هيئة السوق املالية
التعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار املغلقة املتداولة
الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية
مبوجب القرار رقم  2018- 66- 2وتاريخ 1439/9/22هـ
املوافق 2018/6/6م بنا ًء على نظام السوق املالية
الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/6/2هـ

ملحوظة مهمة:
ملواكبة التطورات واملتغريات املتسارعة بشأن لوائح اهليئة وقواعدها ،يودّ جملس اهليئة
التنبيه على أنه جيب االعتماد دائماً على نسخ اللوائح والقواعد املنشورة يف موقع اهليئة:
www.cma.org.sa

احملتويات
أوالً :متهيد
ثانياً :التعريفات
ثالثاً :األحكام العامة
رابعاً :شروط طرح صناديق االستثمار املغلقة املتداولة
خامساً :جماالت االستثمار
سادساً :قيود االستثمار
سابعاً :صايف أصول وحدات صندوق االستثمار املغلق املتداول
ثامناً :متطلبات الطرح
تاسعاً :موافقة اهليئة ومالكي الوحدات على التغيريات األساسية
عاشراً :متطلبات اإلفصاح
احلادي عشر :النشر والنفاذ
امللحق 1
صيغة خطاب املستشار القانوني
امللحق 2
صيغة خطاب مدير الصندوق
1

أوالً :متهيد
أ)

تهــــده هــــيم التعليمــــات و تنظــــيم طــــرح وتســــري وحــــدات صــــناديق االســــتثمار
املغلقـــة املتداولـــة و دارتهــــا وعملياتهـــا واإلشــــراه علـــى

يــــع النشـــاطات املرتبطــــة

بها يف اململكة.
ب) ال ختــــ ّ هـــــيم التعليمـــــات باألحكـــــام الـــــواردة يف نظـــــام الســـــوق املاليـــــة ولوائحـــــه
التنفييية.
ثانياً :التعريفات
أ) يُقصــــد بكلمــــة (النظــــام) أينمــــا وردت يف هــــيم التعليمــــات نظــــام الســــوق املاليــــة
الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/6/2هـ.
ب) يُقصـــد بالكلمـــات والعبـــارات الـــواردة يف هـــيم التعليمـــات املعـــاني املو ـــحة هلـــا يف
النظــــــام ويف قائمــــــة املصــــــطلحات املســــــت دمة يف لــــــوائح هيئــــــة الســــــوق املاليــــــة
وقواعدها ويف الئحة صناديق االستثمار ما مل يقض سياق النص بغري ذلك.
ج) لغــــرب تطبيــــق أحكــــام هــــيم التعليمــــات ،يُقصــــد بالكلمــــات والعبــــارات الــــواردة
أدنام املعاني املو حة زاء ك منها ما مل يقض سياق النص بغري ذلك.
صايف أصول الصندوق :القيمة النقدية على أساس

الي قيمة األصول لصندوق

االستثمار املغلق املتداول خمصوماً منها اخلصوم.
صندوق االستثمار املغلق املتداول :هو صندوق استثمار مغلق مطروحة وحداته طرحاً
عاماً وتُتداول وحداته يف السوق الرئيسية.
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مالكو الوحدات من اجلمهور :تعين لغرب هيم التعليمات ،ك من ميلك وحدة أو
وحدات يف صندوق االستثمار املغلق املتداول على أن ال يكون من اآلتي بيانهم:
()1

أي مالك وحدات ميلك ( )%5أو أكثر من وحدات الصندوق.

()2

مدير الصندوق وتابعيه.

()3

أعضاء جملس دارة الصندوق.

ثالثاً :األحكام العامة
أ)

جيــــب أن يكــــون طــــرح صــــندوق االســــتثمار املغلــــق املتــــداول وعملياتــــه و دارتــــه يف
اململكــــة وفقــ ـاً هلــــيم التعليمــــات ولثئحــــة صــــناديق االســــتثمار ،بالقــــدر الــــيي ال
يتعارب مع طبيعة الصندوق.

ب) يُعــ ـدّ شــــراء مالــــك الوحــــدات ألي وحــــدة مــــن وحــــدات صــــندوق االســــتثمار املغلــــق
املتــــداول مــــن الســــوق قــــرارًا منــــه باطثعــــه علــــى شــــروط وأحكــــام الصــــندوق
وقبوله هلا.
ج) جيب تسري وحدات صندوق االستثمار املغلق املتداول لدى مركز اإليداع.
د) جيـــوز زيـــادة

ـــالي قيمـــة أصـــول الصـــندوق عـــن طريـــق قبـــول مســـاهمات عينيـــة

أو عن طريق قبول مساهمات نقدية أو كليهما وفق اآللية اآلتية:
 .1جيــب علــى مــدير الصــندوق احلصــول علــى موافقــة اهليئــة علــى طــرح وحــدات
ـــافية للصـــندوق عـــن طريـــق قبـــول مســـاهمات عينيـــة أو عـــن طريـــق قبـــول
مساهمات نقدية ،أو كليهما.
 .2بعد احلصول على موافقة اهليئة املشار ليها يف الفقرة الفرعية ( )1مـن الفقـرة
(د) مــن هــيا البنــد ،جيــب علــى مــدير الصــندوق احلصــول علــى موافقــة مــث
الوحــدات  -مــن خــثل قــرار صــندوق عــادي  -علــى طــرح وحــدات
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ــافية

