
 

 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية
 

 هيئة السوق املالية
 

 

 

 

 1الئحة صناديق االستثمار

 

 الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية

 هـ3/12/1427وتاريخ  2006 – 219 – 1مبوجب القرار رقم 

 م بناًء على نظام السوق املالية24/12/2006املوافق 

 هـ2/6/1424بتاريخ  30الصادر باملرسوم امللكي رقم م/

هـ املوافق 12/7/1442وتاريخ  2021-22-2املعدلة بقرار جملس هيئة السوق املالية رقم 

 م24/2/2021

 ملحوظة مهمة:

ملواكبة التطورات واملتغريات املتسارعة بشأن لوائح وقواعد اهليئة، يود جملس اهليئة التنبيه على 

 ة على موقع اهليئة:أنه جيب االعتماد دائمًا على نسخ اللوائح والقواعد املنشور

www.cma.org.sa  
                                                 

م، ُيعمل بهذه الالئحة ابتداًء من تاريخ 24/2/2021هـ املوافق 12/7/1442( وتاريخ 2021-22-2وفقًا لقرار جملس اهليئة رقم ) 1

-219-1قرار جملس اهليئة رقم )م، على أن يستمر العمل بالئحة صناديق االستثمار الصادرة مبوجب 01/05/2021هـ املوافق 19/09/1442

هـ املوافق 16/8/1437( وتاريخ 2016-61-1م، واملعدلة بقرار جملس اهليئة رقم )24/12/2006هـ املوافق 3/12/1427( وتاريخ 2006

اليت ميكن االطالع عليها من خالل الرابط اآلتي:  م،23/5/2016

(Arabic_AR.pdf20%Final20%-Regulations20%https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/IFRs،) 

 وذلك حتى تاريخ العمل بهذه الالئحة.

http://www.cma.org.sa/
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/IFRs%20Regulations-%20Final%20Arabic_AR.pdf
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 احملتويات

 

 الباب األول: أحكام عامة

 املادة األوىل: أحكام متهيدية 

 املادة الثانية: تعريفات  

 أحكام الالئحة  بلتزام االاملادة الثالثة: 

 املادة الرابعة: اإلعفاءات  

 املالي املادة اخلامسة: املقابل 

 املادة السادسة: حق التظلم  

 الباب الثاني: إدارة الصناديق

 املادة السابعة: النطاق والتطبيق

 املادة الثامنة: متطلبات األهلية  

 املادة التاسعة: إدارة الصندوق وواجبات مدير الصندوق  

 املادة العاشرة: االحتفاظ بالدفاتر والسجالت

 اليةاملادة احلادية عشرة: القوائم امل

 املادة الثانية عشرة: سجل مالكي الوحدات

 املادة الثالثة عشرة: تعارض املصاحل

 املادة الرابعة عشرة: سياسات االستثمار وممارساته

 الصندوق   اتاملادة اخلامسة عشرة: اشرتاك
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 املادة السادسة عشرة: ترتيبات العمولة اخلاصة

  وقاملادة السابعة عشرة: التكليف من قبل مدير الصند

 املادة الثامنة عشرة: تعيني مستشارين

 املادة التاسعة عشرة: مقابل اخلدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة  

 املادة العشرون: صالحية اهليئة يف عزل مدير الصندوق واستبداله

 املادة احلادية والعشرون: قرارات االستثمار

 املادة الثانية والعشرون: إنهاء الصندوق وتصفيته

 الثالث: احلفظالباب 

 والعشرون: النطاق والتطبيق الثالثة املادة 

 والعشرون: تعيني أمني احلفظالرابعة املادة 

 والعشرون: ملكية أصول صندوق االستثمار وحفظهااخلامسة املادة 

  والعشرون: فصل األصولالسادسة املادة 

 والعشرون: التكليف من قبل أمني احلفظالسابعة املادة 

 والعشرون: مسؤوليات أمني احلفظمنة الثااملادة 

 والعشرون: صالحية اهليئة يف عزل أمني احلفظ واستبدالهالتاسعة املادة 

 : عزل أمني احلفظ من قبل مدير الصندوقالثالثون املادة

 الباب الرابع: الصناديق العامة

 صندوق عاملطرح وحدات الثالثون: تقديم طلب إىل اهليئة و احلادية املادة
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 والثالثون: إجراءات اهليئة وصالحيتها جتاه الطلبالثانية ة املاد

 والثالثون: الشكل التعاقدي للصندوق العامالثالثة املادة 

 والثالثون: الوحداتالرابعة املادة 

 والثالثون: مقابل اخلدمات والعموالت واألتعاب املسموح بها  اخلامسة املادة 

 دوق العاموالثالثون: توزيعات الصنالسادسة املادة 

 والثالثون: اكتتاب الصندوق يف األوراق املاليةالسابعة املادة 

 املادة الثامنة والثالثون: جملس إدارة الصندوق العام  

 املادة التاسعة والثالثون: مسؤوليات أعضاء جملس إدارة الصندوق

 املادة األربعون: جماالت االستثمارات

 اراملادة احلادية واألربعون: قيود االستثم

املادة الثانية واألربعون: اإلشعار املتعلق مبلكية حصص كبرية من األسهم أو أدوات الـدين القابلـة   

 للتحويل

 بصفة أصيل املادة الثالثة واألربعون: الصفقات

 املادة الرابعة واألربعون: صندوق االستثمار العقاري

 اخلامسة واألربعون: صندوق املؤشر املادة

 بعون: صندوق املؤشر املتداولاملادة السادسة واألر

 ق االستثمار املغلق املتداول  وصند املادة السابعة واألربعون:

   املتداولق االستثمار املغلق وشروط طرح صند املادة الثامنة واألربعون:
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 صايف أصول وحدات صندوق االستثمار املغلق املتداولاملادة التاسعة واألربعون: 

 ق االستثمار املغلق املتداولوصند املادة اخلمسون: متطلبات طرح

 شراء صندوق االستثمار املغلق املتداول لوحداته وبيعهااملادة احلادية واخلمسون: 

 للصندوق املغلق املتداول متطلبات اإلفصاحاملادة الثانية واخلمسون: 

 : الصناديق العامة املتخصصةاملادة الثالثة واخلمسون

 ق النقداأسو: صندوق املادة الرابعة واخلمسون

 الصندوق املغذي واخلمسون:املادة اخلامسة 

 : الصندوق القابضاخلمسونالسادسة و املادة

 واخلمسون: صندوق محاية رأس املال السابعة املادة

 واخلمسون: الصندوق الوقفي الثامنة املادة

 االستثمار قيودواخلمسون: خمالفة  التاسعةاملادة 

 يما يتعلق بأصول الصندوق العام: ممارسة احلقوق فالستون املادة

 الستون: متطلبات تقديم شروط وأحكام الصندوقاحلادية و املادة

 والستون: موافقة اهليئة ومالكي الوحدات على التغيريات األساسية  الثانية املادة 

 غري أساسية والستون: إشعار اهليئة ومالكي الوحدات بأي تغيرياتة ثالثالاملادة 

 الستون: مدة الطرح األولي  و الرابعة املادة

 والستون: االشرتاك واالسرتداد اخلامسة املادة

 والستون: تأجيل عمليات االسرتداد  السادسة  املادة
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 والستون: تعليق االشرتاك أو اسرتداد الوحدات  السابعة املادة

 والستون: مقابل الصفقات  الثامنة  املادة

 طلبات االسرتداد  والستون: االقرتاض لتنفيذ  املادة التاسعة

 : إعالنات األوراق املالية واملواد الرتوجييةالسبعون املادة

 يمي: التقالسبعونواحلادية  املادة

 والسبعون: تسعري الوحدات الثانية  املادة

 م أو التسعري اخلاطئييوالسبعون: التقالثالثة  املادة

 والسبعون: متطلبات املراجعةالرابعة  املادة

 والسبعون: اجتماعات مالكي الوحداتاخلامسة  املادة

 والسبعون: تقديم التقارير إىل مالكي الوحداتالسادسة  املادة

 هليئةا إىل التقاريرتقديم والسبعون: السابعة  املادة

 الباب اخلامس: الصناديق اخلاصة

 صندوق خاصلطرح وحدات والسبعون: تقديم إشعار إىل اهليئة  املادة الثامنة

 على دفعات والسبعون: استدعاء رأس املالاملادة التاسعة 

 : الطرح اخلاص لصندوق خاص وأهلية املستثمرين  مانونالثاملادة 

 الثمانون: متطلبات الطرح اخلاصواحلادية  املادة

 والثمانون: الشكل التعاقدي للصندوق اخلاصالثانية  املادة

 والثمانون: الوحداتالثالثة  املادة
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 اخلاص  العقاري : جملس إدارة الصندوق والثمانونالرابعة  املادة

 اخلاص العقاري والثمانون: مسؤوليات أعضاء جملس إدارة الصندوقاخلامسة  املادة

 والثمانون: قواعد وقيود عامةالسادسة  املادة

 والثمانون: مستندات الصناديق اخلاصةالسابعة  املادة

 واد الرتوجييةوالثمانون: إعالنات األوراق املالية واملالثامنة  املادة

 : متطلبات مراجعة القوائم املاليةوالثمانون املادة التاسعة

 التقييم  التسعون: املادة

 : اجتماعات مالكي الوحداتوالتسعوناحلادية  املادة

 : موافقة مالكي الوحدات على التغيرياتوالتسعونالثانية  املادة

 لوحدات: تقديم التقارير إىل مالكي اوالتسعونالثالثة  املادة

 هليئةإىل االتقارير تقديم : التسعونو الرابعة املادة

والتســعون: اإلشــعار املتعلــق مبلكيــة حصــص كــبرية مــن األســهم أو أدوات الــدين   اخلامســة املــادة

 القابلة للتحويل

 والتسعون: القيود على نشاط السوق الثانوية دسةالسا املادة

 الباب السادس: الصناديق األجنبية

 صندوق أجنيب يف اململكة  األوراق املالية الصادرة عن والتسعون: طرح  بعةساال املادة

 والتسعون: الطرح اخلاص لصندوق أجنيب وأهلية املستثمرين الثامنة املادة

 : متطلبات الطرح اخلاص للصندوق األجنيبوالتسعونالتاسعة  املادة
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 مستندات الطرح، واألوراق املالية : تقديم املعلومات إىل مالكياملئة املادة

 : إعالنات األوراق املالية واملواد الرتوجييةبعد املئة وىلاأل املادة

 : صالحية اهليئة يف تعليق عمل املوزعبعد املئة نيةالثا املادة

 : مسؤوليات املوزعبعد املئة الثالثة املادة

 هليئة إىل االتقارير تقديم بعد املئة: الرابعة املادة 

 ملئة: القيود على نشاط السوق الثانوية  بعد ااخلامسة  املادة

 الباب السابع: دمج صناديق االستثمار

 ستثماراالبعد املئة: تقديم طلب إىل اهليئة لدمج صناديق السادسة  املادة

 بعد املئة: املعلومات اإلضافية الواجب تقدميها إىل مالكي الوحداتالسابعة  املادة

 ذات األغراض اخلاصة تتخذ شكل املنشأةصناديق االستثمار اليت الباب الثامن: 

 بعد املئة: أحكام عامةالثامنة املادة 

 بعد املئة: أمني احلفظ  التاسعة املادة 

املنشـأة ذات األغـراض   خـذ شـكل   تصندوق االستثمار الذي يبعد املئة: جملس إدارة العاشرة املادة 

 اخلاصة  

 : النشر والنفاذالتاسعالباب 

 د املئة: النشر والنفاذبع ةعشر احلاديةاملادة 

 : متطلبات شروط وأحكام الصندوق1امللحق 

 طلب طرح وحدات صندوق عام: حمتويات 2امللحق 

 : حمتويات تقارير الصندوق3امللحق 
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 البيان ربع السنويحمتويات : 4 امللحق

 العامة: طرق تقييم الصناديق 5امللحق 

 اصة والصناديق األجنبيةالصناديق اخل –: إشعار الطرح اخلاص للهيئة 6امللحق 

 الصندوق اخلاص –: إقرار الصندوق للهيئة 7امللحق 

 الصندوق األجنيب –: إقرار الصندوق للهيئة 8امللحق 

 : البيان الواجب تضمينه يف مستندات الطرح اخلاص9امللحق 

 هليئة اىلإ: طلبات املوافقة واإلشعارات املقدمة 10امللحق 

 حكام الصندوق اخلاص: متطلبات شروط وأ11امللحق 

 : صيغة خطاب املستشار القانوني12امللحق 

 : صيغة خطاب مدير الصندوق13امللحق 

 : تقرير إنهاء الصندوق14امللحق 
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 الباب األول

 أحكام عامة

 أحكام متهيدية املادة األوىل: 

ــرح      (أ ــجيلها وطـ ــتثمار وتسـ ــناديق االسـ ــيم صـ ــة إىل تنظـ ــذه الالئحـ ــدذ هـ ــا  تهـ ــداتها وإدارتهـ وحـ

 على مجيع النشاطات املرتبطة بها يف اململكة. واإلشراذ عملياتهاو

يف لوائحـه التنفيذيـة مبـا يف ذلـك األحكـام الـواردة        وأبأحكـام النظـام   هذه الالئحـة   ختّل ال (ب

 ،والئحــة أعمــال األوراق املاليــة ،مؤسســات الســوق املاليــةوالئحــة  ،الئحــة ســلوكيات الســوق

 .غراض اخلاصةوالقواعد املنظمة للمنشآت ذات األ

 املادة الثانية: تعريفات 

أينمــا وردت يف هــذه الالئحــة نظــام الســوق املاليــة الصــادر باملرســوم    "النظــام"ُيقصــد بكلمــة  (أ

 هـ.2/6/1424وتاريخ  30امللكي رقم م/

ــواردة يف هــذه الالئحــة املعــاني املوضــحة هلــا يف النظــام ويف        (ب ــارات ال ـــالكلمات والعب ُيقصــد ب

ســياق  ملســتخدمة يف لــوائح هيئــة الســوق املاليــة وقواعــدها، مــا   يقــض  قائمــة املصــطلحات ا

 النص بغري ذلك.  

 أحكام الالئحة بلتزام االاملادة الثالثة: 

أحكـام  بلتـزام  اليف اململكـة ا  يرغب يف طرح وحدات صندوق استثمارشخص جيب على أي  (أ

غراض اخلاصـة )حيثمـا   واألحكام الواردة يف القواعد املنظمة للمنشآت ذات األ هذه الالئحة

 .  ينطبق(

جيب على أي مدير صندوق ومشغل صندوق وأمني حفظ ومـوزع وصـانع سـوق ومقـدم مشـورة       (ب

لكـة االلتــزام بأحكــام هــذه  وأي عضـو مــن أعضــاء جمـالس إدارة صــناديق االســتثمار يف املم  
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ــواردة يف القواعــد املنظمــة للمنشــآت ذات األغــراض اخلاصــة )حيثمــا       الالئحــة واألحكــام ال

 .ينطبق(

 عفاءات إلاملادة الرابعة: ا

جزئيًا بناًء علـى  للهيئة إعفاء أي شخص خاضع هلذه الالئحة من تطبيق أي من أحكامها كليًا أو 

 .أو مببادرة منها طلب تتلقاه منه

 : املقابل املالي اخلامسةاملادة 

 .للهيئة فرض مقابل مالي على مدير الصندوق واملوزع وفقًا ملا حتدده

 : حق التظلم السادسة املادة

حيق ألي شخص خاضع ألحكام هذه الالئحة تقديم تظلـم إىل اللجنـة يف شـأن أي قـرار أو إجـراء      

 .تتخذه اهليئة وفقًا ألحكام هذه الالئحة
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 الباب الثاني

 إدارة الصناديق

 تطبيق النطاق وال: السابعةاملادة 

 .ق اخلاصةق أحكام هذا الباب على الصناديق العامة والصناديتطبَّ

 2املادة الثامنة: متطلبات األهلية

 إدارةيف ممارســة نشــاط  اهلــمرخصــًا مؤسســة ســوق ماليــة  جيــب أن يكــون مــدير الصــندوق   (أ

 .إدارة االستثماراتنشاط أو االستثمارات وتشغيل الصناديق 

دون تشـغيل   إدارة االسـتثمارات لـه يف ممارسـة نشـاط     امـدير الصـندوق مرخصًـ   يف حال كان  (ب

إدارة نشــاط  يف ممارســة   امــرخص هلــ مؤسســة ســوق ماليــة   تعــيني   فيجــب عليــه ، الصــناديق

 .اليت يديرها االستثمار تشغيل صناديقلاالستثمارات وتشغيل الصناديق 

مبوجب الفقرة )ب( من هذه املـادة أمينـًا للحفـظ     ةناملعّي مؤسسة السوق املالية كونتجيوز أن  (ج

 للصندوق ذي العالقة.

