير إىل مالكي الوحداتًاتاسع

 من)أ(  الفقرة يف املنصوص عليهجيب على مدير الصندوق أن يضمن يف تقريره السنوي 

 :اآلتية اإلضافية املعلومات ، من الئحة صناديق االستثمارنيالثالثة والتسع املادة

 .هالقيمة اإلمجالية ألصول منالتمويل املباشر نسبة إقراض صندوق  (1

 سعر الوحدة املزدوج للصندوق. (2

 : النشر والنفاذًاعاشر

 .من تاريخ نشرهاتكون هذه التعليمات نافذة 