للصــندوق عــن طريــق قبــول مســاهمات عينيــة أو عــن طريــق قبــول مســاهمات
نقدية ،أو كليهما.
 .3يف حال كانت زيادة

الي قيمة أصول الصندوق عن طريق قبول مسـاهمات

نقدية أو مسـاهمات نقديـة وعينيـة ،تكـون فـحة طـرح الوحـدات اجلديـدة ()5
أيام حبد أدنى وذلك خثل مدة ال تزيد على ( )6أشهر من تاريخ موافقة اهليئة.
 .4يف حال مت

ع قيمة الوحدات املراد طرحهـا ،فإنـه جيـب ختصـيص الوحـدات

املطروحة ملالكي وحدات الصـندوق املسـرليف يف يـوم انعقـاد اجتمـاع مـالكي
الوحدات أوالً ومن ثـم ختصـيص الوحـدات املتبقيـة  -ن وجـدت  -علـى بقيـة
املشحكيف ورد الفائض جلميع املشـحكيف نقـداً  -ن وجـد  -خـثل مـدة ال
تزيــد علــى ( )15يوم ـاً مــن انتهــاء فــحة الطــرح املو ــحة يف شــروط وأحكــام
الصــندوق ،علــى أن تنقــ ملكيــة املســاهمة العينيــة املــراد االســتحواذ عليهــا
ملصــلحة الصــندوق وأن يــتم دراج الوحــدات اجلديــدة يف الســوق خــثل مــدة ال
تزيد على ( ) 60يوم ًا مـن انتهـاء فـحة الطـرح ،وال جيـوز التصـره يف الوحـدات
اليت مت ختصيصها علـى املشـحكيف بشـك عـيين مبـا نسـبته ( )%5أو أكثـر
عن طريق عملية زيادة

الي قيمة أصول الصندوق وفقـاً للفقـرة (د) مـن هـيا

البند خثل السنة األوو لبدء تداوهلا.
 .5يف حال كانت زيادة

الي قيمة أصول الصندوق عن طريق قبول مسـاهمات

عينية ،يتم ختصيص الوحدات اإل افية على املشـحكيف بشـك عـيين فـوراً
بعد موافقة مث الوحدات املشار ليها يف الفقرة الفرعيـة ( )2مـن الفقـرة (د)
من هيا البند ،على أن تنق ملكيـة املسـاهمة العينيـة املـراد االسـتحواذ عليهـا
ملصــلحة الصــندوق وأن يــتم دراج الوحــدات اجلديــدة يف الســوق خــثل مــدة ال
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تزيد على ( )60يوماً من تاريخ موافقة مث الوحدات ،وال جيـوز التصـره يف
الوحدات اليت مت ختصيصها على املشحكيف بشـك عـيين مبـا نسـبته ()%5
الي قيمة أصول الصندوق وفقاً للفقـرة (د)

أو أكثر عن طريق عملية زيادة

من هيا البند خثل السنة األوو لبدء تداوهلا.
 .6مع مراعاة مـا ورد يف الفقـرة الفرعيـة ( )3مـن الفقـرة (د) مـن هـيا البنـد ،ويف
حــال عــدم

ــع احلــد األدنــى املطلــوب

عــه واملو ــح يف شــروط وأحكــام

الصندوق ،فيرب على مدير الصندوق لغـاء الطـرح و عـادة أمـوال املشـحكيف
دون أي خصم خثل مدة ال تزيد على ( )5أيام من انتهاء فحة الطرح.
م)

جيـــب تقيـــيم املســـاهمات العينيـــة املشـــار ليهـــا يف الفقـــرة (د) مـــن هـــيا البنـــد عـــن
طريـــق مقـــيميف مســـتقليف عـــن مـــدير الصـــندوق وذلـــك بعـــد التأكـــد مـــن حصـــوهلما
علـــى املوافقــــات والحاخــــيص الثزمــــة ملزاولـــة أعماهلمــــا ونشــــاطاتهما مــــن اجلهــــات
احلكومية ذات العثقة.

و) حيـــق ملالــــك الوحــــدات حلارســــة

يــــع احلقـــوق املرتبطــــة بالوحــــدات مبــــا يف ذلــــك

علــــــى ســــــبي املثــــــال ال احلصــــــر  -حــــــق التصــــــويت يف اجتماعــــــات مــــــالكيالوحدات.
ز) جيـــب علـــى مـــدير الصـــندوق نشـــر