لتـزام  اعـن   ًةمسـؤول  مبوجـب الفقـرة )ب( مـن هـذه املـادة      ةنـ املعّي ليـة مؤسسـة السـوق املا   كونت (د

 نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية.بأحكام صندوق ال

مــن أحكــام الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة، جيــب أن يكــون مــدير صــندوق االســتثمار      اســتثناًء (ه

                                                 
، ُيعمل باملادة الثامنة من هذه الالئحة ابتداًء من تاريخ م24/2/2021هـ املوافق 12/7/1442( وتاريخ 2021-22-2)وفًقا لقرار جملس اهليئة رقم  2

م، على أن يستمر العمل باملادة الثامنة من الئحة صناديق االستثمار الصادرة مبوجب قرار جملس اهليئة رقم 01/01/2022هـ املوافق 28/05/1443

هـ 16/8/1437( وتاريخ 2016-61-1م، املعدلة بقرار جملس اهليئة رقم )24/12/2006هـ املوافق 3/12/1427( وتاريخ 1-219-2006)

اليت ميكن االطالع عليها من خالل الرابط اآلتي:  ،م23/5/2016املوافق 

(Arabic_AR.pdf20%Final20%-Regulations20%a.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/IFRshttps://cm ،)

 حتى تاريخ العمل باملادة الثامنة من هذه الالئحة. وذلك

https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/IFRs%20Regulations-%20Final%20Arabic_AR.pdf
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ســـتثمارات العقـــاري اخلـــاص مؤسســـة ســـوق ماليـــة مرخصـــًا هلـــا يف ممارســـة نشـــاط إدارة اال

 وتشغيل الصناديق.

 : إدارة الصندوق وواجبات مدير الصندوق التاسعةاملادة 

جيب على مدير الصندوق أن يعمل ملصلحة مالكي الوحـدات مبوجـب أحكـام هـذه الالئحـة       (أ

 وشروط وأحكام الصندوق.مؤسسات السوق املالية والئحة 

الــيت نصــي عليهــا الئحــة  اجبــاتوالو جبميــع املبــاد االلتــزام  يقــع علــى عــاتق مــدير الصــندوق (ب

الــذي يتضــمن  واجــب األمانــة جتــاه مــالكي الوحــدات،مبــا يف ذلــك  مؤسســات الســوق املاليــة

 العمل مبا حيقق مصاحلهم وبذل احلرص املعقول.

 مدير الصندوق مسؤواًل عن القيام باآلتي:   فيما يتعلق بصناديق االستثمار، يكون (ج

 إدارة الصندوق. (1

 طرح وحدات الصندوق. (2

ــا     ا (3 ــة وواضــحة و  لتأكــد مــن دقــة شــروط وأحكــام الصــندوق وأنه غــري و صــحيحةكامل

 مضللة.

مســـؤواًل عـــن تشـــغيل صـــناديق  مشـــغل الصـــندوق يكـــونفيمـــا يتعلـــق بصـــناديق االســـتثمار،  (د

 االستثمار.

ــُي (ه  ذه الالئحــة، ســواء أأدؤ مســؤولياته أحكــام هــ بتــزام لمــدير الصــندوق مســؤواًل عــن اال   ّدع 

كلـف بهـا جهــة خارجيـة مبوجـب أحكـام هـذه الالئحـة والئحــة         بشـكل مباشـر أم   وواجباتـه 

مـدير الصـندوق مسـؤواًل جتـاه مـالكي الوحـدات عـن خسـائر          عـدّ . وُيمؤسسات السوق املاليـة 

 احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصريه املتعمد.  عن الصندوق النامجة 
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ــى مــدير الصــندوق أن يضــع السياســات واإلجــراءات لرصــد املخــ      (و ــؤثر  جيــب عل يف اطر الــيت ت

ــات   ة التعامـــل معهـــا،اســـتثمارات الصـــندوق، وضـــمان ســـرع  علـــى أن تتضـــمن تلـــك السياسـ

 يم املخاطر بشكل سنوي على األقل.يواإلجراءات القيام بعملية تق

مـواط   يف ما   حتدد اهليئة خـالذ ذلـك، ال جيـوز ملـدير الصـندوق حصـر أهليـة االسـتثمار          (ز

يف صندوق معني. وال متنـع هـذه الفقـرة مـدير الصـندوق مـن        أي دولة أو جمموعة من الدول أو

مبوجـب أي نظـام رخـر     دوقرفض استثمار شخص غري مؤهل أو جهة غري مؤهلة يف ذلك الصن

 .ذي عالقة

 جيب أن تكون مجيع إفصاحات مدير الصندوق كاملة وواضحة وصحيحة وغري مضللة. (ح

مــن هــذه الالئحــة عنــد التقــدم   (10)امللحــق يف ا ورد مبــتــزام لجيــب علــى مــدير الصــندوق اال  (ط

 للهيئة.  اإلشعاراتبطلبات املوافقة أو 

جيب على مـدير الصـندوق تطبيـق برنـامج مراقبـة املطابقـة وااللتـزام لكـل صـندوق اسـتثمار            (ي

 يديره، وأن يزود اهليئة بنتائج التطبيق عند طلبها.

هـام للصـندوق مبـا يف    جيب على مدير الصندوق التعاون مع مجيـع األشـخاص املعنـيني بـأداء م     (ك

، وتزويــدهم جبميــع مــا يلــزم ألداء واجبــاتهم ومهــامهم مراجــع احلســاباتذلــك أمــني احلفــظ و

 وفقًا هلذه الالئحة.

وجـودة اخلـدمات املقدمـة    ألداء  ًايمـ يتضـمن تقي جيب على مدير الصندوق إعداد تقرير سنوي  (ل

ذلــك أمــني احلفــظ     يف امبــ  –اخلــدمات اهوهريــة للصــندوق   مــن األطــراذ املعنيــة بتقــديم    

وجيب أن يقدم مـدير الصـندوق التقريـر املشـار إليـه       (.حسبما ينطبق)واملطور ومدير األمالك 

   .يف هذه الفقرة إىل جملس إدارة الصندوق
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ة الشـكاوؤ واإلجـراءات املتخـذ   مجيـع  جيب على مدير الصندوق إعداد تقرير سنوي يتضـمن   (م

املشـار إليـه يف هـذه الفقـرة إىل جملـس إدارة      وجيب أن يقدم مـدير الصـندوق التقريـر     ،حياهلا

   الصندوق.

جيـــب علـــى مـــدير الصـــندوق االلتـــزام مبـــا ورد يف التعليمـــات اخلاصـــة ب عالنـــات الصـــناديق     (ن

 االستثمارية.

 املادة العاشرة: االحتفاظ بالدفاتر والسجالت

ا ، كمـ دفاتر وسـجالت مجيـع الصـناديق الـيت يـديرها     بـ  جيب على مدير الصندوق أن حيـتفظ  (أ

ــع        ــغيل مجيـ ــلة بتشـ ــدفاتر والســـجالت ذات الصـ ــتفظ بالـ ــندوق أن حيـ ــغل الصـ ــى مشـ ــب علـ جيـ

 .الصناديق اليت يتوىل تشغيلها

الصــندوق أن حيــتفظ يف مجيــع األوقــات بســجل هميــع الوحــدات الصــادرة   مشــغل جيــب علــى  (ب

ث يوضح رصيد الوحدات القائمة لكل صندوق مـن صـناديق االسـتثمار    حمّد وبسجّل ،وامللغاة

 .يشغلها اليت

ومشـــغل جيـــب علـــى مـــدير الصـــندوق  دون اإلخـــالل مبـــا ورد يف الفقـــرة )ب( مـــن هـــذه املـــادة، (ج

، كمــا هــو منصــوص عليــه يف هــذه الالئحــة   االحتفــاظ جبميــع الــدفاتر والســجالت الصــندوق 

يف حــال وجــود دعــوؤ قضــائية أو  . و  حتــدد اهليئــة خــالذ ذلــك  ملــدة عشــر ســنوات مــا  وذلــك

تتعلــق  ي دعــوؤ قائمــة أو مهــدد ب قامتهــا( أو أي إجــراءات حتقيــق قائمــةمطالبــة )مبــا يف ذلــك أ

ــدفاتر والســجالت   ــك ال ــى مــدير الصــندوق     ،بتل ــك  ومشــغل الصــندوق  جيــب عل أن حيــتفظ بتل

ــة أو    انتهــاءحــني الــدفاتر والســجالت مــدة أطــول وذلــك إىل     تلــك الــدعوؤ القضــائية أو املطالب

 .القائمةإجراءات التحقيق 

 القوائم املالية :عشرةاحلادية املادة 

ــة    ّدجيــب أن ُتع ــ  (أ ــة العربي ــة للصــندوق باللغ ــى األقــل    ،القــوائم املالي  وبشــكل نصــف ســنوي عل

 املعتمـدة مـن  وفقـًا ملعـايري احملاسـبة    فحـص  ُتأن و العقاري اخلـاص، الصندوق للصندوق العام و
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ويف حـال   ، وجيـوز إعـداد نسـخ إضـافية بلغـات أخـرؤ،      اهليئة السعودية للمحاسبني القـانونيني 

 .يؤخذ بالنص العربي بني تلك النسخ، وجود أي تعارض

ــة الســنوية للصــندوق و     (ب ــة القــوائم املالي ــًا ملعــايري احملاســبة   جيــب مراجع ــة  املعتمــدة مــن فق اهليئ

مـــن خـــالل  -مراجـــع احلســـابات  جيـــب علـــىكـــذلك ، الســـعودية للمحاســـبني القـــانونيني

أن  - ه مــن معلومــات يــليقــدَّم إء علــى مــا  وبنــا ،للصــندوق مراجعتــه للقــوائم املاليــة الســنوية  

الئحـة صـناديق االسـتثمار أو شـروط     ألحكـام  خمالفـات  ُيضّمن يف تقريره ما قد يتبني له من 

 وأحكام الصندوق.

)أ( و)ب( مـن هـذه   الفقـرتني  جيب إضـافة نسـخ مـن مجيـع القـوائم املاليـة املنصـوص عليهـا يف          (ج

ــادة  املـــادة إىل تقـــارير الصـــندوق الـــيت يتـــوىل إعـــداد   ــًا للمـ السادســـة ها مـــدير الصـــندوق وفقـ

مـن هـذه    الثالثـة والتسـعني  ووفقًا للمادة  ،من هذه الالئحة يف حالة الصناديق العامة والسبعني

 الالئحة يف حالة الصناديق اخلاصة.

 الوحدات: سجل مالكي الثانية عشرةاملادة 

 .لكةيف املم وحفظه مبالكي الوحدات الصندوق إعداد سجّلمشغل جيب على  (أ

 .على ملكية الوحدات املثبتة فيهقاطعًا سجل مالكي الوحدات دلياًل  ّدُيع  (ب

 د أدنى:حباملعلومات اآلتية  يف سجل مالكي الوحدات فظحي أن الصندوقمشغل على جيب  (ج

 .وأرقام التواصل ،وعنوانه ،اسم مالك الوحدات  (1

ســفره أو رقــم ســجله   رقــم اهلويــة الوطنيــة ملالــك الوحــدات أو رقــم إقامتــه أو رقــم جــواز           (2

 .اهليئة اأو أي وسيلة تعريف أخرؤ حتدده ،التجاري حبسب احلال

 جنسية مالك الوحدات.  (3

 تاريخ تسجيل مالك الوحدات يف السجل.    (4
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 بيانات مجيع الصفقات املتعلقة بالوحدات اليت أجراها كل مالك وحدات.    (5

اململوكــة لكــل مالــك  الرصــيد احلــالي لعــدد الوحــدات )مبــا يف ذلــك أجــزاء الوحــدات(     (6

 وحدات.

 أي قيد أو حق على الوحدات اململوكة لكل مالك وحدات.    (7

مــالكي الوحــدات ملعاينــة اهليئــة عنــد طلبهــا ذلــك، وجيــب أن ُيقــد م مــدير   جيــب إتاحــة ســجّل (د

ُيظهـر مجيـع املعلومـات املرتبطـة     ملخصـًا  الصندوق إىل أي مالك للوحدات جمانًا عنـد الطلـب   

 ع  فقط.مبالك الوحدات امل

ات ريالصندوق حتديث سجل مـالكي الوحـدات فـورًا حبيـث يعكـس التغـي      مشغل جيب على  (ه

 يف املعلومات املشار إليها يف الفقرة )ج( من هذه املادة.

 من أحكام هذه املادة.  ُتستثنى الصناديق املتداولة  (و

 املادة الثالثة عشرة: تعارض املصاحل

مــن هــذه املــادة، جيــب علــى مــدير الصــندوق  و)د(  )ج()ب( و دون اإلخــالل بأحكــام الفقــرات (أ

 .  مؤسسات السوق املاليةالتعامل مع حاالت تعارض املصاحل وفق أحكام الئحة 

بشـكل سـابق )حيثمـا أمكـن      (أو مدير الصـندوق مـن البـاطن   )الصندوق ما   يفصح مدير  (ب

ل ذلــك( أو بشــكل فــوري عــن تعــارض املصــاحل صلــس إدارة الصــندوق ذي العالقــة، وحيصــ   

ال جيوز ملدير الصندوق أو ملدير الصـندوق مـن   على هذا التصرذ، أو مصادقته على موافقته 

 الباطن ممارسة أي عمل ينطوي على:

مـدير الصـندوق مـن البـاطن     مصـاحل  جوهري بـني مصـاحل مـدير الصـندوق أو     تعارض أي  (1

 ومصاحل أي صندوق استثمار يديره.

ومصـاحل صـندوق اسـتثمار رخـر يـديره       هني مصاحل أي صندوق استثمار يـدير أي تعارض ب (2
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 أو حساب عميل رخر.

ضمان عدم ممارسـة أي مـن تـابعيهم     (ومدير الصندوق من الباطن)الصندوق جيب على مدير  (ج

 ( من هذه املادة.بألي عمل ينطوي على تعارض للمصاحل على النحو املوضح يف الفقرة )

 املوافـق أو املصـادق عليـه مـن     اإلفصـاح عـن تعـارض املصـاحل     العـام  الصـندوق جيب على مدير  (د

، املوقع اإللكرتوني ملدير الصـندوق يف ِقبل جملس إدارة الصندوق ذي العالقة بشكل فوري 

سـب الضـوابط الـيت حتـددها     حبخـر متـاح للجمهـور    رموقـع   أّي واملوقع اإللكرتوني للسـوق أو 

 ةصــندوق وفقــًا للمــادها مــدير الّدِعــويف تقــارير الصــندوق العــام الــيت يُ )حيثمــا ينطبــق(  اهليئــة

 .من هذه الالئحة السادسة والسبعني

 عشرة: سياسات االستثمار وممارساته الرابعةاملادة 

جيب أن تكون قرارات االستثمار اليت يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع ممارسـات االسـتثمار   

ــق األهــداذ االســتثمارية للصــندوق      ــيت حتق ــدة واحلكيمــة ال ام احملــددة يف شــروط وأحكــ   اهي

 ، ويشمل ذلك بذل ما يف وسعه للتأكد من اآلتي:الصندوق

ــع          (1 ــب اســرتداد متوق ــأي طل ــاء ب ــدؤ الصــندوق للوف ــة ل ــوافر الســيولة الكافي بالنســبة إىل  ت

 .صندوق االستثمار املفتوح

عــدم تركيــز اســتثمار الصــندوق يف أي ورقــة أو أوراق ماليــة معينــة، أو يف بلــد أو منطقــة      (2

اع معني، إال إذا كـان قـد ُنـّص علـى ذلـك يف شـروط وأحكـام        جغرافية أو صناعة أو قط

 الصندوق.

توزيـــع املخـــاطر بشـــكل حـــذر وحكـــيم مـــع عـــدم   علـــى  أن اســـتثمارات الصـــندوق تقـــوم  (3

 اإلخالل بأهداذ االستثمار وسياساته وشروط وأحكام الصندوق ذي العالقة.

 املادة اخلامسة عشرة: اشرتاكات الصندوق 

 يف وحـدات الصـندوق الـذي يـديره     حلسـابهم اخلـاص   االشـرتاك  بعيـه وتا جيوز ملدير الصندوق (أ
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 ،يف شــروط وأحكــام الصــندوق ذلــكعــن  مــدير الصــندوق فصــح، علــى أن ُيمــدير الصــندوق

 املتطلبات اآلتية:بلتزام الشريطة ا

يف الوحـدات واحلقـوق املتصـلة بهـا      وتابعيـه  ال تكون شـروط اشـرتاك مـدير الصـندوق    ن أ (1

بالوحدات اململوكة ملالكي الوحـدات اآلخـرين مـن    وق املتصلة أفضل من الشروط واحلق

 ذات الفئة.

 .ميلكونهاحقوق التصويي املرتبطة بالوحدات اليت  وتابعيه ال ميارس مدير الصندوقن أ (2

بنهايـة كـل    يف وحدات الصـندوق  عن تفاصيل استثماراته العام الصندوق مديرأن يفصح  (3

خـر متـاح للجمهـور    رموقـع   أّي لكرتونـي للسـوق أو  ، واملوقـع اإل ربع يف موقعه اإللكرتوني

 هاّدعِـ الـيت يُ رير االتقـ يف وكـذلك  )حيثمـا ينطبـق(    سب الضـوابط الـيت حتـددها اهليئـة    حب

 .من هذه الالئحة السادسة والسبعني مدير الصندوق وفق املادة

شرتك يف صندوق مغلق مقابل حق عي  خفض ملكيته يف وحـدات  اجيوز ألي مالك وحدات  (ب

بعـد مـرور   ، عدد الوحدات الصادرة مقابل ذلـك احلـق  ( من %50ال يقل عن ) دوق إىل ماالصن

، وذلــك ســنة مــن تــاريخ اشــرتاكه يف الصــندوق أو تــاريخ بــدء تشــغيل الصــندوق، أيهمــا أبعــد  

   .على مدة أطولذي العالقة ما  تنص شروط وأحكام الصندوق 

يسـتثنى  عة واألربعـني مـن هـذه الالئحـة،     اإلخالل بالقيود املنصوص عليها يف املـادة السـاب   دون (ج

 صندوق االستثمار املغلق املتداول من أحكام الفقرة )ب( من هذه املادة.

 ترتيبات العمولة اخلاصةعشرة:  السادسةاملادة 

وجيـب   مؤسسات السوق املاليةختضع أي ترتيبات عمولة خاصة يربمها مدير الصندوق لالئحة  (أ

 لصندوق.اإلفصاح عنها يف شروط وأحكام ا
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جيب أن تكون السلع واخلدمات اليت حيصل عليها مدير الصندوق مبوجب ترتيبـات العمولـة    (ب

سـتثمار  االاملتعلقـة بتنفيـذ صـفقات نيابـة عـن صـندوق       دمات اخلسلع والاخلاصة حمصورة يف 

 .صندوق االستثمار ذي العالقة ملصلحة أو بتقديم أحباثذي العالقة 

علـى مبـالن نقديـة مباشـرة مبوجـب عمولـة خاصـة أو أي         حظر علـى مـدير الصـندوق احلصـول    ُي (ج

 ترتيب رخر.

  عشرة: التكليف من قبل مدير الصندوق السابعةاملادة 

مـديرًا للصـندوق   بالعمـل  أو أي من تابعيه  أو أكثر ثالثجيوز ملدير الصندوق تكليف طرذ  (أ

تعـــاب ويـــدفع مــدير الصــندوق أ   ،مــن البــاطن ألي صــندوق اســـتثمار يــديره مــدير الصــندوق      

 من موارده اخلاصة. ومصاريف أي مدير للصندوق من الباطن

باستثناء احلاالت الواردة يف الفقرة )ج( من هـذه املـادة، جيـب أن يكـون مـدير الصـندوق مـن         (ب

يف ممارسـة   امرخصـًا هلـ  مؤسسـة سـوق ماليـة    )أ( مـن هـذه املـادة     للفقرة الباطن املكلف وفقًا

ف ، وجيـب أن يكل ـ  3إدارة االستثماراتنشاط أو ديق االستثمارات وتشغيل الصنا إدارة نشاط

 مبوجب عقد مكتوب.

 استثمارات الصندوق اخلارجيـة ب دارة وز تكليف مدير صندوق من الباطن خارج اململكة جي (ج

أن يكــون مؤسســًا ومرخصــًا لــه وخاضــعًا إلشــراذ جهــة رقابيــة وفــق معــايري ومتطلبــات  علــى 

ف مبوجـــب عقـــد أن يكل ـــ جيـــببقهـــا اهليئـــة، وتنظيميـــة مماثلـــة علـــى األقـــل لتلـــك الـــيت تط 

 مكتوب.

                                                 
سابعة عشرة من هذه ، ُيعمل بالفقرة )ب( من املادة الم24/2/2021هـ املوافق 12/7/1442( وتاريخ 2021-22-2)وفًقا لقرار جملس اهليئة رقم  3

م، على أن يستمر العمل بالفقرة )ب( من املادة السابعة عشرة من الئحة صناديق 01/01/2022هـ املوافق 28/05/1443الالئحة ابتداًء من تاريخ 

ار جملس اهليئة رقم م، املعدلة بقر24/12/2006هـ املوافق 3/12/1427( وتاريخ 2006-219-1االستثمار الصادرة مبوجب قرار جملس اهليئة رقم )

اليت ميكن االطالع عليها من خالل الرابط اآلتي:  ،م23/5/2016هـ املوافق 16/8/1437( وتاريخ 1-61-2016)

(Arabic_AR.pdf20%Final20%-Regulations20%egulations/Regulations/DocLib/IFRshttps://cma.org.sa/RulesR ،)

 حتى تاريخ العمل بالفقرة )ب( من املادة السابعة عشرة من هذه الالئحة. وذلك

https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/IFRs%20Regulations-%20Final%20Arabic_AR.pdf
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يم ما إذا كانـي املعـايري واملتطلبـات التنظيميـة املطبقـة علـى       يللهيئة وفقًا لتقديرها احملض تق (د

مدير الصندوق من الباطن املكلف الذي يعمـل خـارج اململكـة مماثلـة علـى األقـل لتلـك الـيت         

 تطبقها اهليئة.

وحـدات  ل موزعـاً  بالعمـل ثالث أو أكثر أو أي مـن تابعيـه    الصندوق تكليف طرذ ملديرجيوز  (ه

 املـوزع ويـدفع مـدير الصـندوق أتعـاب ومصـاريف       ندوق استثمار يديره مـدير الصـندوق،  أي ص

 من موارده اخلاصة.

الفئـات  إحـدؤ  مـن   ( من هذه املادةهـوفقًا للفقرة )يف اململكة املكلف  املوزعجيب أن يكون  (و

 التالية: 

 .التعاملنشاط يف ممارسة  اهل ًامرخصمؤسسة سوق مالية  (1

 .تقديم املشورةنشاط يف ممارسة  اهل ًامرخصمؤسسة سوق مالية  (2

   .بنكًا حمليًا (3

 ،مبوجـب عقـد مكتـوب   املشار إليه يف الفقرة )هـ( مـن هـذه املـادة    جيب أن يكون التكليف  (ز

 :د أدنىحب أن يتضمن الضوابط اآلتيةفيجب  ،احملًي اويف حال كان املوزع املكلف بنًك

 صناديق االستثمار املطروحة طرحًا عامًا مـن خـالل املوقـع اإللكرتونـي    وحدات توزَّع أن  (1

 .فقط للموزع

ــتندات       (2 ــع املسـ ــة وتوقيـ ــة تعبئـ ــف إمكانيـ ــوزع املكلـ ــي للمـ ــع اإللكرتونـ ــيح املوقـ أن يتـ

 :الالزمة، ومنها ما يلي

 اتفاقية فتح احلساب االستثماري اخلاصة مبدير الصندوق. (أ)

 .مؤسسات السوق املاليةفة العميل" الوارد يف الئحة منوذج "معر (ب)

منوذج االشرتاك اخلاص بالصندوق، والشروط واألحكام اخلاصـة بالصـندوق    (ج)

 االشرتاك فيه.يف الذي يرغب 
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ــرة )      (ح ــوزع مبوجــب الفق ــف مــدير الصــندوق امل ــادة، يُ  هـــيف حــال تكلي ــ( مــن هــذه امل ــدير  ّدع  م

األمــوال ونظــام مكافحـة غســل   ،وائحـه التنفيذيــة الصـندوق مســؤواًل عـن االلتــزام بالنظــام ول  

االعتمـاد علـى املـوزع املكلـف يف اختـاذ تـدابري العنايـة الواجبـة         والئحته التنفيذية، وجيـوز لـه   

نظـام مكافحـة غسـل األمـوال والئحتـه      يف الـواردة  جتاه العميل وفقـًا لححكـام ذات العالقـة    

 التنفيذية.

بعمليـات الصـندوق مبـا يف ذلـك     بالقيـام  ث أو أكثـر  تكليـف طـرذ ثالـ    الصندوقجيوز ملدير  (ط

 اخلدمات اإلدارية للصندوق.  

( مــن هــذه املــادة، جيــب أن يكــون الطــرذ الثالــث    كالــواردة يف الفقــرة )  تباســتثناء احلــاال (ي

 ممارسـة نشـاط  يف  امرخصـًا هلـ  مؤسسـة سـوق ماليـة    ( من هذه املادة طللفقرة ) ًااملكلف وفق

  مبوجب عقد مكتوب. فيكل أن جيب ، و4الصناديقإدارة االستثمارات وتشغيل 

فيمــا يتعلــق  بعمليــات الصــندوق خــارج اململكــةبالقيــام أو أكثــر  ثالــثجيــوز تكليــف طــرذ  (ك

أن يكــون مؤسســًا ومرخصــًا لــه وخاضــعًا إلشــراذ    علــى ،باســتثمارات الصــندوق اخلارجيــة 

ليت تطبقها اهليئة، وجيـب  جهة رقابية وفق معايري ومتطلبات تنظيمية مماثلة على األقل لتلك ا

 ف مبوجب عقد مكتوب.أن يكل 

يم ما إذا كانـي املعـايري واملتطلبـات التنظيميـة املطبقـة علـى       ياحملض تق لتقديرهاللهيئة وفقًا  (ل

الــذي يعمــل خــارج اململكــة مماثلــة علــى  لقيــام بعمليــات الصــندوقبااملكلــف  الثالــثالطــرذ 

 األقل لتلك اليت تطبقها اهليئة.

 

                                                 
ة السابعة عشرة من هذه ، ُيعمل بالفقرة )ي( من املادم24/2/2021هـ املوافق 12/7/1442( وتاريخ 2021-22-2)وفًقا لقرار جملس اهليئة رقم  4

م، على أن يستمر العمل بالفقرة )ح( من املادة السابعة عشرة من الئحة صناديق 01/01/2022هـ املوافق 28/05/1443الالئحة ابتداًء من تاريخ 

بقرار جملس  م، املعدلة24/12/2006هـ املوافق 3/12/1427( وتاريخ 2006-219-1االستثمار الصادرة مبوجب قرار جملس اهليئة رقم )

اليت ميكن االطالع عليها من خالل الرابط اآلتي:  ،م23/5/2016هـ املوافق 16/8/1437( وتاريخ 2016-61-1اهليئة رقم )

(-Regulations20%lesRegulations/Regulations/DocLib/IFRshttps://cma.org.sa/Ru

Arabic_AR.pdf20%Final20% ،)حتى تاريخ العمل بالفقرة )ي( من املادة السابعة عشرة من هذه الالئحة. وذلك 

https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/IFRs%20Regulations-%20Final%20Arabic_AR.pdf
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/IFRs%20Regulations-%20Final%20Arabic_AR.pdf
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/IFRs%20Regulations-%20Final%20Arabic_AR.pdf
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 عشرة: تعيني مستشارين الثامنةاملادة 

 ،فيمـا يتعلـق بـأي صـندوق اسـتثمار يـديره       املشـورة  تقديمل جيوز ملدير الصندوق تعيني شخص (أ

 ويدفع مدير الصندوق أتعاب ومصاريف ذلك الشخص من موارده اخلاصة.

ن مـن  الواردة يف الفقرة )ج( من هـذه املـادة، جيـب أن يكـون الشـخص املعـيّ       تباستثناء احلاال (ب

 تقـديم  يف ممارسـة نشـاط   اهل ًامرخصمؤسسة سوق مالية مدير الصندوق لتقديم املشورة  قبل

 ن مبوجب عقد مكتوب. املشورة، وجيب أن يعيَّ

يتعلـــق باســـتثمارات جيـــوز تعـــيني مقـــدم املشـــورة مـــن خـــارج اململكـــة لتقـــديم املشـــورة فيمـــا    (ج

اذ جهة رقابيـة وفـق   أن يكون مؤسسًا ومرخصًا له وخاضعًا إلشرعلى  ،الصندوق اخلارجية

ن مبوجـب  معايري ومتطلبات تنظيمية مماثلة على األقل لتلك اليت تطبقها اهليئة، وجيب أن يعيَّ

 عقد مكتوب.

يم ما إذا كانـي املعـايري واملتطلبـات التنظيميـة املطبقـة علـى       يللهيئة وفقًا لتقديرها احملض تق (د

 لتلك اليت تطبقها اهليئة. مقدم املشورة الذي يعمل خارج اململكة مماثلة على األقل

 : مقابل اخلدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة التاسعة عشرةاملادة 

ــل للخــدمات والعمــوالت وأتعــاب اإلدارة  جيــب أن يكــون أي   ــى الصــندوق وفقــًا    مقاب املفروضــة عل

، وال جيـوز يف  مماثلة على األقل للشروط اليت يربمها أشـخاص يتعـاملون باسـتقاللية تامـة     لشروط

حال من األحوال زيادة مقابل اخلدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة فوق احلد األعلى املسموح به  أي

 .احملدد يف شروط وأحكام الصندوق

 عزل مدير الصندوق واستبداله اهليئة يفصالحية  املادة العشرون:

اختاذ أي إجراء تراه للهيئة عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثماري حمدد و (أ

تراه مناسبًا، رخر تعيني مدير صندوق بديل لذلك الصندوق أو اختاذ أي تدبري مناسبًا ل

 وذلك يف حال وقوع أي من احلاالت اآلتية:
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أو نشاط  االستثمارات وتشغيل الصناديق توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط إدارة (1

 .وق املاليةمؤسسات السدون إشعار اهليئة بذلك مبوجب الئحة  االستثمارات إدارة

 االستثمارات وتشغيل الصناديق نشاط إدارةيف ممارسة إلغاء ترخيص مدير الصندوق  (2

 .أو تعليقه من قبل اهليئة ،أو سحبه ،أو نشاط إدارة االستثمارات

 نشاط إدارةيف ممارسة طلب إىل اهليئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه تقديم  (3

 .دارة االستثماراتأو نشاط إ االستثمارات وتشغيل الصناديق

تزام لباال - بشكل تراه اهليئة جوهريًا -إذا رأت اهليئة أن مدير الصندوق قد أخل  (4

 .لوائحه التنفيذية وأالنظام ب

أو عجزه أو الذي يدير أصول صندوق االستثمار مدير احملفظة االستثمارية  وفاة (5

إدارة أصول استقالته مع عدم وجود شخص رخر مسجل لدؤ مدير الصندوق قادر على 

 .االستثمارية صندوق االستثمار أو أصول الصناديق اليت يديرها مدير احملفظة

يطلبون فيه من اهليئة  املغلق من مالكي وحدات الصندوقللصندوق صدور قرار خاص  (6

 .عزل مدير الصندوق

 أنها ذات أهمية جوهرية. - بناًء على أسس معقولة -أي حالة أخرؤ ترؤ اهليئة  (7

ر الصندوق إشعار اهليئة بأي من احلاالت الوارد ذكرها يف الفقرة الفرعية جيب على مدي (ب

 حدوثها.تاريخ ( من الفقرة )أ( من هذه املادة خالل يومني من 5)

( 2( و)1عند عزل مدير الصندوق وفقًا للحاالت املنصوص عليها يف الفقرات الفرعية ) (ج

 املعزولمدير الصندوق اهليئة وّجه ت( من الفقرة )أ( من هذه املادة، 7( و)5( و)4( و)3و)

 ؛( يومًا من تاريخ صدور قرار اهليئة بالعزل15للدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل )

للبحث والتفاوض  عادي،من خالل قرار صندوق  أخرؤ،وذلك لتعيني أمني احلفظ أو جهة 

 مع مدير صندوق بديل وحتديد املدة احملددة للبحث والتفاوض.
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( من الفقرة )أ( 6الصندوق وفقًا للحالة املنصوص عليها يف الفقرة الفرعية ) عند عزل مدير (د

قرار صندوق عادي يف نفس االجتماع الذي مت فيه استصدار عليه من هذه املادة، جيب 

وذلك لتعيني أمني احلفظ أو ؛ تصويي مالكي الوحدات على طلب عزل مدير الصندوق

وق بديل وحتديد املدة احملددة للبحث للبحث والتفاوض مع مدير صند أخرؤ،جهة 

 والتفاوض.

عند حتقق أي من احلالتني املنصوص عليها يف الفقرتني )ج( و)د( من هذه املادة، جيب على  (ه

 تاريخ ر اهليئة بنتائج اجتماع مالكي الوحدات خالل يومني منمدير الصندوق أن ُيشِع

 انعقاده. 

بالبحث املخولة احلفظ أو اههة املعّينة  جيب على مدير الصندوق التعاون وتزويد أمني (و

( أيام 10طلب منه لغرض تعيني مدير صندوق بديل وذلك خالل )والتفاوض بأي مستندات ُت

 من تاريخ الطلب، وجيب على كال الطرفني احلفاظ على سرية املعلومات.

 ويلعند موافقة مدير الصندوق البديل على إدارة الصندوق وحت ،جيب على مدير الصندوق (ز

 هليئة فورا إىل الكتابيةموافقة مدير الصندوق البديل يرسل الصندوق إليه، أن  إدارة

 .تسلمها

إذا مارسي اهليئة أيًا من صالحياتها وفقًا للفقرة )أ( من هذه املادة، فيتعني على مدير  (ح

كامل من أجل املساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات  بشكلالصندوق التعاون 

( يومًا األوىل من تعيني مدير الصندوق 60)ـ ر الصندوق البديل وذلك خالل الإىل مدي

البديل. وجيب على مدير الصندوق املعزول أن ينقل، حيثما كان ذلك ضروريًا ومناسبًا 

ووفقًا لتقدير اهليئة احملض، إىل مدير الصندوق البديل مجيع العقود املرتبطة بصندوق 

 .االستثمار ذي العالقة

خالل املدة احملددة للبحث والتفاوض مع مدير صندوق  مدير صندوق بديل  يعيَّن ل يف حا (ط

حيق ملالكي الوحدات طلب ف نه ، من هذه املادةو)د( )ج( الفقرتني بديل املشار إليها يف 



 

25 
 

 .تصفية الصندوق من خالل قرار خاص للصندوق

 والعشرون: قرارات االستثمار احلاديةاملادة 

من هـذه الالئحـة، فيجـب أن يتوقـف عـن اختـاذ أي        نالعشريصندوق وفقًا للمادة إذا ُعزل مدير ال

العالقة مبجرد تعيني مدير الصندوق البديل أو يف أي وقـي  ذا قرارات استثمارية ختص الصندوق 

 سابق حتدده اهليئة.