يـــع املعلومـــات املطلـــوب اإلفصـــاح عنهـــا

مبوجـــــب البنـــــد عاشـــــراً مـــــن هـــــيم التعليمـــــات يف موقعـــــه اإللكحونـــــي واملوقـــــع
اإللكحونــــي للســــوق ،وأن تكــــون تلــــك املعلومــــات كاملــــة ووا ــــحة وصــــحيحة
وغري مضللة.
ي مــــن القيــــود املنصــــوم عليهــــا يف هــــيم التعليمــــات أو شــــروط
ح) يف حــــال خمالفــــة أي
وأحكـــام الصـــندوق بســـبب تغيوـــر يف الظـــروه خـــارج عـــن ســـيطرة مـــدير الصـــندوق
أو مــــدير الصــــندوق مــــن البــــاطن ومل يــــتم صــــثح امل الفــــة خــــثل ( )5أيــــام مــــن
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تـــاريخ وقوعهـــا  ،يـــتعيف علـــى مـــدير الصـــندوق شـــعار اهليئـــة فـــورًا بـــيلك بشـــك
كتـــــابي مـــــع اإلشــــــارة و اإلجـــــراء املت ــــــي واملـــــدة الزمنيــــــة املطلوبـــــة إلصــــــثح
امل الفة ،وميكن للهيئة وفق ًا لتقديرها احملض تغيري تلك املدة.
ط) يُحـــــدد يف شـــــروط وأحكـــــام الصـــــندوق نســـــبة مـــــن كامـــ ـ الطـــــرح لت صـــــص
للمستثمرين ذوي الطابع املؤسسي.
ي) مــــع مراعــــاة مــــا ورد يف الفقــــرة (ج) مــــن املــــادة السادســــة واخلمســــون مــــن الئحــــة
صــــــــناديق االســــــــتثمار ،جيــــــــب علــــــــى مــــــــدير الصــــــــندوق أن يعلــــــــن يف موقعــــــــه
اإللكحونــــــي واملوقــــــع اإللكحونــــــي للســــــوق تفاصــــــي التغــــــيريات األساســــــية يف
شروط وأحكام الصندوق وذلك قب ( )10أيام من سريان التغيري.
ي مـــن أحكامهـــا
) للهيئـــة عفـــاء أي شـــ ص خا ـــع هلـــيم التعليمـــات مـــن تطبيـــق أي
كلياً أو جزئياً بناءً على طلب تتلقام منه أو مببادرة منها.
ل) اســـتثناءً مـــن أحكـــام الفقـــرة (و) مـــن املـــادة احلاديـــة والســـبعيف مـــن الئحـــة صـــناديق
االســــتثمار ،جيــــوز ملــ ـدير الصــــندوق عــــدم تزويــــد كــ ـ مالــــك وحــــدات ببيانــــات
صـــــايف قيمـــــة أصـــــول الوحـــــدات الـــــيت ميتلكهـــــا وســـــر صـــــفقاته يف وحـــــدات
الصندوق.
م) ال جيــــوز ألي شــ ـ ص أو جمموعــــة أشــ ـ ام تُظهــــر شــــروط وأحكــــام الصــــندوق
عنــــد التأســــيس أنهــــم ميلكــــون ( )%5أو أكثــــر مــــن وحــــدات الصــــندوق -مــــن
خـــــثل مســـــاهمات عينيـــــة  -التصـــــره يف الوحـــــدات الـــــيت مت االشـــــحا بهـــــا،
خثل السنة األوو لبدء تداول وحدات الصندوق املعين.
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ن) لتحقيق استقثلية عضو جملس اإلدارة جيب االلتزام باآلتي:
 .1أن يكــون عضــو جملــس دارة الصــندوق املســتق قــادرًا علــى حلارســة مهامــه
و بــداء آرائــه والتصــويت علــى القــرارات مبو ــوعية وحيــاد ،مبــا يُعــيف جملــس
اإلدارة على اختاذ القرارات السليمة اليت تسهم يف حتقيق مصاحل الصندوق.
 .2علـــى جملـــس دارة الصـــندوق أن جيـــري تقييمــاً ســـنوياً ملـــدى حتقـــق اســـتقثل
العضــو والتأكــد مــن عــدم وجــود عثقــات أو ظــروه تــؤثر أو ميكــن أن تــؤثر
فيه.
 .3مع مراعاة تعريف عضو جملس دارة صندوق املستق الوارد يف الئحة صـناديق
االســــتثمار وقائمــــة املصــــطلحات املســــت دمة يف لــــوائح هيئــــة الســــوق املاليــــة
وقواعدها ،يتنافى مع االستقثل الثزم توافرم يف عضـو جملـس دارة صـندوق
االستثمار املغلق املتداول -على سبي املثال ال احلصر  -ما يلي:
أ .أن يكــون مالكـاً ملــا نســبته ( )%5أو أكثــر مــن وحــدات الصــندوق أو
من وحدات صندوق آخـر حتـت دارة نفـس مـدير الصـندوق أو لـه صـلة
قرابة من الدرجة األوو مع من ميلك هيم النسبة.
ث لشـ ص ذي صـفة اعتباريـة ميلـك مـا نسـبته ( )%5أو
ب .أن يكون حلـث ً
أكثـر مـن وحـدات الصـندوق أو مـن وحـدات صـندوق آخـر حتـت دارة
نفس مدير الصندوق.
ث لشـ ص ذي صـفة اعتباريـة ميلـك مـا نسـبته ( )%5أو
ج .أن يكون حلـث ً
أكثـــر مـــن أســـهم مـــدير الصـــندوق أو تـــابع ملـــدير الصـــندوق أو أمـــيف
احلفظ أو تابع ألميف احلفظ.
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د .أن تكون له صلة قرابـة مـن الدرجـة األوو مـع أي مـن أعضـاء جملـس
اإلدارة يف الصــــندوق أو أي صــــندوق آخــــر حتــــت دارة نفــــس مــــدير
الصندوق.
م .أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األوو مع أي من منسـوبي أطـراه
ذوي العثقة بالصندوق.
و .أن يعم ـ أو كــان يعم ـ موظف ـ ًا خــثل العــاميف املا ــييف لــدى مــدير
الصـــندوق أو أي طـــره ذو عثقـــة بالصـــندوق ،أو أن يكـــون مالكــاً
حلصص سيطرة لدى أي من تلك األطراه خثل العاميف املا ييف.
ز .أن يتقا ــى مبــالل ماليــة مــن الصــندوق عــثوة علــى مكافــأة عضــوية
جملس اإلدارة.
رابعاً :شروط طرح صناديق االستثمار املغلقة املتداولة
جيب استيفاء اآلتي عند تقديم طلب طرح وحدات الصندوق:
 )1نوع الصندوق :جيب أن يكون الصندوق االستثماري املتداول من النوع املغلق.
 )2احلد األدنى لتأسـيس الصـندوق :جيـب أن ال يقـ احلـد األدنـى إل ـالي قيمـة
أصول الصندوق وقت التأسيس عن ( )300مليون ريال سعودي.
 ) 3القيمة االمسية للوحدة :جيب أن تكون القيمة االمسية للوحدة ( )10رياالت.
 ) 4مقاب ـ االشــحا  :جيــب أن يكــون اشــحا مــالكي الوحــدات مــن اجلمهــور
مبقاب نقدي فقط.
 )5حــد االشــحا  :جيــب أن ال يزيــد احلــد األدنــى لثشــحا عــن ( )1000وحــدة
لك مالك وحدات.
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خامساً :جماالت االستثمار
مع عدم اإلخثل باألحكام الواردة يف املادة األربعيف من الئحة صناديق االستثمار ،جيب
على صندوق االستثمار املغلق املتداول مراعاة األحكام اآلتية:
 .1اســـتثنا ًء مـــن أحكـــام الفقـــرة (ب) مـــن املـــادة األربعـــيف مـــن الئحـــة صـــناديق
االستثمار ،ال جيوز ملدير الصندوق استثمار أموال الصندوق وأصـوله يف جمـال
االستثمار العقاري.
 .2اســـتثناءً مـــن أحكـــام الفقـــرة (ز) مـــن املـــادة األربعـــيف مـــن الئحـــة صـــناديق
االستثمار ،جيوز لصندوق االسـتثمار املغلـق املتـداول اسـتثمار أمـوال الصـندوق
وأصوله يف الصناديق اخلاصـة علـى أن ال يترـاوز ذلـك ( )%25مـن صـايف قيمـة
أصـــول الصـــندوق ،وال جيـــوز ألي مـــن الصـــندوق املغـــيي أو القـــابض املغلقـــيف
املتداوليف االستثمار يف الصناديق اخلاصة.
 .3اســـتثنا ًء مـــن أحكـــام الفقـــرة (ح) مـــن املـــادة األربعـــيف مـــن الئحـــة صـــناديق
االستثمار ،ال جيوز أن يترـاوز اقـحاب الصـندوق مـا نسـبته ( )%30مـن صـايف
قيمة أصوله.
سادساً :قيود االستثمار
مع مراعاة األحكام ذات العثقة الواردة يف املادة احلادية واألربعيف من الئحة صناديق
االستثمار ،تطبق األحكام اآلتية على صندوق االستثمار املغلق املتداول:
 .1اســتثناءً مــن أحكــام الفقــرة (ط) مــن املــادة احلاديــة واألربعــيف مــن الئحــة صــناديق
االستثمار ،جيوز استثمار نسبة تزيد علـى ( )%10مـن صـايف قيمـة أصـول الصـندوق
يف أصول غري قابلة للتسيي .
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 .2اســتثناءً مــن أحكــام الفقــرة ( )1مــن هــيا البنــد ،ال جيــوز ملــدير الصــندوق اســتثمار
نسبة تزيـد علـى ( )%25مـن صـايف قيمـة أصـول الصـندوق يف أصـ واحـد غـري قابـ
للتسيي .
 .3اســتثناءً مــن أحكــام الفقــرة ( )2مــن هــيا البنــد وأحكــام الفقــرة الفرعيــة ( )1مــن
الفقرة (ز) من املادة احلادية واألربعيف من الئحة صناديق االسـتثمار ،جيـوز اسـتثمار
نسبة تزيـد علـى ( )%35مـن صـايف قيمـة أصـول الصـندوق يف أدوات الـدين الصـادرة
عن حكومة اململكة أو عن أي جهة سيادية.
سابعاً  :صايف أصول وحدات صندوق االستثمار املغلق املتداول
مع مراعاة أحكام املادتيف السادسة والستيف والسابعة والستيف من الئحة صناديق
االستثمار ،جيب على مدير الصندوق نشر صايف قيمة أصول ك وحدة خثل فحة تتواءم
مع طبيعة أصول الصندوق ،على أن ال تزيد على ستة أشهر حبد أقصى.
ثامناً :متطلبات الطرح
أ)