 5وتصفيتهإنهاء الصندوق : الثانية والعشرون املادة

  هاء الصندوق يف شروط وأحكام الصندوق.جيب على مدير الصندوق حتديد أحكام إن (أ

وتوزيع مستحقات مالكي  جيب على مدير الصندوق إمتام مرحلة بيع أصول الصندوق (ب

 . مدة الصندوق قبل انتهاء الوحدات عليهم

الصندوق متديد مدة الصندوق وذلك إلمتام مرحلة بيع األصول أو ألي ظرذ  ملدير جيوز (ج

 .ية والستني والثانية والتسعني من هذه الالئحةوفقًا ألحكام املادتني الثان، رخر

لغرض إنهاء الصندوق، جيب على مدير الصندوق إعداد خطة وإجراءات إنهاء الصندوق مبا  (د

حيقق مصلحة مالكي الوحدات، وجيب عليه احلصول على موافقة جملس إدارة الصندوق 

 ن. )حيثما ينطبق( على هذه اخلطة قبل القيام بأي إجراء يف هذا الشأ

جيب على مدير الصندوق إشعار اهليئة ومالكي الوحدات كتابيًا بتفاصيل خطة وإجراءات  (ه

( يومًا من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق فيه، ودون 21إنهاء الصندوق قبل مدة ال تقل عن )

 اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.

                                                 
من هذه الالئحة ابتداًء والعشرين باملادة الثانية عمل ، ُيم24/2/2021هـ املوافق 12/7/1442( وتاريخ 2021-22-2)وفقًا لقرار جملس اهليئة رقم  5

من الئحة صناديق االستثمار باملادتني السابعة والثالثني والثامنة والسبعني ، على أن يستمر العمل م01/03/2022هـ املوافق 28/07/1443من تاريخ 

-1ملعدلة بقرار جملس اهليئة رقم )م، ا24/12/2006هـ املوافق 3/12/1427( وتاريخ 2006-219-1الصادرة مبوجب قرار جملس اهليئة رقم )

اليت ميكن االطالع عليها من خالل الرابط اآلتي: م، 23/5/2016هـ املوافق 16/8/1437( وتاريخ 61-2016

(Arabic_AR.pdf20%Final20%-Regulations20%.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/IFRshttps://cma.org ،)

 من هذه الالئحة. باملادة الثانية والعشرين وذلك حتى تاريخ العمل

https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/IFRs%20Regulations-%20Final%20Arabic_AR.pdf
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ملوافق عليها وفًقا للفقرة جيب على مدير الصندوق االلتزام خبطة وإجراءات إنهاء الصندوق ا (و

 )د( من هذه املادة. 

جيب على مدير الصندوق إشعار اهليئة ومالكي الوحدات كتابيًا بانتهاء الصندوق خالل  (ز

( من 10( أيام من انتهاء مدة الصندوق وفقًا للمتطلبات الواردة يف الفقرة )د( من امللحق )10)

 هذه الالئحة. 

نص على انتهائه عند حصول حدث معني، فيجب على إذا كاني شروط وأحكام الصندوق ت (ح

مدير الصندوق إنهاء الصندوق فور حصول ذلك احلدث وإشعار اهليئة ومالكي الوحدات 

 ( أيام من وقوع احلدث الذي يوجب إنهاء الصندوق.5كتابيًا خالل )

، مدته خالل يع أصول الصندوقب مرحلة مدير الصندوقم ِتانتهاء مدة الصندوق و  ُييف حال  (ط

خالل وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم األصول  تصفية فيجب على مدير الصندوق

 أشهر من تاريخ انتهاء مدة الصندوق.( 6)مدة ال تتجاوز 

لغرض تصفية الصندوق، جيب على مدير الصندوق احلصول على موافقة جملس إدارة  (ي

قبل القيام بأي إجراء يف هذا الصندوق )حيثما ينطبق( على خطة وإجراءات تصفية الصندوق 

 الشأن. 

جيب على مدير الصندوق االلتزام خبطة وإجراءات تصفية الصندوق املوافق عليها وفقًا  (ك

 للفقرة )ي( من هذه املادة.

الصندوق تصفية بانتهاء كتابيًا إشعار اهليئة ومالكي الوحدات على مدير الصندوق جيب  (ل

للمتطلبات الواردة يف الفقرة )د( من امللحق  ًاوفقق الصندوتصفية ( أيام من انتهاء 10خالل )

 ( من هذه الالئحة.10)

جيب على مدير الصندوق أن يعامل باملساواة مجيع مالكي الوحدات أثناء عملية إنهاء  (م

 الصندوق أو تصفيته. 
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جيب على مدير الصندوق توزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم فور انتهاء مدة الصندوق  (ن

دون تأخري ومبا ال يتعارض مع مصلحة مالكي الوحدات وشروط وأحكام أو تصفيته 

 الصندوق.

، واملوقع اإللكرتوني للسوق اإلعالن يف موقعه اإللكرتوني العام جيب على مدير الصندوق(س

عن  )حيثما ينطبق(، الضوابط اليت حتددها اهليئة سبحبموقع رخر متاح للجمهور  أّي أو

على مدير الصندوق اخلاص إشعار كذلك جيب و، تصفيتهمدة  وأانتهاء مدة الصندوق 

 .مالكي الوحدات بذلك يف األماكن والوسائل احملددة يف شروط وأحكام الصندوق

ملتطلبات  وفقًا جيب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق (ع

إنهاء تاريخ اكتمال  ( يوًما من70)على خالل مدة ال تزيد من هذه الالئحة  (14امللحق )

فرتة الالحقة عن ال للصندوقاملراجعة لقوائم املالية النهائية اتصفيته، متضمًنا الصندوق أو 

 .مراجعة آلخر قوائم مالية سنوية

من للصندوق يف حال صدور قرار خاص عملية التصفية عن للهيئة عزل مدير الصندوق  (ذ

نفس االجتماع الذي مت فيه ديل يف املصفي البيعيَّن ، على أن مالكي وحدات الصندوق

 . تصويي مالكي الوحدات على عزل مدير الصندوق

جيب على مدير الصندوق التعاون  ل مدير الصندوق عن أعمال التصفية،يف حال عز (ص

وأن ينقل إليه مجيع إىل املصفي املعيَّن التصفية  نقل مسؤولياتعلى بشكل كامل 

ذي العالقة واليت متكنه من إمتام أعمال التصفية املستندات املرتبطة بصندوق االستثمار 

 .بديلمصفٍّ وتعيني  ( يومًا من صدور قرار اهليئة بعزل مدير الصندوق20خالل )

جيب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات كتابًيا يف حال صدور قرار اهليئة بعزل  (ق

 دة.( من هذه املاذمدير الصندوق وتعيني مصفي بديل مبوجب الفقرة )

يف مجيع األحوال، جيب على مدير الصندوق إشعار اهليئة ومالكي الوحدات كتابًيا  (ر

 .بشكل فوري ودون أي تأخري بأي أحداث أو مستجدات جوهرية خالل فرتة تصفية الصندوق
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من متطلب إرسال اإلشعار الكتابي إىل مجيع مالكي الوحدات ُتستثنى الصناديق املتداولة (ش

على أن يكون اإلعالن عن من هذه املادة، ( ر( و)ق( و)لو) (ح)وـ( و)ز( الوارد يف الفقرات )ه

   واملوقع اإللكرتوني للسوق. ذلك يف املوقع اإللكرتوني ملدير الصندوق
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 الباب الثالث

 احلفظ

 والعشرون: النطاق والتطبيق الثالثة املادة 

  هذا الباب على الصناديق العامة والصناديق اخلاصة. ق أحكامتطبَّ

 والعشرون: تعيني أمني احلفظالرابعة املادة 

جيب على مدير الصندوق تعيني أمني حفظ واحد أو أكثـر يف اململكـة ليتـوىل حفـظ أصـول       (أ

 ن مبوجب عقد مكتوب.صناديق االستثمار اليت يديرها مدير الصندوق، وجيب أن يعيَّ

للصــندوق ذي مــديرًا دة ن وفقــًا للفقــرة )أ( مــن هــذه املــاال يكــون أمــني احلفــظ املعــّين جيــب أ (ب

، أو تابعـــًا ملـــدير الصـــندوق أو ملـــدير  للصـــندوق ذي العالقـــة مـــن البـــاطن  مـــديرًاأو  ،العالقـــة

 الصندوق من الباطن.

ــة   ن وفقــًا للفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة    أمــني احلفــظ املعــيّ  يكــونجيــب أن  (ج مؤسســة ســوق مالي

 احلفظ. يف ممارسة نشاط امرخصًا هل

 لصندوق املغـذي ايكون أمني حفظ جيوز أن ( من هذه املادة، بة )من أحكام الفقر استثناًء (د

مـديرًا للصـندوق ذي العالقـة أو مـديرًا للصـندوق ذي       ةواخلاصـ  ةالعامـ للصـناديق االسـتثمارية   

عنــد اســتيفاء  العالقــة مــن البــاطن، أو تابعــًا ملــدير الصــندوق أو ملــدير الصــندوق مــن البــاطن، 

 اآلتية: املعايري

صندوق املغذي يف صندوق استثمار رخر سواء أكان يستثمر داخل استثمار أصول ال (1

 .اململكة العربية السعودية أم خارجها

 .أن ال يفرض أمني حفظ الصندوق املغذي أي رسوم إضافية على الصندوق (2

 الذي يستثمر فيه الصندوق املغذي من النوع املغلق.صندوق االستثمار أن يكون  (3
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 ية أصول صندوق االستثمار وحفظهاوالعشرون: ملكاخلامسة املادة 

أصول صـندوق االسـتثمار مملوكـة ملـالكي الوحـدات يف ذلـك الصـندوق جمـتمعني، وال          ّدع ُت (أ

أمــني مشــغل الصـندوق أو   جيـوز أن يكـون ملــدير الصـندوق أو مــدير الصـندوق مــن البـاطن أو     

ول الصـندوق  أي مصـلحة يف أصـ   املوزعأو  مقدم املشورة احلفظ أو أمني احلفظ من الباطن أو

مشــغل إال إذا كــان مــدير الصــندوق أو مــدير الصــندوق مــن البــاطن أو    ،مطالبــة فيهــاأو أي 

مالكــًا  املــوزع مقــدم املشــورة أو  أمــني احلفــظ أو أمــني احلفــظ مــن البــاطن أو    الصــندوق أو 

أو كـان مسـموحًا بهـذه املطالبـات مبوجـب       ،يف حدود ملكيتهذلك و ،الصندوق يف لوحدات

 الئحة وأفصح عنها يف شروط وأحكام الصندوق.  أحكام هذه ال

مشـغل  باستثناء وحدات الصندوق اململوكة ملدير الصندوق أو مدير الصـندوق مـن البـاطن أو     (ب

أمني احلفظ أو أمني احلفظ مـن البـاطن أو مقـدم املشـورة أو املـوزع، ويف حـدود       الصندوق أو 

أو مـدير الصـندوق مـن البـاطن      ما ميلكه املدين، ال جيوز أن يكون لـدائ  مـدير الصـندوق   

أمني احلفظ أو أمني احلفظ مـن البـاطن أو مقـدم املشـورة أو املـوزع أي      مشغل الصندوق أو أو 

 حق يف أي مطالبة أو مستحقات يف أموال الصندوق أو أصوله.

  فصل األصولوالعشرون: السادسة املادة 

ل صـندوق اسـتثمار   جيب على أمني احلفظ فتح حسـاب منفصـل لـدؤ بنـك حملـي با ـه لكـ        (أ

 .العالقةويكون احلساب لصاحل صندوق االستثمار ذي  ،يعمل أمني  حفظ له

جيب على أمني احلفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصـوله وعـن أصـول عمالئـه      (ب

د تلــك األصــول بشــكل مســتقل مــن خــالل تســجيل األوراق املاليــة    اآلخــرين، وجيــب أن حتــدَّ 

ل وتسـجَّ  تثمار باسم أمني احلفظ لصاحل ذلـك الصـندوق،  واألصول األخرؤ لكل صندوق اس

يف مركــز  غــري املودعــةيف الشــركات غــري املدرجــة و امللكيــة و األصــول العقاريــة للصــندوق 
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ــداع ــع الســجالت    ألمــني احلفــظ،  بالكامــل مملوكــة باســم شــركة  اإلي وأن حيــتفظ جبمي

 6اقدية.التزاماته التع تأديتهالضرورية وغريها من املستندات اليت تؤيد 

شــكل  خــذتصــندوق االســتثمار يكــان إذا الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة،  أحكــام مــن اســتثناًء (ج

يجــب علــى أمــني احلفــظ فــتح حســاب منفصــل لــدؤ بنــك    ف ،املنشــأة ذات األغــراض اخلاصــة 

 .املنشأة ذات األغراض اخلاصة حملي باسم

خـذ شـكل   تتثمار يصـندوق االسـ  كـان  إذا الفقـرة )ب( مـن هـذه املـادة،     أحكـام  من  استثناًء (د

كل صـندوق اسـتثمار   يجب على أمني احلفظ فصل أصول ف ،املنشأة ذات األغراض اخلاصة

عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخـرين، وجيـب أن حتـدَّد تلـك األصـول بشـكل مسـتقل مـن         

وأن  ،ذات األغــراض اخلاصــة  املنشــأةباســم األخــرؤ األصــول وخــالل تســجيل األوراق املاليــة  

التزاماتـــه  تأديتـــهســـجالت الضـــرورية وغريهـــا مـــن املســـتندات الـــيت تؤيـــد حيـــتفظ جبميـــع ال

 التعاقدية.

على أمني احلفـظ إيـداع مجيـع املبـالن النقديـة العائـدة لصـندوق االسـتثمار يف احلسـاب           جيب (ه

ــرة )أ(    ــه يف الفق ــادة  )ج(  الفقــرةأو املشــار إلي ــق(  مــن هــذه امل ــه أن  )حســبما ينطب ، وجيــب علي

ملبــالن املســتخدمة لتمويــل االســتثمارات ومصــاريف إدارة صــندوق  خيصــم مــن ذلــك احلســاب ا 

ــًا ألحكــام هــذه الالئحــة و     ــه وفق ــةاحملّدالنســخة االســتثمار وعمليات شــروط وأحكــام  مــن  ث

والعقـد الـذي ُعـّين مبوجبـه أمـني  حفـظ مـن قبـل          تلقاهـا مـن مـدير الصـندوق،     الصندوق اليت

 مدير الصندوق.

                                                 
من ة السادسة والعشرين بالفقرة )ب( من املادعمل ، ُيم24/2/2021هـ املوافق 12/7/1442( وتاريخ 2021-22-2)وفقًا لقرار جملس اهليئة رقم  6

من الئحة بالفقرة )ب( من املادة اخلامسة والعشرين ، على أن يستمر العمل م01/03/2022هـ املوافق 28/07/1443هذه الالئحة ابتداًء من تاريخ 

، املعدلة بقرار جملس م24/12/2006هـ املوافق 3/12/1427( وتاريخ 2006-219-1صناديق االستثمار الصادرة مبوجب قرار جملس اهليئة رقم )

اليت ميكن االطالع عليها من خالل الرابط اآلتي: م، 23/5/2016هـ املوافق 16/8/1437( وتاريخ 2016-61-1اهليئة رقم )

(Arabic_AR.pdf20%Final20%-Regulations20%org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/IFRshttps://cma. ،)

 من هذه الالئحة.بالفقرة )ب( من املادة السادسة والعشرين  وذلك حتى تاريخ العمل

https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/IFRs%20Regulations-%20Final%20Arabic_AR.pdf
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قرضـًا ملصـلحة    يقـدم  تقديم قـروض  هلا يف هة مرخصه صول عقارية للصندوقأ رهن جيوز (و

 .الصندوق

 التكليف من قبل أمني احلفظوالعشرون: السابعة املادة 

أمينـًا للحفـظ مـن    بالعمـل  جيوز ألمني احلفظ تكليف طرذ ثالث أو أكثر أو أي مـن تابعيـه    (أ

 أي ويـدفع أمـني احلفـظ أتعـاب ومصـاريف      ي صندوق استثمار يتوىل حفـظ أصـوله،  الباطن أل

 أمني حفظ من الباطن من موارده اخلاصة.

باســتثناء احلــاالت الــواردة يف الفقــرة )ج( مــن هــذه املــادة، جيــب أن يكــون أمــني احلفــظ مــن    (ب

يف ممارسـة   امرخصـًا هلـ  مؤسسـة سـوق ماليـة    )أ( مـن هـذه املـادة     للفقرة الباطن املكلف وفقًا

 ف مبوجب عقد مكتوب.احلفظ، وجيب أن يكل  نشاط

ــف  (ج ــوز تكليـ ــظ  جيـ ــة    أمـــني احلفـ ــارج اململكـ ــاطن خـ ــن البـ ــظ مـ ــندوق  حبفـ ــتثمارات الصـ اسـ

أن يكـون مؤسسـًا ومرخصـًا لـه وخاضـعًا إلشـراذ جهـة رقابيـة وفـق معـايري           علـى   ،اخلارجية

ومتطلبــات تنظيميــة مماثلــة علــى األقــل لتلــك الــيت تطبقهــا اهليئــة، وأن يكلــف مبوجــب عقــد  

 مكتوب.