جيــــب علــــى مــــدير الصــــندوق الــــيي يرغــــب يف طــــرح وحــــدات صــــندوق االســــتثمار
املغلق املتداول و دراجه يف السوق أن يقدم طلبه و اهليئة.

ب)

ــــافة و املتطلبــــات الــــواردة يف املــــادة الرابعــــة واخلمســــيف مــــن الئحــــة صــــناديق
االســـــتثمار ،جيـــــب أن تتضـــــمن شـــــروط وأحكـــــام الصـــــندوق

يـــــع املعلومـــــات

الضـــــرورية لـــــتمكيف مـــــالكي الوحـــــدات احملـــــتمليف مـــــن اختـــــاذ قـــــرار مـــــدروس
ومــــبين علــــى معلومــــات كافيــــة طصــــوم االســــتثمار املطــــروح علــــيهم ،باإل ــــافة
و املعلومات التالية:
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 .1التواريخ املهمة و جراءات االشحا األولـي :جيـب أن يتضـمن هـيا القسـم املعلومـات
التالية:
أ .جدوالً زمنياً يو ح التواريخ املتوقعة للطرح األولي.
ب .كيفية التقدم بطلب االشحا األولي.
ج .اآللية اليت سيتبعها مدير الصندوق لت صيص الوحدات للمشحكيف.
 .2آلية زيادة

ـالي قيمـة أصـول الصـندوق عـن طريـق قبـول مسـاهمات عينيـة أو عـن

طريق قبول مساهمات نقدية ،أو كليهما.
 .3خطــاب صــادر عــن املستشــار القــانوني املــرخص ملمارســة املهنــة يف اململكــة يف شــأن
تقريـــر العنايـــة املهنيـــة القـــانوني ،بالصـــيغة الـــواردة يف امللحـــق رقـــم ( )1مـــن هـــيم
التعليمات.
 .4خطاب صادر عن مدير الصندوق يف شأن تقرير العناية املهـين ،بالصـيغة الـواردة يف
امللحق رقم ( )2من هيم التعليمات.
ج) عنـــد تقـــديم طلـــب الطـــرح ،جيـــب علـــى مـــدير الصـــندوق تزويـــد اهليئـــة بـــأي عقـــود
تتعلق بالصندوق أو بإدارة أصول الصندوق.
د) عنــــد تقــــديم طلــــب الطــــرح ،جيــــب علــــى مــــدير الصــــندوق تزويــــد اهليئــــة بأمســــاء
جهتيف مستلمتيف على األق .
م)

جيــــب علــــى مــــدير الصــــندوق الــــيي يرغــــب يف تســــري وحــــدات صــــندوق اســــتثمار
مغلـــــق متـــــداول وطرحهـــــا أن يقـــــدم طلبــــ ًا و اهليئـــــة يتضـــــمن املعلومـــــات املطلوبـــــة
مبوجــــب هــــيم التعليمــــات ،وأن يقــــدم -بــــالتزامن مــــع ذلــــك  -طلبــ ـ ًا و الســــوق
إلدراج تلك الوحدات وفقا ألحكام قواعد اإلدراج.

و) ال جيـــــوز ملـــــدير الصـــــندوق طـــــرح وحـــــدات الصـــــندوق طرحـــ ـاً عامـــ ـاً قبـــ ـ اختـــــاذ
الحتيبات الثزمة إلدراج تلك الوحدات يف السوق وفقاً لقواعد اإلدراج.
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ز) يُشحط ملوافقة اهليئة على طلب الطرح اآلتي:
 .1تلقــي اهليئــة شــعاراً مــن الســوق يؤكــد صــدور موافقــة الســوق املشــروطة علــى طلــب
اإلدراج املقدم مبوجب قواعد اإلدراج.
 .2عــدم ســحب الســوق موافقتهــا املشــروطة املشــار ليهــا يف الفقــرة الفرعيــة ( )1مــن
الفقرة (ز) من هيا البند.
 .3اقتنـــاع اهليئـــة بـــأن املعلومـــات الـــواردة يف الشـــروط واألحكـــام كاملـــة ومســـتوفية
للشروط املنصوم عليها يف النظام ولوائحه التنفييية.
تاسعاً  :موافقة اهليئة ومالكي الوحدات على التغيريات األساسية
مع مراعاة أحكام املادة السادسة واخلمسيف من الئحة صناديق االستثمار ،يعد أي تعدي
إل

الي قيمة أصول الصندوق تغيري أساسي.

عاشراً :متطلبات اإلفصاح
أ)

اإلفصاح عن التطورات اجلوهرية
 .1جيب على مدير الصندوق أن يفصـح للهيئـة وملـالكي الوحـدات مـن دون تـأخري
عــن أي تطــورات جوهريــة تنــدرج يف طــار نشــاطه وال تكــون معرفتهــا متاحــة
لعامة الناس ،وقد تؤثر يف أصول الصندوق وخصومه أو يف و ـعه املـالي أو يف
املسار العام ألعماله ،وميكن:
أ) أن تؤدي و تغري يف سعر الوحدة املدرجة ،أو؛
ب) أن تؤثر تأثرياً ملحوظاً يف قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته املتعلقة
بأدوات الدين.
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.2

لتحديـــد التطـــور الـــيي يقـــع ـــمن نطـــاق هـــيم الفقـــرة ،جيـــب علـــى مـــدير
الصندوق أن يقدّر ما ذا كان من احملتم أن يأخي أي مالـك وحـدات حـريص
يف االعتبار ذلك التطور عند اختاذ قرارم االستثماري.

ب) اإلفصاح عن أحداث معينة
جيب على مدير الصندوق أن يفصح للهيئة ومالكي الوحدات من دون تأخري عن أي من
التطورات اآلتية (سواءً أكانت جوهرية وفقاً للفقرة (أ) من هيا البند أم مل تكن):
 .1أي صــفقة لشــراء أص ـ أو بيعــه أو رهنــه أو جيــارم بســعر يســاوي أو يزيــد علــى
( )%10مــن صــايف أصــول الصــندوق وفقـاً آلخــر قــوائم ماليــة أوليــة مفحوصــة أو
قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحدث.
 .2أي خسائر تساوي أو تزيد على ( )%10من صـايف أصـول الصـندوق وفقـاً آلخـر
قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحدث.
 .3أي تغيري يف تشكي أعضاء جملس دارة الصندوق.
 .4أي نزاع ،مبا يف ذلك أي دعـوى قضـائية أو حتكـيم أو وسـاطة ذا كـان مبلـل
النزاع أو املطالبة يسـاوي أو يزيـد علـى ( )%5مـن صـايف أصـول الصـندوق وفقـاً
آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحدث.
 .5الزيادة أو النقصان يف صايف أصول الصندوق مبـا يسـاوي أو يزيـد علـى ()%10
وفق ًا آلخـر قـوائم ماليـة أوليـة مفحوصـة أو قـوائم ماليـة سـنوية مراجعـة ،أيهمـا
أحدث.
 .6الزيادة أو النقصان يف

الي أرباح الصندوق مبا يساوي أو يزيـد علـى ()%10

وفقاً آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
 .7أي صفقة بيف الصندوق وطـره ذي عثقـة أو أي ترتيـب يسـتثمر مبوجبـه كـ
ث لـه ذا
من الصـندوق وطـره ذي عثقـة يف أي مشـروع أو أصـ أو يقـدم متـوي ً
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كانـــت هـــيم الصـــفقة أو الحتيـــب مســـاوية أو تزيـــد علـــى ( )%1مـــن

ـــالي

يرادات الصندوق وفقاً آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
ي من النشـاطات الرئيسـة للصـندوق يسـاوي األثـر املحتـب عليـه
 .8أي انقطاع يف أ ٍ
أو يزيد على ( )%5من

الي يرادات الصندوق وفقاً آلخر قوائم مالية سـنوية

مراجعة.
 .9أي تغيري للمحاسب القانوني.
 .10صدور حكم أو قـرار أو عـثن أو أمـر مـن

كمـة أو جهـة قضـائية سـواء

يف املرحلــــة االبتدائيــــة أم االســــتئنافية ،ميكــــن أن يــــؤثر ســــلباً يف اســــتغثل
الصــندوق ألي جــزء مــن أصــوله تزيــد قيمتــه اإل

اليــة علــى ( )%5مــن صــايف

أصول الصندوق وفق ًا آلخر قـوائم ماليـة أوليـة مفحوصـة أو قـوائم ماليـة سـنوية
مراجعة ،أيهما أحدث.
 .11أي تغيري مقحح يف

الي قيمة أصول الصندوق.

ج) اإلفصاح املتعلق بتعامثت كبار مالكي الوحدات
 .1جيب على أي ش ص أن يُشعِر السوق عندما يصبح مالكاً أو له مصـلحة يف مـا
نسبته  % 5أو أكثر من وحدات الصـندوق خـثل فـحة ال تترـاوز نهايـة ثالـ يـوم
تداول يلي تنفيي الصـفقة أو وقـوع احلـدث الـيي أدى و حتقـق هـيم امللكيـة أو
املصلحة ،وأن يُضـمنن اإلشـعار قائمـة باألشـ ام الـيين يكـون هلـم مصـلحة يف
وحدات الصندوق اليت ميلكونها أو يسيطرون عليها.
 .2جيب على الش ص املشار ليه يف الفقرة الفرعية ( )1مـن الفقـرة (ج) مـن هـيا
البند أن يشعر السوق عند حـدوث أي تغـري علـى قائمـة األشـ ام املشـار ليهـا
يف الفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (ج) من هيا البند ،سواءً أكان ذلـك نتيرـة
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وقوع حدث يستلزم