تطلبـات التنظيميـة املطبقـة علـى     املإذا كانـي املعـايري و   يم مايللهيئة وفقًا لتقديرها احملض تق (د

أمــني احلفــظ مــن البــاطن الــذي يعمــل خــارج اململكــة مماثلــة علــى األقــل لتلــك الــيت تطبقهــا     

 .اهليئة

ال يكـــون أمـــني احلفـــظ مـــن البـــاطن املكلـــف وفقـــًا ألحكـــام هـــذه املـــادة مـــديرًا  ن جيـــب أ (ه

، أو تابعـًا ملـدير الصـندوق أو    قة مـن البـاطن  للصندوق ذي العال ًايرأو مد للصندوق ذي العالقة

 ملدير الصندوق من الباطن.

 مسؤوليات أمني احلفظوالعشرون: الثامنة املادة 

هـذه الالئحـة، سـواء أأدؤ مسـؤولياته      حكـام أل اتـه وفقـاً  أمني احلفظ مسؤواًل عن التزام دُّع ُي (أ
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مؤسسـات  أو الئحـة   بشكل مباشـر أم كلـف بهـا طرفـًا ثالثـًا مبوجـب أحكـام هـذه الالئحـة         

ــة  ــ. وُيالســوق املالي أمــني احلفــظ مســؤواًل جتــاه مــدير الصــندوق ومــالكي الوحــدات عــن        ّدع 

 خسائر الصندوق النامجة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصريه املتعمد.

احلفظ مسؤواًل عـن حفـظ أصـول الصـندوق ومحايتهـا لصـاحل مـالكي الوحـدات،          أمني دُّع ُي (ب

فيمـا يتعلـق حبفـظ أصـول      عن اختـاذ مجيـع اإلجـراءات اإلداريـة الالزمـة     ول كذلك وهو مسؤ

 صندوق.ال

 فظ واستبدالهاحل: صالحية اهليئة يف عزل أمني والعشرونالتاسعة ادة امل

ن مـن مـدير الصـندوق أو اختـاذ أي تـدبري تـراه مناسـبًا يف حـال         للهيئة عزل أمـني احلفـظ املعـيّ    (أ

 وقوع أي من احلاالت اآلتية:

احلفــظ دون إشــعار اهليئــة بــذلك مبوجــب الئحــة  توقــف أمــني احلفــظ عــن ممارســة نشــاط (1

 .مؤسسات السوق املالية

 احلفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل اهليئة. نشاطيف ممارسة إلغاء ترخيص أمني احلفظ  (2

 احلفظ. نشاطيف ممارسة تقديم طلب إىل اهليئة من أمني احلفظ إللغاء ترخيصه  (3

ــة (4 ــًا    -أن أمــني احلفــظ قــد أخــل    إذا رأت اهليئ ــة جوهري ــا -بشــكل تــراه اهليئ لتزام الب

 لوائحه التنفيذية. وأالنظام ب

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناًء على أسس معقولة -أي حالة أخرؤ ترؤ اهليئة  (5
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ــًا مــن صــالحياتها وفقــًا للفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة،      (ب ــة أي فيجــب علــى مــدير   إذا مارســي اهليئ

يـتعني علـى مـدير الصـندوق     وتعيني أمـني حفـظ بـديل وفقـًا لتعليمـات اهليئـة،        الصندوق املع 

وأمني احلفظ املعزول التعاون بشـكل كامـل مـن أجـل املسـاعدة علـى تسـهيل النقـل السـلس          

( يومًا األوىل من تعيني أمني احلفـظ  60)ـ للمسؤوليات إىل أمني احلفظ البديل وذلك خالل ال

حيثمــا كــان ذلــك ضــروريًا ومناســبًا   -املعــزول أن ينقــل  علــى أمــني احلفــظالبــديل. وجيــب 

إىل أمــني احلفــظ البــديل مجيــع العقــود املرتبطــة بصــندوق     -احملــض اهليئــة ووفقــًا لتقــدير 

 االستثمار ذي العالقة.

  : عزل أمني احلفظ من قبل مدير الصندوقالثالثون املادة

ــيّ      (أ ــدير الصــندوق عــزل أمــني احلفــظ املع ــه مب جيــوز مل ــابي إذا رأؤ   ن مــن قبل وجــب إشــعار كت

بشكل معقول أن عزل أمـني احلفـظ يف مصـلحة مـالكي الوحـدات، وعلـى مـدير الصـندوق         

 إشعار اهليئة ومالكي الوحدات بذلك فورًا وبشكل كتابي.

( يومـًا مـن تسـلم    30جيب على مدير الصندوق إذا عـزل أمـني احلفـظ تعـيني بـديل لـه خـالل )        (ب

وجيــب علــى أمــني  وفقــًا للفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة، درأمــني احلفــظ اإلشــعار الكتــابي الصــا

احلفــــظ املعــــزول التعــــاون بشــــكل كامــــل مــــع مــــدير الصــــندوق لتســــهيل النقــــل الســــلس  

حيثمـا   -علـى أمـني احلفـظ املعـزول أن ينقـل       وجيـب  لمسؤوليات إىل أمني احلفظ البـديل، ل

ملرتبطــة بصــندوق إىل أمــني احلفــظ البــديل مجيــع العقــود ا  -كــان ذلــك ضــروريًا ومناســبًا  

 االستثمار ذي العالقة.

جيب على مدير الصندوق اإلفصاح فورًا يف موقعه اإللكرتوني عن قيامه بتعـيني أمـني حفـظ     (ج

رخـر متــاح للجمهــور  موقــع  أّييف اإلفصــاح كـذلك  ، وجيــب علــى مـدير الصــندوق العــام  بـديل 

 .لصندوق العامل بتعيني أمني حفظ بديل هعن قيامالضوابط اليت حتددها اهليئة  حبسب
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من متطلب إشعار مالكي الوحدات كتابيـًا الـوارد يف الفقـرة )أ(    ُتستثنى الصناديق املتداولة  (د

ــى أن يكــون اإلعــالن عــن ذلــك يف املوقــع اإللكرتونــي ملــدير الصــندوق         مــن هــذه املــادة، عل

 واملوقع اإللكرتوني للسوق.
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 الباب الرابع

 الصناديق العامة

 عامصندوق لطرح وحدات تقديم طلب إىل اهليئة : الثالثوندية واحلا املادة

صـندوق عـام أن يقـدم طلبـًا إىل اهليئـة للحصـول       طـرح وحـدات   جيب على أي شخص يرغـب يف   (أ

( مـن هـذه الالئحـة. وجيـب أن يكـون مقـدم       2على موافقتها وفقـًا للصـيغة الـواردة يف امللحـق )    

ــب  ــة  الطلـ ــوق ماليـ ــة سـ ــًا هلـــ مؤسسـ ــة امرخصـ ــاط إدارة يف ممارسـ ــغيل   نشـ ــتثمارات وتشـ االسـ

 .7إدارة االستثماراتنشاط أو الصناديق 

 جيب على مقدم الطلب إشعار اهليئة فورًا بأي تغيري يف املستندات واملعلومات املقدمة للهيئة. (ب

 سداد املقابل املالي للتسجيل حسبما حتدده اهليئة.على مقدم الطلب  جيب (ج

 اهليئة وصالحيتها جتاه الطلب : إجراءاتوالثالثونالثانية املادة 

بعد تسلمها مجيع املعلومات واملستندات املطلوبة واملشار إليها يف الفقرة )أ( من املادة  -تقوم اهليئة  (أ

ب شعار مقدم الطلب باكتمال طلبه، وتراجع اهليئة الطلب  -من هذه الالئحة  احلادية والثالثني

 :يئة أيًا من القرارات التالية( يومًا من تاريخ اإلشعار، وتتخذ اهل30خالل )

 بذلك إىل مقدم الطلب. على الطلب، وإرسال إشعار املوافقة (1

بـذلك إىل مقـدم    مناسبة، وإرسال إشـعار  على الطلب بالشروط والقيود اليت تراها املوافقة (2

 الطلب.

                                                 
فقرة )أ( من املادة احلادية والثالثني من هذه ، ُيعمل بالم24/2/2021هـ املوافق 12/7/1442( وتاريخ 2021-22-2)وفًقا لقرار جملس اهليئة رقم  7

م، على أن يستمر العمل بالفقرة )أ( من املادة الثالثني من الئحة صناديق االستثمار 01/01/2022هـ املوافق 28/05/1443الالئحة ابتداًء من تاريخ 

-1م، املعدلة بقرار جملس اهليئة رقم )24/12/2006هـ املوافق 3/12/1427( وتاريخ 2006-219-1الصادرة مبوجب قرار جملس اهليئة رقم )

اليت ميكن االطالع عليها من خالل الرابط اآلتي:  ،م23/5/2016هـ املوافق 16/8/1437( وتاريخ 61-2016

(Arabic_AR.pdf20%Final20%-Regulations20%ps://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/IFRshtt ،)

 حتى تاريخ العمل بالفقرة )أ( من املادة احلادية والثالثني من هذه الالئحة.وذلك 

https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/IFRs%20Regulations-%20Final%20Arabic_AR.pdf
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 بذلك إىل مقدم الطلب مع بيان األسباب. الطلب، وإرسال إشعار رفض (3

املقرتح قد ال يكون يف مصلحة املستثمرين، أو ميكن أن  وحدات الصندوقاهليئة أن طرح  رأتإذا  (ب

 بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق، فيجوز هلا اختاذ أيّ  من اآلتي: إخاللينتج عنه 

 أن جتري أّي استقصاءات تراها مناسبة. (1

أسـئلة وشـرح املسـائل    ي أأو من ميثله احلضور أمام اهليئة لإلجابـة عـن    مقدم الطلبأن تطلب من  (2

 اليت ترؤ اهليئة أن هلا عالقة بالطلب.

أن تطلب من مقدم الطلب أو أّي طرذ رخر تقديم معلومـات إضـافية أو تأكيـد صـحة املعلومـات       (3

 املقدمة بالطريقة اليت حتددها اهليئة.

أن تؤجــل اختــاذ أي قــرار حســبما تــراه ضــروريًا وبشــكل معقــول إلجــراء مزيــد مــن الدراســة أو      (4

 لتحقق.ا

بعد اختاذ اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة )ب( من هذه املادة أن الطرح حمّل  اهليئةإذا قررت  (ج

الطلب ما زال يف غري مصلحة املستثمرين، أو ميكن أن ينتج عنه إخالل بالنظام أو لوائحه 

 برفض طلبه.ملقدم الطلب  التنفيذية أو قواعد السوق، فللهيئة أن تصدر إشعارًا

قبل أن يتسلم أو تقديم نفسه على أنه يطرحها ملقدم الطلب طرح وحدات صندوق عام  جيوز ال (د

( من الفقرة 2) ( أو1إشعارًا كتابيًا بصدور قرار اهليئة املشار إليه يف الفقرتني الفرعيتني )

 .هذه املادة ( منأ)

هرًا من ( ش12مقدم الطلب يف طرح وإصدار وحدات الصندوق العام خالل ) يبدأجيب أن  (ه

. هذه املادة ( منأ( من الفقرة )2( أو )1تاريخ قرار اهليئة املشار إليه يف الفقرتني الفرعيتني )

 ويف حال عدم قيام مقدم الطلب بذلك خالل املدة احملددة، ف ن موافقة اهليئة ُتعّد ملغاة.
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 8املادة الثالثة والثالثون: الشكل التعاقدي للصندوق العام

مــالكي وحــدات حمــتملني ومــدير الصــندوق علــى شــروط   أولبتوقيــع لعــام الصــندوق اس يؤسَّــ (أ

( من هذه 1وأحكام الصندوق ذي العالقة اليت جيب أن تتضمن املعلومات املطلوبة يف امللحق )

 .وكذلك األحكام ذات العالقة يف هذه الالئحة الالئحة

علـى شـروط    اتوقيعهمـ تنشأ العالقة التعاقدية بـني مالـك الوحـدات احملتمـل ومـدير الصـندوق ب       (ب

 .ذي العالقةوأحكام الصندوق 

 الوحدات: والثالثونالرابعة املادة 

عنـد تنفيـذ طلـب االشـرتاك يف     تكون الوحدات املشرتك فيها ملكًا ملالك الوحـدات احملتمـل    (أ

 .ادديوم التعامل التالي للموعد النهائي لتقديم طلبات االشرتاك واالسرت

علـى سـبيل    -احلقـوق املرتبطـة بالوحـدات مبـا يف ذلـك       حيق ملالك الوحدات ممارسـة مجيـع   (ب

 حق التصويي يف اجتماعات مالكي الوحدات. -املثال ال احلصر 

أو جـزء منــه، ال يكــون مالـك الوحــدات مســؤواًل    يف الصــندوق فيمـا عــدا خسـارته الســتثماره   (ج

 .ذي العالقة ديون والتزامات الصندوق العامعن 

ثـر مـن فئـة واحـدة مـن الوحـدات، وجيـب أن يتمتـع مجيـع          جيوز للصندوق العام أن ُيصـدر أك  (د

لوا باملســاواة مــن قبــل مــدير    عــام مــالكي الوحــدات مــن نفــس الفئــة حبقــوق متســاوية وأن يُ      

، وال جيــــوز أن يكــــون ألي فئــــة اســــرتاتيجيات وأهــــداذ اســــتثمار ختتلــــف عــــن  الصــــندوق

 .من نفس الصندوق اسرتاتيجيات وأهداذ االستثمار لفئات أخرؤ

                                                 
يستمر العمل بالفقرة )ج( من املادة الثانية والثالثني  ،م24/2/2021هـ املوافق 12/7/1442( وتاريخ 2021-22-2)وفًقا لقرار جملس اهليئة رقم  8

م، املعدلة 24/12/2006هـ املوافق 3/12/1427( وتاريخ 2006-219-1من الئحة صناديق االستثمار الصادرة مبوجب قرار جملس اهليئة رقم )

ن االطالع عليها من خالل الرابط اآلتي: اليت ميك، م23/5/2016هـ املوافق 16/8/1437( وتاريخ 2016-61-1بقرار جملس اهليئة رقم )

(Arabic_AR.pdf20%Final20%-Regulations20%https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/IFRs ،)

ألشخاص اليت تنصّْ بأنه: "ج( يعد مالك الوحدات الذي وقع على شروط وأحكام الصندوق ذي العالقة عمياًل فردًا لدؤ مدير الصندوق مبوجب الئحة او

 م.01/01/2022هـ املوافق 28/05/1443املرخص هلم." وذلك حتى تاريخ 

https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/IFRs%20Regulations-%20Final%20Arabic_AR.pdf
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فئـة مـن الوحـدات حبقـوق مـن شـأنها اإلخـالل حبقـوق مـالكي فئـة            مالكوأن يتمتع  زجيوال  (ه

 .أخرؤ من الوحدات

  تعاب املسموح بهااألعموالت والدمات واخلمقابل  :والثالثوناخلامسة املادة 

ال جيوز ملدير الصندوق صرذ أي مبالن من أصول الصندوق العام اخلاضع إلدارته إال لسـداد   (أ

 وفات اآلتية:األتعاب واملصر

 مبا فيها أتعاب الوساطة. ،مصروفات التعامل يف أصول الصندوق العام (1

 .التكاليف املرتبطة بالقروض ذات العالقة بالصندوق العام (2

 كحافز أو مقابل أداء. دفع، مبا يف ذلك أي مبلن ُياإلدارة أتعاب (3

 أتعاب أمني احلفظ.   (4

 ومصروفاته. مراجع احلسابات أتعاب (5

 جدت.إن ُو (،ة)مبا يف ذلك أتعاب الرقابة الشرعي لشرعيةاللجنة ا أتعاب (6

)مبـا يف ذلـك    السـنوية  البيان ربع السنوي والقوائم املالية األولية والتقارير مصروفات نشر (7

 .القوائم املالية السنوية(

 أعضاء جملس إدارة الصندوق ومصروفاتهم. أتعاب (8

دمات اإلداريـة )مبـا يف   اخلـ ق العام وبعمليات الصندو ةتعلقاملاملصروفات واألتعاب األخرؤ  (9

 .تكاليف انعقاد اجتماعات مالكي الوحدات( -على سبيل املثال ال احلصر  -ذلك 

أي صـندوق  طرح وحدات مجيع مصروفات  أن يدفع مدير الصندوق من موارده اخلاصة جيب (ب

، وتشمل هـذه املصـروفات إعـداد شـروط وأحكـام الصـندوق وأي مسـتندات        والرتويج له عام

 .ونسخها وتوزيعها مبوجب هذه الالئحة خرؤ مطلوب تقدميها إىل اهليئةأ

على مـدير الصـندوق أن يفصـح يف تقريـره السـنوي إىل مـالكي الوحـدات عـن نسـبة األتعـاب            (ج

 اإلمجالية للسنة املعنية إىل متوسط صايف قيمة أصول الصندوق العام.
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 توزيعات الصندوق العام: والثالثونالسادسة املادة 

شـروط وأحكــام   يّصــنتوزيـع أربــاح علـى مــالكي الوحـدات، إال إذا    مـدير الصــندوق ب م زتـ يل (أ

 .ذلك خالذ على الصندوق

 الصندوق مسؤواًل عن عملية توزيع األرباح على مالكي الوحدات.مشغل ّد ُيع  (ب

يف حال توزيع أرباح على مالكي الوحدات، جيب أن يكون التوزيـع وفقـًا لشـروط وأحكـام      (ج

لــن مــدير الصــندوق ذلــك بشــكل فــوري ويوضــح األربــاح املوزعــة عــن كــل   الصــندوق، وأن يع

موقــع رخــر متــاح للجمهــور  أّي ، واملوقــع اإللكرتونــي للســوق أووحــدة يف موقعــه اإللكرتونــي

ها ّدعِـ ويف تقـارير الصـندوق العـام الـيت يُ    )حيثما ينطبق(  حبسب الضوابط اليت حتددها اهليئة

 والسبعني من هذه الالئحة. مدير الصندوق وفقًا للمادة السادسة

 زعي على مالكي الوحدات.ال جيوز ملدير الصندوق استعادة أي أرباح ُو (د

 املادة السابعة والثالثون: اكتتاب الصندوق يف األوراق املالية

ــة واألربعــني مــن هــذه الالئحــة        (أ ــادة احلادي ــى   مــع مراعــاة أحكــام امل ــود االســتثمارية عل ، والقي

ــناديق العامـــة املتخصصـــة    ــة   الصـ ــذه الالئحـ ــوص عليهـــا يف هـ ــام   جيـــوز، املنصـ ــندوق العـ للصـ

 االكتتاب يف أوراق مالية وفقًا للشروط اآلتية:

ــا. وإذا كــان        أن (1 ــًا داخــل اململكــة أو خارجه ــة مطروحــًة طرحــًا عام تكــون األوراق املالي

متطلبـات تنظيميـة   ملعـايري و الطرح العام خـارج اململكـة، جيـب أن يكـون الطـرح خاضـعًا       

للهيئــة وفقــًا لتقــديرها  و ى األقــل لتلــك املطبقــة علــى الطــرح العــام يف اململكــة.  مماثلــة علــ

مماثلـة علـى    على الطـرح  يم ما إذا كاني املعايري واملتطلبات التنظيمية املطبقةيتقاحملض 

 األقل لتلك اليت تطبقها اهليئة.

 وفقـــًا عـــن مشـــاركة الصـــندوق يف بنـــاء ســـجل األوامـــر ًاناجتـــ االكتتـــاب  يكـــن  مـــا  (2

يكتتــب  أن  ،لتعليمــات بنــاء ســجل األوامــر وختصــيص األســهم يف االكتتابــات األوليــة       
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 .بسعر  ال يزيد على سعر الطرح الصندوق العام يف األوراق املالية

العام االكتتاب  للصندوقجيوز من هذه الالئحة،  ربعنياحلادية واألمع مراعاة أحكام املادة  (ب

 ًا للشروط اآلتية:وفق صادرة مبوجب طرح خاص يف أدوات دين

 .يف السوق أن تكون أدوات الدين صادرة عن شركة مدرجة (1

ائتمـاني مـرخص   تصـنيف   وكالـة  أن تكون أدوات الدين مصـنفة كدرجـة اسـتثمارية مـن     (2

هلا، أو من وكالة تصنيف ائتماني أجنبية مرخص هلا، أو من وكالة تصنيف ائتمـاني أجنبيـة   

بية تطبق معايري ومتطلبات تنظيميـة مسـاوية علـى    مرخص هلا أو مسجلة لدؤ جهة إشرافية أجن

 و؛أاألقل ملعايري اهليئة ومتطلباتها، 

 .أن تكون تلك األدوات مضمونة من قبل حكومة اململكة (3

 جملس إدارة الصندوق العام : والثالثون الثامنةاملادة  

 .هيستأس منذالعام  قبل مدير الصندوق ن منعام جملس إدارة معّي صندوقشرذ على كل ُي (أ

أو إجراء جملس إدارة الصندوق تعيني  ( أيام من10) وُيشرتط احلصول على موافقة اهليئة قبل

 .هأي تغيري الحق يف تكوين

وجيب أن ال يقل عدد  ،أن ال يقل عدد أعضاء جملس إدارة الصندوق عن ثالثة أعضاء جيب (ب

لي ألعضاء أعضاء جملس إدارة الصندوق املستقلني عن عضوين، أو ثلث العدد اإلمجا

 اصلس، أيهما أكثر.

يف الفقرة )ب( من هذه املادة فيما يتعلق باألعضاء املستقلني، النصاب املوضح  ُيستوذإذا    (ج

( طتتوافر فيهم متطلبات التأهيل الواردة يف الفقرة )أعضاء مستقلني مدير الصندوق  نيعّي

  من هذه املادة. 

لس اإلدارة املستقلني، ويكون العزل فقط من عزل أي من أعضاء جم الصندوقال حيق ملدير  (د

 .   من هذه الالئحة اخلامسة والسبعنيوفقًا ألحكام املادة  مالكي الوحدات
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الصندوق عزل أي عضو من أعضاء جملس إدارة الصندوق يف حال صدور  مديرجيب على  (ه

ك من مالكي وحدات الصندوق يطلبون فيه من مدير الصندوق عزل ذلللصندوق قرار خاص 

 .العضو

فيجوز أن ختضع تلك الصناديق العامة  أدار مدير الصندوق أكثر من صندوق عام واحد، إذا (و

العامة مرتفعًا، حبيث ال ميكن  ما   يكن عدد الصناديق واحد إدارة إلشراذ جملس

 دير الصندوق.املعقول ملتقدير البفعالية من قبل جملس إدارة واحد حبسب  اإلشراذ عليها

 لس اإلدارة ومدير الصندوق مراجعة عدد الصناديق العامة اليت يشرذ عليهاعلى جم وجيب

 ال أوفّع باإلمكان اإلشراذ على هذا العدد بشكل ما إذا كانوتقييم ذلك اصلس سنويًا 

لهيئة إلزام لو أو أكثر من تلك الصناديق العامة. ينبغي تعيني جملس إدارة رخر لواحد أنه

رأت أن عدد الصناديق العامة اليت يشرذ عليه إن رخر  إدارة تعيني جملسبمدير الصندوق 

 .مرتفعجملس اإلدارة 

على جملس إدارة الصندوق أن ُيجري تقييمًا سنويًا ملدؤ حتقق استقالل العضو والتأكد من  (ز

 عدم وجود عالقات أو ظروذ تؤثر أو ميكن أن تؤثر فيه.

يف يتخذه جملس إدارة الصندوق رار ال جيوز لعضو جملس إدارة الصندوق التصويي على أي ق (ح

وجيب  ،مباشرة أو غري مباشرة فيهخاصة  شأن أي أمر يكون لذلك العضو أي مصلحة

 لس إدارة الصندوق.صاإلفصاح عن أي مصلحة من ذلك القبيل 

نه مدير الصندوق عضوًا يف جملس فر متطلبات التأهيل اآلتية يف أي شخص يعّيايتعني أن تتو (ط

 إدارة الصندوق:

 ال يكون مفلسًا أو خاضعًا ألي دعاوؤ إفالس أو إعسار.ن أ (1

 .  يسبق له ارتكاب خمالفة تنطوي على احتيال أو تصرذ خمل بالنزاهة واألمانة (2

 أن ميتلك املهارات واخلربات الالزمة. (3



 

43 
 

إذا فقد أي عضو من أعضاء جملس إدارة الصندوق أيًا من متطلبات التأهيل املنصوص عليها  (ي

 ( من هذه املادة، فيجب على مدير الصندوق القيام باآلتي: طيف الفقرة )

 إشعار اهليئة بذلك على الفور.  (1

( يومًا 45ن بدل ذلك العضو عضوًا رخر يفي مبتطلبات التأهيل املذكورة خالل )أن يعّي  (2

 ( من هذه املادة.بمن تاريخ علمه بذلك، وذلك يف حال عدم استيفاء متطلبات الفقرة )

من أعضاء جملس إدارة الصندوق أو توقف عن تقديم خدماته، فيجب على  ّيإذا استقال أ (ك

 مدير الصندوق القيام باآلتي: 

 ( أيام.10)إشعار اهليئة بذلك خالل   (1

( يومـًا مـن تـاريخ علمـه بـذلك،      45خـالل ) الصـندوق  تعيني عضـو بـديل يف جملـس إدارة      (2

 ادة.( من هذه املبوذلك يف حال عدم استيفاء متطلبات الفقرة )

، واملوقع اإللكرتوني للسوق فورًا يف موقعه اإللكرتوني اإلفصاحجيب على مدير الصندوق  (ل

عن أي )حيثما ينطبق(  سب الضوابط اليت حتددها اهليئةحبخر متاح للجمهور ر موقع أّي أو

 تغيري يف عضوية جملس إدارة الصندوق.

رورية عن الصندوق العام هميع الضوالوثائق جيب على مدير الصندوق توفري مجيع املعلومات  (م

عليه جيب و ،أعضاء جملس إدارة الصندوق من أجل متكينهم من القيام بواجباتهم بكفاءة

خرؤ يطلبها جملس إدارة الصندوق لتمكينه من أداء أأيضًا توفري أي معلومات أو وثائق 

 .مهامه

 : مسؤوليات أعضاء جملس إدارة الصندوقالتاسعة والثالثوناملادة 

 اآلتي: مسؤوليات أعضاء جملس إدارة الصندوق لتشم

على مجيع العقود والقرارات والتقارير اهوهريـة الـيت يكـون الصـندوق العـام طرفـًا        املوافقة (1
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املوافقــة علــى عقــود تقــديم خــدمات  -علــى ســبيل املثــال ال احلصــر  -فيهــا، ويشــمل ذلــك 

 ًاالعقـــود املربمـــة وفقـــ  اإلدارة للصـــندوق، وعقـــود تقـــديم خـــدمات احلفـــظ، وال يشـــمل ذلـــك  

 للقرارات االستثمارية يف شأن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها يف املستقبل.

 .املتعلقة بأصول الصندوق اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق حبقوق التصويي (2

تعـارض مصـاحل    املوافقـة أو املصـادقة علـى أي    -متـى كـان ذلـك مناسـبًا      - اإلشـراذ، و  (3

 .ه مدير الصندوقيفصح عن

وااللتزام لدؤ مـدير الصـندوق أو مسـؤول     مرتني سنويًا على األقل مع هنة املطابقة االجتماع  (4

القــوانني واألنظمــة واللــوائح ذات    ميــعجباملطابقــة وااللتــزام لديــه ملراجعــة التــزام الصــندوق      

يف هـذه   ااملتطلبات املنصـوص عليهـ   -املثال ال احلصر  على سبيل -العالقة، ويشمل ذلك 

 الالئحة.

مـن   الثالثة والستنياملادتني الثانية والستني والتغيريات املنصوص عليها يف مجيع املوافقة على  (5

أو علــى موافقــة مــالكي الوحــدات واهليئــة  مــدير الصــندوق حصــول هــذه الالئحــة وذلــك قبــل 

    )حيثما ينطبق(.  إشعارهم 

سـتند رخـر )سـواء أكـان عقـدًا      التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكـام الصـندوق وأي م   (6

إفصاحات تتعلق بالصندوق العام ومدير الصندوق وإدارتـه للصـندوق العـام،     يتضمن أم غريه(

 إضافة إىل التأكد من توافق ما سبق مع أحكام هذه الالئحة.

حيقــق مصــلحة مــالكي الوحــدات وفقــًا   مــن قيــام مــدير الصــندوق مبســؤولياته مبــا  التأكــد (7

 وأحكام الصندوق. شروطألحكام هذه الالئحة و

ــر   (8 ــى التقري ــيم أداء وجــودة اخلــدمات املقدمــة مــن األطــراذ املعنيــة        االطــالع عل املتضــمن تقي

مـن هـذه    التاسـعة ( مـن املـادة   لاملشـار إليـه يف الفقـرة )    بتقديم اخلـدمات اهوهريـة للصـندوق   

ي للتأكــد مــن قيــام مــدير الصــندوق مبســؤولياته مبــا حيقــق مصــلحة مــالك  وذلــك  ؛الالئحــة
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 .  الوحدات وفقًا لشروط وأحكام الصندوق وما ورد يف هذه الالئحة

ــ (9 ــا لسياســات        تقي ــة تعامــل مــدير الصــندوق مــع املخــاطر املتعلقــة بأصــول الصــندوق وفًق يم رلي

 .وإجراءات مدير الصندوق حيال رصد املخاطر املتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها

عنايـــة وحـــرص ومبـــا حيقـــق مصـــلحة مـــالكي العمـــل بأمانـــة وحســـن نيـــة واهتمـــام ومهـــارة و (10

 .الوحدات

ــيت     (11 ــدوين حماضــر االجتماعــات ال ــى  ت ــيت    تشــتمل عل ــع وقــائع االجتماعــات والقــرارات ال مجي

 .جملس إدارة الصندوقاختذها 

املشــار إليــه يف  واإلجــراءات املتخــذة حياهلــاالشــكاوؤ مجيــع االطــالع علــى التقريــر املتضــمن  (12

ــام مــدير الصــندوق     ؛ن هــذه الالئحــة الفقــرة )م( مــن املــادة التاســعة مــ    وذلــك للتأكــد مــن قي

حكـام الصـندوق ومـا ورد    أوفقـًا لشـروط و  مبسؤولياته مبا حيقق مصلحة مالكي الوحـدات  

 يف هذه الالئحة.  

 جماالت االستثماراتاألربعون:  املادة

الصــندوق العــام وفقــًا لشــروط وأحكــام   جيــب أن تكــون مجيــع اســتثمارات أصــول وأمــوال     (أ

 هذه الالئحة واألنظمة واللوائح األخرؤ ذات العالقة.ورد يف  وما الصندوق

 اصاالت اآلتية: استثمار أصول وأموال الصندوق إال يف الصندوقملدير  جيوزال  (ب

 األوراق املالية. (1

أو هليئـة   السـعودي  البنـك املركـزي  املربمـة مـع طـرذ خاضـع لتنظـيم       صفقات سوق النقد (2

 خارج اململكة.سعودي الللبنك املركزي رقابية مماثلة 

ــة      (3 ــة مماثلـ ــة رقابيـ ــعة هليئـ ــآت اخلاضـ ــي أو املنشـ ــة لـــدؤ بنـــك حملـ ــع البنكيـ ــك الودائـ للبنـ

 خارج اململكة. السعودي املركزي

 .( من هذه املادةحالفقرة )مبا ورد يف ، دون اإلخالل األصول العقارية (4
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 السلع. (5

أوراق ماليـة أصـدرها مـدير    الصندوق العام يف  وأموال  جيوز ملدير الصندوق استثمار أصولال (ج

 أو أي من تابعيه ما   تكن شروط وأحكام الصندوق تسمح بذلك. الصندوق

مبالن االشرتاك غري املسـتثمرة املتسـلمة مـن مـالكي الوحـدات لـدؤ تـابع ملـدير         إيداع ال جيوز  (د

الصندوق إال إذا كان ذلك وفقـًا لشـروط وأحكـام مماثلـة علـى األقـل للشـروط الـيت يربمهـا          

 ص يتعاملون باستقاللية تامة. أشخا

مع مراعاة أحكام الفقرة )ب( من هذه املادة، ال جيوز ملدير الصندوق إقراض أي من أصـول   (ه

 تني:  إال يف احلالتني اآلتيوأموال الصندوق العام ألي شخص 

 .حوراق املاليةالصندوق العام املغلق لإقراض  (1

من صايف قيمـة   (%30)ا ال يتجاوز نسبته مبلحوراق املالية لصندوق العام املفتوح اإقراض  (2

 .أصول الصندوق

ل الصـندوق  الصندوق العـام يف أي أصـول ُتحمّـ   وأموال الصندوق استثمار أصول  ال جيوز ملدير (و

رتــب علــى الصــندوق أي مســؤولية  أي مســؤولية أو ضــمان ألي التــزام أو ديــن ألي شــخص أو تُ 

   .يونية ألي شخصسواء أكاني مباشرة أم مشروطة عن أي التزام أو مد

ــؤدي إىل حتمــل الصــندوق          (ز ــام لشــراء أصــل ي ال جيــوز اســتخدام أصــول وأمــوال الصــندوق الع

 مسؤولية غري حمدودة.

ــداول      (ح ــق املت يف جمــال  غــري العقــاري  ال جيــوز اســتثمار أمــوال وأصــول صــندوق االســتثمار املغل

 االستثمار العقاري.
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 املادة احلادية واألربعون: قيود االستثمار

 إذا   يؤسَّس الصندوق العام وُيعتم د من القيود االستثمارية املوضحة يف هذه املادة قتطبَّ (أ

على استثناء حمدد العام صل الصندوق حي   اهليئة بصفته صندوقًا عامًا متخصصًا أو إذا

 من اهليئة.

أصول وأموال الصندوق العام يف صندوق استثمار رخر وفق الضوابط استثمار  جيب أن يكون (ب

 آلتية: ا

االســتثمار يف الصــناديق يف  أن يكــون اســتثمار أصــول وأمــوال الصــندوق العــام حمصــوًرا   (1

إلشـراذ هيئـة رقابيـة    خـارج اململكـة ختضـع     اسـتثمارية  صـناديق املسجلة لـدؤ اهليئـة، أو   

تطبق معايري ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلـك الـيت تطبقهـا اهليئـة. وللهيئـة وفقـًا لتقـديرها        

مــا إذا كانــي تلــك املعــايري واملتطلبــات التنظيميــة مماثلــة علــى األقــل للــيت   احملــض تقيــيم 

 تطبقها اهليئة.