افة ش ص لتلـك القائمـة أو اسـتبعاد أي مـن األشـ ام

اليين سبق تضـمينهم فيهـا ،وذلـك خـثل فـحة ال تترـاوز ثالـ يـوم تـداول يلـي
وقوع احلدث اليي أدى و التغري ذي الصلة.
 .3ألغــراب هــيم الفقــرة ،عنــد حســاب العــدد اإل ــالي لوحــدات الصــندوق الــيت
أليّ شـ ـ ص مصـــلحة فيهـــا ،يُعـ ـدّ الشـ ـ ص لـــه مصـــلحة يف أي مـــن وحـــدات
أي من األش ام اآلتي بيانهم:
الصندوق اليت ميلكها أو يسيطر عليها ٌّ
أ .أقرباء ذلك الش ص.
ب .شركة يسيطر عليها ذلك الش ص.
ج .أيّ أش ـ ام آخــرين يتصــرفون باالتفــاق مــع ذلــك الش ـ ص للحصــول
على مصلحة يف وحدات الصندوق.
 .4جيب أن يتضـمن اإلشـعار املشـار ليـه الفقـرة الفرعيـة ( )1مـن الفقـرة (ج) مـن
هيا البند -على األق  -املعلومات التالية:
أ .أمســاء األش ـ ام املــالكيف لوحــدات الصــندوق ،أو ذوي األحقيــة يف
التصره فيها.
ب .تفاصي عملية التملك.
ي دعـــم مــادي مـــن شــ ص آخـــر لعمليــة التملـــك أو قـــروب
ج .تفاصــي أ ّ
متوي .
د)

ذا رأى مــــدير الصــــندوق أن اإلفصــــاح عــــن مســــألة جيــــب اإلفصــــاح عنهــــا مبوجــــب
هـــيم التعليمـــات ميكـــن أن يـــؤدي و حلـــاق ـــرر غـــري مســـو بـــه وأنـــه مـــن غـــري
املـــرجح أن يـــؤدي عـــدم اإلفصـــاح عـــن تلـــك املســـألة و تضـــلي مـــالكي الوحـــدات
فيمـــا يتعلـــق باحلقـــائق والظـــروه الـــيت يكـــون العلـــم بهـــا ـــروري ًا لتقـــويم األوراق
املاليــــة ذات العثقــــة ،فإنــــه جيــــوز ملــــدير الصــــندوق أن يتقــــدم بطلــــب إلعفائــــه مــــن
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اإلفصــــاح أو تــــأخري توقيتــــه .وجيــــب يف هــــيم احلالــــة أن يقــــدم و اهليئــــة بســــرية
تامـــة بيانـ ـاً باملعلومـــات ذات العثقـــة واألســـباب الـــيت تـــدعوم و عـــدم اإلفصـــاح عـــن
تلـــك املعلومـــات يف ذلـــك الوقـــت .وللهيئـــة املوافقـــة علـــى طلـــب اإلعفـــاء أو التـــأخري أو
رفضــــه .و ذا وافقــــت اهليئــــة علــــى الطلــــب ،فيرــــوز هلــــا يف أي وقــــت أن تلــــزم مــــدير
الصندوق بإعثن أي معلومات تتعلق باإلعفاء أو الـتأخري ذي العثقة.
م)

تُعــــدّ

يـــــع املعلومـــــات والتطـــــورات اجلوهريـــــة املنصـــــوم عليهـــــا يف هـــــيا البنـــــد

معلومـــات ســـرية و أن تُعلُـــن .ويُحظـــر علـــى مـــدير الصـــندوق  -قبـ ـ عـــثن هـــيم
املعلومــــات  -فشــــاإها و جهــــات ال يقــــع علــــى عاتقهــــا التــــزام باحملافظــــة علــــى
ســــرية املعلومــــات وكايتهــــا .كــــيلك جيــــب علــــى مــــدير الصــــندوق اختــــاذ

يــــع

اخلطـــوات الثزمـــة لضـــمان عـــدم تســـرب أيٍ مـــن املعلومـــات والتطـــورات اجلوهريـــة
قب عثنها وفقاً هليم التعليمات.
و)

جيـــب علـــى مـــدير الصـــندوق حتديـــد مـــدى احلاجـــة و نشـــر عـــثن للرمهـــور للـــردّ
علـــى أي شــــائعات تتعلــــق بــــأي تطــــورات جوهريــــة ،وللهيئــــة لــــزام مــــدير الصــــندوق
بيلك حبسب ما ترام مناسباً.

ز) جيــــب علــــى مــــدير الصــــندوق االلتــــزام مبــــا ورد يف التعليمــــات اخلاصــــة بإعثنــــات
الصناديق االستثمارية.
احلادي عشر :النشر والنفاذ
تكون هيم التعليمات نافية وفق ًا لقرار اعتمادها.
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امللحق 1
صيغة خطاب املستشار القانوني