ال يتجاوز استثمار أصول وأموال الصـندوق العـام يف الصـناديق اخلاصـة أو يف األصـول      ن أ (2

مـا   -وفًقـا ملـا هـو منصـوص عليـه يف الفقـرة )ي( مـن هـذه املـادة          -غري القابلة للتسييل 

 ايف قيمة أصول الصندوق العام.من ص (٪10)نسبته 

مــن صــايف قيمــة  (٪25) أصــول وأمــوال الصــندوق العــام مــا نســبته اســتثمار ال يتجــاوز ن أ (3

ة صـادرة  فـ وحدات صناديق اسـتثمار خمتل يف  وأ، يف وحدات صندوق استثمار رخر هأصول

 .مؤسسة السوق املالية ذاتعن 

ملصلحة  ُمصِدر واحد امُلصدرة أليلية األوراق املا من (٪10)جيوز امتالك نسبة تزيد على  ال (ج

 الصندوق العام.
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ال جيوز استثمار ( من الفقرة )ب( من هذه املادة، 3مع مراعاة ما ورد يف الفقرة الفرعية ) (د

صادرة  فئة أوراق ماليةأي صايف قيمة أصول الصندوق العام يف  من (٪10)على  نسبة تزيد

من صايف قيمة  (٪20)استثمار نسبة تزيد على ويف مجيع األحوال ال جيوز  ُمصِدر واحد،عن 

 واحد.الصِدر ُمللاألوراق املالية  فئات مجيعأصول الصندوق يف 

  ستثنى االستثمارات اآلتية من أحكام الفقرة )د( من هذه املادة: ت (ه

 الصـندوق،  املقومـة بعملـة  و ة اململكـة الصادرة عن حكومـ  أدوات الديناالستثمار يف  (1

مــا  هــااالســتثمار في تجــاوزيال جيــوز أن فــ، الصــندوق عملــة كانــي مقومــة بغــري وإذا 

 .من صايف قيمة أصول الصندوق (٪35)نسبته 

، علـى  غري حكومـة اململكـة  من  جهة سياديةاالستثمار يف أدوات الدين الصادرة عن  (2

 .من صايف قيمة أصول الصندوق (٪35) ما نسبته هااالستثمار في أن ال يتجاوز

مـن صـايف قيمـة أصـول الصـندوق العـام يف فئـة واحـدة مـن           (٪10)استثمار أكثر من  (3

مـا   االستثمار فيهـا  على أن ال يتجاوز، ر واحدصِدأدوات الدين املدرجة الصادرة عن ُم

 من صايف قيمة أصول الصندوق. (٪20)نسبته 

ر صــِدُميف أســهم مــن صــايف قيمــة أصــول الصــندوق العــام  (٪10)اســتثمار أكثــر مــن  (4

ال تتجـاوز نسـبة   ن علـى أ ، أخـرؤ  سـوق ماليـة منظمـة   أو يف أي السوق يف مدرجة واحد 

ــع األســهم املدرجــة يف         ــة الســوقية لإلصــدار إىل إمجــالي القيمــة الســوقية همي القيم

، وذلــك للصــندوق العــام الــذي يهــدذ إىل االســتثمار يف األســهم       الســوق ذي العالقــة 

تجــاوز االســتثمار ، علـى أن ال ي منظمــة أخــرؤ ســوق ماليـة الســوق أو يف أي املدرجـة يف  

 .  ( من صايف قيمة أصول الصندوق٪20فيها ما نسبته )

مدرجـة يف  من صايف قيمة أصول الصندوق العـام يف أسـهم    (٪10)استثمار أكثر من  (5

تـابع صــال أو قطــاع يكــون  واحــد مُلصــِدر أخــرؤ ماليــة منظمـة  ســوق السـوق أو يف أي  

نســبة القيمــة الســوقية  ذلــك  تجــاوزيال ن هــدذ الصــندوق العــام االســتثمار فيــه علــى أ  
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، وذلـك للصـندوق   ناملعـيّ  صال أو القطاعلذلك الإلصدار إىل إمجالي القيمة السوقية 

العــام الــذي تــنص شــروطه وأحكامــه علــى أن هدفــه االســتثماري حمــدد يف جمــال أو  

( ٪20، علـى أن ال يتجـاوز االسـتثمار فيهـا مـا نسـبته )      قطاع معني من األسهم املدرجـة 

 .يمة أصول الصندوقمن صايف ق

من هذه الالئحة، وباستثناء االستثمار يف  األربعني( من املادة جمع مراعاة أحكام الفقرة ) (و

الصناديق االستثمارية، ال جيوز أن تتجاوز جمموع استثمارات الصندوق يف جهات خمتلفة 

مل ( من صايف قيمة أصول الصندوق العام، ويش٪25) ما نسبتهاصموعة نفس إىل تنتمي 

 ها،املربمة مع وصفقات سوق النقد ها،ذلك االستثمارات يف األوراق املالية الصادرة عن

 . يهالد والودائع البنكية

من صايف قيمة أصول الصندوق الذي مت متلك  (٪20)جيوز امتالك نسبة تزيد على  ال (ز

 وحداته.

 . أصوله من صايف قيمة (٪15)الصندوق العام ما نسبته  اقرتاضال جيوز أن يتجاوز  (ح

 من صايف قيمة أصول الصندوق العام يف عقود املشتقات. (٪15)أكثر من  استثمارال جيوز  (ط

من صايف قيمة أصول الصندوق العام يف أصول غري قابلة  (٪10)أكثر من  استثمارال جيوز  (ي

 للتسييل.

 ورقة مالية يكون مطلوبًا سداد أي مبلن جيوز أن تشمل حمفظة الصندوق العام أي ال (ك

تحق عليها، إال إذا أمكن تغطية هذا السداد بالكامل من النقد أو األوراق املالية اليت مس

 ( أيام.5ميكن حتويلها إىل نقد من حمفظة الصندوق خالل )
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واألربعــون: اإلشــعار املتعلــق مبلكيــة حصــص كــبرية مــن األســهم أو أدوات الــدين   الثانيــة املــادة 

 القابلة للتحويل

 مـا  يفمالكًا أو له مصـلحة  الصندوق عندما يصبح ر السوق شِعأن ُيوق جيب على مدير الصند (أ

ذات األحقيـة يف التصـويي أو أدوات    رصـدِ امُل أسـهم أو أكثر من أي فئة مـن فئـات    (%5) نسبته

خالل فرتة ال تتجـاوز نهايـة ثالـث يـوم تـداول يلـي تنفيـذ         رصِدبامُلللتحويل اخلاصة  قابلةالدين ال

اإلشـعار  ُيضـمَّن  املصـلحة، وأن   الـذي أدؤ إىل حتقـق هـذه امللكيـة أو     الصفقة أو وقـوع احلـدث  

ــهم أو أدوات الـــدين القابلـــة للتحويـــل    هلـــم مصـــلحة يف  قائمـــة باألشـــخاص الـــذين    الـــيت األسـ

 أو يسيطرون عليها.ميلكونها 

ر السوق عنـد حـدوث   شِعجيب على مدير الصندوق املشار إليه يف الفقرة )أ( من هذه املادة أن ُي (ب

( من هذه املادة، سواء أكان ذلـك نتيجـة   أيف الفقرة ) اقائمة األشخاص املشار إليهيف تغري أي 

سـتبعاد أي مـن األشـخاص الـذين سـبق      الأم تلك القائمة  ىلإوقوع حدث يستلزم إضافة شخص 

أدؤ إىل  يتضمنيهم فيها، وذلك خالل فـرتة ال تتجـاوز ثالـث يـوم تـداول يلـي وقـوع احلـدث الـذ         

 صلة.التغري ذي ال

ألغراض هذه املادة، عند حساب العدد اإلمجالي لحسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل الـيت   (ج

الصندوق له مصلحة يف أي أسهم أو أدوات ديـن قابلـة للتحويـل     ّدُيع ألي صندوق مصلحة فيها، 

 من اآلتي بيانهم: أيميلكها أو يسيطر عليها 

 شركة يسيطر عليها ذلك الصندوق.  (1

أو صندوق رخر يتصرذ باالتفاق مع الصـندوق العـام املشـار إليـه يف الفقـرة )أ(      أي شخص   (2

مــن هــذه املــادة للحصــول علــى مصــلحة أو ممارســة حقــوق التصــويي يف أســهم أو أدوات      

 املدرجة أوراقه املالية يف السوق. رصِدبامُلالدين القابلة للتحويل اخلاصة 

املعلومات  -على األقل- )أ( من هذه املادة يف الفقرة إليهاملشار  اإلشعار جيب أن يتضمن (د

 التالية:
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أ اء األشخاص املـالكني لحسـهم أو أدوات الـدين القابلـة للتحويـل، أو ذوي األحقيـة يف         (1

 التصرذ فيها.

 تفاصيل عملية التملك.  (2

 تفاصيل أّي دعم مادي من شخص رخر لعملية التملك أو قروض متويل.  (3

 بصفة أصيل فقاتواألربعون: الصالثالثة املادة 

مــدير صــندوق مــن البــاطن أو أي مــن تابعيــه   دير الصــندوق أو أي مــن تابعيــه وأي  جيــوز ملــ ال (أ

اخلـاص عنـد التعامـل مـع الصـناديق العامـة الـيت يـديرها مـا عـدا            التصرذ كأصيل حلسابه

ال يتجـاوز تعامـل الصـندوق مـع مـدير الصـندوق أو أي مـن        ن شـريطة أ صناديق أسـواق النقـد،   

قيمة مجيـع أصـول    من (٪25) ما نسبتهأو أي من تابعيه أي مدير صندوق من الباطن تابعيه و

 صندوق أسواق النقد.

عــدا  البــاطن أن يســمح للصــندوق العــام )مــا  مــن جيــوز ملــدير الصــندوق أو مــدير الصــندوق   ال (ب

يتعامـل كأصـيل مـع أي صـندوق      هـذه املـادة( أن   صـندوق أسـواق النقـد وفقـًا للفقـرة )أ( مـن      

مـع أي مالـك    مـدير الصـندوق مـن البـاطن أو     نفسـه أو الصـندوق  مـدير   خـر يـديره  اسـتثمار ر 

صــايف قيمــة أصــول ذلــك   مــن (٪5) علــى مــا نســبته  وحــدات يزيــد اســتثماره يف الصــندوق 

 الصندوق العام.

 املادة الرابعة واألربعون: صندوق االستثمار العقاري

عامًا لالئحـة صـناديق االسـتثمار    ختضع صناديق االستثمار العقاري املطروحة وحداتها طرحًا  (أ

 .العقاري، وال ختضع ألحكام هذه الالئحة

األحكــام ذات العالقــة مــن هــذه الالئحــة علــى صــناديق االســتثمار العقــاري املطروحــة    قتطبَّــ (ب

 .وال ختضع ألحكام الئحة صناديق االستثمار العقاري، وحداتها طرحًا خاصًا
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 صندوق املؤشرواألربعون: اخلامسة  املادة

 ال جيوز لصندوق املؤشر االستثمار إال يف األوراق املالية املدرجة ضمن مؤشر حمدد.  (أ

 املؤشر حمددًا إذا كان: ّدع ألغراض هذه املادة ُي (ب

 فرًا يف مكان متاح للجمهور الوصول إليه.امنشورًا ومتو (1

 علـى  فـًا بوضـوح، ومشـتمالً   ، ومعرّ للمجـال الـذي يغطيـه    ًاومالئمـ  ًامناسـب معيار قيـاس   ميثل (2

 مكونات متنوعة بشكل كاٍذ ومكونات ذات سيولة كافية.

يتكــون فقــط مــن أوراق ماليــة متداولــة يف الســوق أو أي ســوق ماليــة أخــرؤ منظمــة ختضــع   (3

 ملعايري ومتطلبات مماثلة على األقل للمعايري املطبقة يف السوق.

وقـي أثنـاء مـدة صـندوق     إذا   ُتستوذ املتطلبات الـواردة يف الفقـرة )ب( مـن هـذه املـادة يف أي       (ج

( أيام من عدم استيفاء تلـك  5املؤشر، فيجب على مدير الصندوق إشعار اهليئة كتابيًا خالل )

 أحكام هذه املادة.بلتزام الاملتطلبات واختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان ا

 املتداول واألربعون: صندوق املؤشرالسادسة املادة 

منـه   املتداول من السوق إقـراراً املؤشر ن وحدات صندوق شراء مالك الوحدات ألي وحدة م ّدُيع  (أ

 باطالعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله هلا.  

   املتداول يف مركز اإليداع. وحدات صندوق املؤشرإيداع جيب  (ب

جيوز لصـندوق املؤشـر املتـداول االسـتثمار يف مؤشـرات القيـاس اخلاصـة بهـا علـى أن تكـون            (ج

مطابقـــة ألوزان تلـــك األوراق املاليـــة يف مؤشـــرات  الصـــندوقفظـــة أوزان األوراق املاليـــة يف حم

 القياس اخلاصة بها وبالقدر الذي ال يتعارض مع شروط وأحكام الصندوق.  
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ــا ألغـــراض الصـــفقات   املؤشـــرإصـــدار وحـــدات صـــندوق  جيـــوز  (د ــة أواملتـــداول وإلغا هـ  العينيـ

ــى أن تكــون  ،النقديــة  شــروط وأحكــام  وفقــًا ملــا هــو موضــح يف   بأعــداد حمــددة ســلفًا    عل

 الصندوق.

رة أو صــد جيــب علــى أمــني حفــظ صــندوق املؤشــر املتــداول التأكــد أن وحــدات الصــندوق املُ     (ه

أو املدفوعـــة مقابـــل تلـــك )وقيمهـــا( تتطـــابق مـــع أصـــول الصـــندوق )وقيمهـــا( املتســـلمة  امللغــاة 

 وتصحيح أي عدم تطابق بني وحدات صندوق املؤشر املتداول وأصوله.  الوحدات، 

 يف اأو أكثـر مـرخص هلـ   مؤسسـة سـوق ماليـة    مدير صندوق املؤشر املتداول تعـيني   جيب على (و

 سوق لصندوق املؤشر املتداول. وذلك للعمل صانع التعامل  ممارسة نشاط

ــزم دائمــًا مبتطلبــات صــناعة الســوق املتفــق عليهــا مــع مــدير          (ز ــى صــانع الســوق أن يلت جيــب عل

 .شروط وأحكام الصندوق ح عنها يفالصندوق واملفص 

جيــب علــى مــدير الصــندوق أن حيســب بانتظــام إمجــالي صــايف قيمــة األصــول االسرتشــادية        (ح

األصـول االسرتشـادية للوحـدة الواحـدة خـالل       لوحدات صندوق املؤشـر املتـداول وصـايف قيمـة    

 يوم التداول، وأن يفصح عنها يف السوق بشكل فوري أو يف أي وقي رخر مقبول للهيئة. 

األصــول وصــايف قيمــة األصــول   حيســب إمجــالي صــايف قيمــة جيــب علــى مــدير الصــندوق أن   (ط

 للوحدة الواحدة، وأن يفصح عن هذه املعلومات يف السوق يف نهاية كل يوم تداول.

 جيب على مـدير الصـندوق اإلفصـاح يف السـوق عـن األوراق املاليـة املكونـة لصـندوق املؤشـر          (ي

 املتداول وأوزان كل منها.

ــُت (ك ر املتــداول ومعلوماتــه والتغــيريات الــيت تطــرأ عليهــا قــد    املؤشــ مجيــع مســتندات صــندوق  ّدع 

 ُوفرت ملالكي الوحدات عند نشرها يف السوق.  

ألي وحـدة مـن   شـرائه  عنـد   وأحكـام الصـندوق وقبلـها    ع شـروط مالـك الوحـدات قـد وق ـ     ّدُيع ـ  (ل

 وحدات صندوق املؤشر املتداول.
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مسـتمرة إضـافية حتـددها     التقيد بأي شـروط أو التزامـات  صندوق املؤشر املتداول  علىجيب  (م

 اهليئة.

ــداول الوحــدات         (ن ــق ت ــب تعلي ــداول أن يطل ــدير صــندوق املؤشــر املت يف صــندوق املؤشــر  جيــوز مل

 .وذلك وفقًا ألحكام قواعد اإلدراج املتداول مؤقتًا

مـن  للصـندوق  اإلدراج يف السـوق املوازيـة بعـد صـدور قـرار خـاص       طلـب  جيوز لصندوق املؤشر  (س

 ة على ذلك.مالكي الوحدات باملوافق

 ، يقتصر طـرح تلـك الوحـدات   صندوق املؤشر املتداول يف السوق املوازيةيف حال طرح وحدات  (ع

 .مبوجب أحكام هذا الباب على فئات املستثمرين املؤهلني

مــن هــذه الالئحــة، ال جيــوز أن  احلاديــة واألربعــنيمــن أحكــام الفقــرة )ح( مــن املــادة  اســتثناًء (ذ

( مـن صـايف قيمـة    %75مـا نسـبته )   تداول يف السـوق املوازيـة  ؤشر امليتجاوز اقرتاض صندوق امل

 أصوله.