(يتم تقدميه على األوراق الرمسية اخلاصة باملستشار القانوني)
و  :هيئة السوق املالية
بصفتنا مستشاراً قانونياً لـ (ــــــــــ) (اسم مدير الصندوق) ("مدير الصندوق") يف ما خيص
طلب مدير الصندوق طرح وحدات صندوق استثمار مغلق متداول و دراجها يف السوق
(تفاصي صندوق االستثمار املغلق املتداول)،
نشري و الشروط واألحكام املعدة طصوم الصندوق (تفاصي الطرح) ،وبصفة خاصة
يف ما يتعلق بطلب طرح وحدات صندوق استثمار مغلق متداول و دراجها يف السوق املقدم
و هيئة السوق املالية ("اهليئة") ،وحول متطلبات نظام السوق املالية والئحة صناديق
االستثمار والتعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار املغلقة املتداولة ،وبصفة خاصة ،فقد
قدمنا املشورة و مدير الصندوق حول املتطلبات اليت جيب أن تشتم عليها األقسام
القانونية من الشروط واألحكام ،وحول استيفاء األصول جلميع املتطلبات النظامية
وسثمة األصول

االستحواذ .ويف هيا اخلصوم ،قمنا بإجراء دراسة وحتريات

افية نرى أنها مثئمة يف تلك الظروه وأجرينا كيلك دراسة رمسية للعناية املهنية
الثزمة القانونية بهيا اخلصوم.
وبهيم الصفة االستشارية ،نؤكد أننا ال نعلم عن أي مسألة جوهرية تشك خثالً من
قب مدير الصندوق بالتزاماته ملتطلبات نظام السوق املالية أو بالشروط املفرو ة مبوجب
الئحة صناديق االستثمار والتعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار املغلقة املتداولة بالنسبة
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و طلب طرح وحدات صندوق استثمار مغلق متداول و دراجها ،مبا يف ذلك املتطلبات
املتعلقة مبحتوى الشروط واألحكام كما هي يف تاريخ هيا اخلطاب.
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امللحق 2
صيغة خطاب مدير الصندوق

(يتم تقدميه على األوراق الرمسية اخلاصة مبدير الصندوق)
و  :هيئة السوق املالية
بصفتنا مدير الصندوق لـ( ...........اسم الصندوق) يف ما خيص طرح صندوق استثمار مغلق
متداول باسم( ...........اسم الصندوق) وتسري و دراج وحداته يف السوق املالية السعودية
(تداول) ،حنن "( ع اسم مدير الصندوق)" نؤكد ،حبسب معرفتنا ،وبعد )القيام
بالدراسة الواجبة( و جراء التحريات الثزمة على الصندوق ،أن الصندوق قد استوفى
يع الشروط املطلوبة لتسري وحدات الصندوق و دراجها واستوفى

يع املسائ

األخرى اليت تطلبها هيئة السوق املالية )اهليئة( حتى تاريخ هيا اخلطاب .ويؤكد ( ع
اسم مدير الصندوق) أنه ،حبسب علمه ويف حدود صثحيته مديراً للصندوق ،قد قدم
و اهليئة

يع املعلومات والتو يحات حبسب الصيغة املطلوبة وخثل الفحة الزمنية

احملددة وفقاً ملا طلبته اهليئة لتمكينها من التحقق من أن (مدير الصندوق) والصندوق قد
التزما نظام السوق املالية والتعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار املغلقة املتداولة والئحة
صناديق االستثمار.
وبصفة خاصة يؤكد (مدير الصندوق) ما يلي:
 أنه قد قدم

يع اخلدمات ذات العثقة واليت تقتضيها التعليمات اخلاصة

بصناديق االستثمار املغلقة املتداولة والئحة صناديق االستثمار ،بالعناية واخلربة
املطلوبة.
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 أنه قد اختي خطوات معقولة للتحقق من أن أعضاء جملس دارة الصندوق يفهمون
طبيعة ومدى مسئولياتهم وفقاً لنظام السوق املالية ولوائحه التنفييية.
 أنه قد توص و رأي معقول ،يستند و حتريات كافية وخربة مهنية بأن:
 oالصندوق قد استوفى

يع املتطلبات ذات العثقة بالتعليمات اخلاصة

بصناديق االستثمار املغلقة املتداولة والئحة صناديق االستثمار )مبا يف ذلك
األحكام املتعلقة بالشروط واألحكام)؛
o

يع أعضاء جملس دارة الصندوق املرشحيف تنطبق عليهم متطلبات
التأهي الواردة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها ،وأن أعضاء جملس
اإلدارة املستقليف ينطبق عليهم تعريف عضو جملس دارة الصندوق املستق
الوارد يف قائمة املصطلحات املست دمة يف لوائح هيئة السوق املالية
وقواعدها ،والئحة صناديق االستثمار ،وهيم التعليمات؛

 oاألصول خالية من أية خمالفات نظامية متنع أو قد تتسبب يف عدم االستفادة
من املباني أو تشغيلها ،وكيلك أن األصول سليمة فنياً وخالية من أي خل
أو عيوب رئيسية قد متنع أو قد تتسبب يف عدم االستفادة منها ،أو قد
تتسبب بدورها يف جراء صثحات وتغيريات رئيسية مكلفة ،وأن
النشاطات الرئيسية لألصول سليمة ،وأنهم قادرين على الوفاء بالتزاماتهم
للصندوق؛
o

يع املسائ املعلومة لـ ( ...........ع اسم مدير الصندوق) اليت جيب على
اهليئة أن تأخيها بعيف االعتبار عند دراستها لطلب الطرح قد أُفصح عنها
للهيئة.
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