ال جيـوز أن  مـن هـذه الالئحـة،     احلاديـة واألربعـني  مـن أحكـام الفقـرة )ط( مـن املـادة       استثناًء (ص

يتجــاوز اســتثمار الصــندوق املؤشــر املتــداول يف الســوق املوازيــة يف عقــود املشــتقات مــا نســبته    

 .( من صايف قيمة أصوله25%)

 املؤشر املتـداول وطرحهـا   صندوق وحدات تسجيل يف يرغب الذي الصندوق مدير على جيب (ق

 - يقـدم  وأن الالئحـة،  هـذه  مبوجـب  املطلوبـة  املعلومـات  يتضـمن  اهليئـة  إىل طلًبـا  يقـدم  أن

 اإلدراج. قواعد وفًقا ألحكام الوحدات تلك إلدراج السوق إىل طلًبا  -لك ذ مع بالتزامن

ــذي ال يتعــارض مــع         تســري أحكــام هــذه الالئحــة    (ر ــداول بالقــدر ال ــى صــندوق املؤشــر املت عل

 طبيعته.
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 ق االستثمار املغلق املتداولواملادة السابعة واألربعون: صند

جيب أن يكون طرح صندوق االستثمار املغلق املتداول وعملياته وإدارته يف اململكة وفقًا  (أ

 عارض مع طبيعة الصندوق.ألحكام هذا الباب وأحكام هذه الالئحة، بالقدر الذي ال يت

املغلـق املتـداول مـن السـوق      شراء مالك الوحدات ألي وحدة من وحدات صندوق االستثمار ّدُيع  (ب

  منه باطالعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله هلا.   ًاإقرار

 وحدات صندوق االستثمار املغلق املتداول لدؤ مركز اإليداع.  إيداع جيب  (ج

صــول الصــندوق عــن طريــق قبــول مســاهمات عينيــة أو عــن طريــق  جيــوز زيــادة إمجــالي قيمــة أ (د

 وفق اآللية اآلتية:   ،قبول مساهمات نقدية أو كليهما

جيــب علــى مــدير الصــندوق احلصــول علــى موافقــة اهليئــة علــى طــرح وحــدات إضــافية      .1

للصندوق عن طريـق قبـول مسـاهمات عينيـة أو عـن طريـق قبـول مسـاهمات نقديـة، أو          

 كليهما.

( مـن  د( مـن الفقـرة )  1لى موافقة اهليئة املشار إليها يف الفقرة الفرعية )بعد احلصول ع .2

مــن  –، جيـب علــى مـدير الصــندوق احلصــول علـى موافقــة مـالك الوحــدات     ه املــادةهـذ 

علــى طــرح وحــدات إضــافية للصــندوق عــن طريــق قبــول    –خــالل قــرار صــندوق عــادي  

 ا.  مساهمات عينية أو عن طريق قبول مساهمات نقدية، أو كليهم

يف حال كاني زيادة إمجالي قيمة أصول الصندوق عـن طريـق قبـول مسـاهمات نقديـة       .3

( أيـام حبـد أدنـى    5أو مساهمات نقدية وعينية، تكون فرتة طـرح الوحـدات اهديـدة )   

 ( أشهر من تاريخ موافقة اهليئة.6وذلك خالل مدة ال تزيد على )

ــة الو  .4 ــع قيمـ ــال مت مجـ ــب   يف حـ ــه جيـ ــا، ف نـ ــراد طرحهـ ــدات املـ ــيص  حـ ــدات ختصـ الوحـ

املطروحة ملالكي وحدات الصندوق املسجلني يف يوم انعقاد اجتماع مالكي الوحـدات  

( 15خـالل مـدة ال تزيـد علـى )     –جـدت  إن ُو –أواًل ومن ثم ختصيص الوحدات املتبقيـة  
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نقــل يوًمــا مــن انتهــاء فــرتة الطــرح املوضــحة يف شــروط وأحكــام الصــندوق، علــى أن تُ    

ة املـــراد االســـتحواذ عليهـــا ملصـــلحة الصـــندوق وأن يـــتم إدراج ملكيــة املســـاهمة العينيـــ 

، ( يوًما من انتهاء فرتة الطرح60الوحدات اهديدة يف السوق خالل مدة ال تزيد على )

ــرذ   ــوز التصـ ــبته ) وال جيـ ــا نسـ ــن   (%5مبـ ــر مـ ــها   أو أكثـ ــيت مت ختصيصـ ــدات الـ الوحـ

 ًاالصـندوق وفقـ  دة إمجالي قيمـة أصـول   لمشرتكني بشكل عي  عن طريق عملية زيال

 خالل السنة األوىل لبدء تداوهلا.   ه املادة( من هذدللفقرة )

يف حال كاني زيادة إمجالي قيمة أصول الصندوق عن طريق قبول مساهمات عينيـة،   .5

لمشـرتكني بشـكل عـي  فـوًرا بعـد موافقـة مـالك        ليتم ختصيص الوحدات اإلضافية 

، علـى أن  املـادة  ه( مـن هـذ  دن الفقـرة ) ( مـ 2يف الفقـرة الفرعيـة )   الوحدات املشـار إليهـا  

نقل ملكية املساهمة العينية املراد االستحواذ عليهـا ملصـلحة الصـندوق وأن يـتم إدراج     ُت

( يوًما من انتهاء فرتة الطرح، 60الوحدات اهديدة يف السوق خالل مدة ال تزيد على )

 مبــا وال جيــوز التصــرذ يف الوحــدات الــيت مت ختصيصــها للمشــرتكني بشــكل عــي    

ــا   %5نســبته )  ًادة إمجــالي قيمــة أصــول الصــندوق وفقــ   ( أو أكثــر عــن طريــق عمليــة زي

 خالل السنة األوىل لبدء تداوهلا.   ه املادة( من هذدللفقرة )

( من هذه املـادة، ويف حـال عـدم    د( من الفقرة )3مع مراعاة ما ورد يف الفقرة الفرعية ) .6

وط وأحكـام الصـندوق، جيـب علـى     مجع احلد األدنى املطلوب مجعه واملوضـح يف شـر  

مدير الصندوق إلغاء الطرح وإعادة أموال املشرتكني دون أي خصم خالل مدة ال تزيد 

 ( أيام من انتهاء فرتة الطرح.5على )

ني م ( مـن هـذه املـادة عـن طريـق مقـيّ      داملشـار إليهـا يف الفقـرة )   جيب تقييم املسـاهمات العينيـة    (ه

وذلــك بعــد التأكــد مــن حصــوهلما علــى املوافقــات   ،مســتقلني عــن مــدير الصــندوقمعتمــدين 

 والرتاخيص الالزمة ملزاولة أعماهلما ونشاطاتهما من اههات احلكومية ذات العالقة.

علــى ســبيل  –حيــق ملالــك الوحــدات ممارســة مجيــع احلقــوق املرتبطــة بالوحــدات مبــا يف ذلــك   (و

 حق التصويي يف اجتماعات مالكي الوحدات.   –املثال ال احلصر 
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أو شروط وأحكـام الصـندوق   الالئحة حال خمالفة أي من القيود املنصوص عليها يف هذه  يف (ز

بسبب تغري يف الظروذ خارج عن سيطرة مـدير الصـندوق أو مـدير الصـندوق مـن البـاطن و        

الصــندوق إشــعار ( أيــام مــن تــاريخ وقوعهــا، يــتعني علــى مــدير  5يــتم إصــالح املخالفــة خــالل ) 

ــة فــور  ــة      بــذلك بشــكل   ًااهليئ ــابي مــع اإلشــارة إىل اإلجــراء املتخــذ واملــدة الزمنيــة املطلوب كت

 لتقديرها احملض تغيري تلك املدة.   ًاصالح املخالفة، وميكن للهيئة وفقإل

ص للمســتثمرين ذوي نســبة مــن كامــل الطــرح لُتخصَّــ  د يف شــروط وأحكــام الصــندوق  ُيحــدَّ (ح

 الطابع املؤسسي.

ر شـروط وأحكـام الصـندوق عنـد التأسـيس      جيـوز ألي شـخص أو جمموعـة أشـخاص ُتظه ـ      ال (ط

التصرذ  –من خالل مساهمات عينية  –( أو أكثر من وحدات الصندوق %5أنهم ميلكون )

 خالل السنة األوىل لبدء تداول وحدات الصندوق املع . يف الوحدات اليت مت االشرتاك بها

   جيب االلتزام باآلتي:الصندوق لتحقيق استقاللية عضو جملس إدارة  (ي

علـى ممارسـة مهامـه     ًااملسـتقل قـادر  املغلـق املتـداول   أن يكون عضو جملس إدارة الصـندوق   .1

مبوضــوعية وحيــاد، مبــا يعــني جملــس اإلدارة علــى    توإبــداء ررائــه والتصــويي علــى القــرارا 

 اختاذ القرارات السليمة اليت تسهم يف حتقيق مصاحل الصندوق.  

 ســنوًيا ملــدؤ حتقــق اســتقالل  ًاييمــأن جيــري تق املغلــق املتــداول علــى جملــس إدارة الصــندوق. 2

 العضو والتأكد من عدم وجود عالقات أو ظروذ تؤثر أو ميكن أن تؤثر فيه.  

. مـــع مراعـــاة تعريـــف عضـــو جملـــس إدارة صـــندوق مســـتقل، الـــوارد يف قائمـــة املصـــطلحات 3

م تـوافره يف  املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها، يتنـافى مـع االسـتقالل الـالز    

مـا   –علـى سـبيل املثـال ال احلصـر      –عضو جملـس إدارة صـندوق االسـتثمار املغلـق املتـداول      

 يلي:  

ــا نســبته )    ــر مــن وحــدات الصــندوق أو مــن وحــدات      %5أ. أن يكــون مالًكــا مل ( أو أكث
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ن مبـ صندوق رخر حتي إدارة نفس مدير الصندوق أو له صـلة قرابـة مـن الدرجـة األوىل     

 .  ميلك هذه النسبة

ــا نســبته )    يب. أن يكــون ممــثاًل لشــخص ذ   ــك م ــة ميل ــر مــن  %5صــفة اعتباري ( أو أكث

 وحدات الصندوق أو من وحدات صندوق رخر حتي إدارة نفس مدير الصندوق.

 ( أو أكثـر مـن أسـهم   %5صفة اعتبارية ميلك ما نسبته ) يأن يكون ممثاًل لشخص ذ .ج

الصـندوق أو تـابع ألمـني حفـظ     ظ حفأو تابع ملدير الصندوق، أو أمني مدير الصندوق 

 الصندوق.  

ــة األوىل      .د ــن الدرجـ ــة مـ ــلة قرابـ ــه صـ ــون لـ ــأن تكـ ــس اإلدارة يف    أيٍّبـ ــاء جملـ ــن أعضـ مـ

 الصندوق.  مدير الصندوق أو أي صندوق رخر حتي إدارة نفس 

مــن منســوبي أطــراذ ذوي العالقــة    أّيبــأن تكــون لــه صــلة قرابــة مــن الدرجــة األوىل    .ه

 بالصندوق.  

ــا لــدؤ مــدير الصــندوق أو أي طــرذ ذ   ،مــل، أو كــان قــد عمــل  أن يع .و عالقــة  يموظًف

بالصندوق خـالل العـامني املاضـيني، أو أن يكـون مالًكـا حلصـص سـيطرة لـدؤ أي         

 من تلك األطراذ خالل العامني املاضيني.

 أن يتقاضى مبالن مالية من الصندوق عالوة على مكافأة عضوية جملس اإلدارة.   ز.

، يقتصر طرح تلك ات صندوق االستثمار املغلق املتداول يف السوق املوازيةوحديف حال طرح  (ك

 مبوجب أحكام هذا الباب على فئات املستثمرين املؤهلني.   الوحدات

اإلدراج يف الســوق املوازيــة بعــد صــدور قــرار خــاص       طلــب   جيــوز لصــندوق االســتثمار املغلــق     (ل

 من مالكي الوحدات باملوافقة على ذلك.للصندوق 
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لصندوق االستثمار املغلق املتداول استثمار أموال الصندوق وأصوله يف الصناديق جيوز  (م

( من صايف قيمة أصول الصندوق، وال جيوز ألي من %25اخلاصة على أن ال يتجاوز ذلك )

 الصندوق املغذي أو القابض املغلقني املتداولني االستثمار يف الصناديق اخلاصة.

من هذه الالئحة، ال جيوز أن  احلادية واألربعنين املادة من أحكام الفقرة )ح( م استثناًء (ن

( من صايف قيمة %30الصندوق املغلق املتداول يف السوق الرئيسية ما نسبته )يتجاوز اقرتاض 

 أصوله.

من هذه الالئحة، ال جيوز أن  احلادية واألربعنيمن أحكام الفقرة )ح( من املادة  استثناًء(س

( من صايف قيمة %100ق املتداول يف السوق املوازية ما نسبته )الصندوق املغليتجاوز اقرتاض 

 أصوله.

جيوز للصـندوق  من هذه الالئحة،  احلادية واألربعنيمن أحكام الفقرة )ي( من املادة  استثناًء (ع

مـن صـايف قيمـة أصـوله يف أصـول غـري قابلـة        ( %10علـى ) اسـتثمار نسـبة تزيـد     املغلق املتـداول 

مـن صـايف قيمـة أصـوله يف     ( %25نسـبته ) ثمار نسـبة تزيـد علـى مـا     للتسييل، على أال يتم اسـت 

 أصل واحد غري قابل للتسييل.

 ق االستثمار املغلق املتداول واملادة الثامنة واألربعون: شروط طرح صند

 جيب استيفاء اآلتي:  عند تقديم طلب طرح وحدات صندوق استثمار مغلق متداول، 

   ستثمار املتداول من النوع املغلق.نوع الصندوق: جيب أن يكون صندوق اال (أ

احلد األدنى لتأسيس الصندوق: جيب أن ال يقل احلـد األدنـى إلمجـالي قيمـة أصـول الصـندوق        (ب

لطرح وحداته يف السـوق الرئيسـية، وأن ال يقـل     ( مليون ريال سعودي300وقي التأسيس عن )

 .  ( مليون ريال سعودي لطرح وحداته يف السوق املوازية100عن )

 ( رياالت.  10تكون القيمة اال ية للوحدة ) ن ية للوحدة: جيب أمة االلقيا (ج

 مقابل االشرتاك: جيب أن يكون اشرتاك مالكي الوحدات من اهمهور مبقابل نقدي فقط. (د

( وحــدة لكــل مالــك   1000)علــى حــد االشــرتاك: جيــب أن ال يزيــد احلــد األدنــى لالشــرتاك      (ه

 وحدات.
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 أصول وحدات صندوق االستثمار املغلق املتداول : صايف املادة التاسعة واألربعون

، جيــب علــى هــذه الالئحــةمــن  احلاديــة والســبعني والثانيــة والســبعنيمــع مراعــاة أحكــام املــادتني 

مدير الصندوق نشر صايف قيمة أصول كل وحدة خالل فرتة تتواءم مع طبيعـة أصـول الصـندوق،    

 .  حبد أقصى على أن ال تتجاوز ستة أشهر

 املغلق املتداول االستثمار قوصند : متطلبات طرحسوناملادة اخلم

جيــب علــى مــدير الصــندوق الــذي يرغــب يف طــرح وحــدات صــندوق االســتثمار املغلــق املتــداول      (أ

يتضـمن املعلومـات املطلوبـة مبوجـب هـذه الالئحـة،        إىل اهليئـة  ًاوإدراجه يف السوق أن يقدم طلب

إلدراج تلـك الوحـدات وفًقـا ألحكـام قواعـد      طلًبـا إىل السـوق    –بالتزامن مـع ذلـك    –وأن يقدم 

 .   اإلدراج

جيــب أن تتضــمن ، مــن هــذه الالئحــة  احلاديــة والســتني إضــافة إىل املتطلبــات الــواردة يف املــادة  (ب

شروط وأحكام الصندوق مجيـع املعلومـات الضـرورية لـتمكني مـالكي الوحـدات احملـتملني        

االسـتثمار املطــروح علــيهم،   مـن اختــاذ قــرار مـدروس ومــب  علــى معلومـات كافيــة خبصــوص   

 :  اآلتية باإلضافة إىل املعلومات

جيـب أن يتضـمن هـذا القسـم املعلومـات      و ،التواريخ املهمة وإجراءات االشرتاك األولـي  .1

 التالية: 

 األولي.للطرح جدواًل زمنًيا يوضح التواريخ املتوقعة  .أ

 كيفية التقدم بطلب االشرتاك األولي.  .ب

 ر الصندوق لتخصيص الوحدات للمشرتكني.بعها مدياآللية اليت سيّت  .ج

رليــة زيــادة إمجــالي قيمــة أصــول الصــندوق عــن طريــق قبــول مســاهمات عينيــة أو عــن    .2

 طريق قبول مساهمات نقدية، أو كليهما.

املهنــة يف اململكــة يف يف ممارســة  لــه خطــاب صــادر عــن املستشــار القــانوني املــرخص  .3
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 ( مـــن هـــذه12ة الـــواردة يف امللحـــق )شـــأن تقريـــر العنايـــة املهنيـــة القانونيـــة، بالصـــيغ 

 .  الالئحة

خطاب صادر عن مدير الصـندوق يف شـأن تقريـر العنايـة املهـ ، بالصـيغة الـواردة يف         .4

 .الالئحة( من هذه 13امللحق )

عند تقديم طلب الطرح، جيب على مدير الصندوق تزويد اهليئة بأي عقود تتعلق بالصـندوق أو   (ج

 ب دارة أصول الصندوق.  

مستلمتني علـى  جهتني م طلب الطرح، جيب على مدير الصندوق تزويد اهليئة بأ اء عند تقدي (د

 األقل.  

قبــل اختــاذ الرتتيبــات الالزمــة   ًا عامــًار الصــندوق طــرح وحــدات الصــندوق طرحــ  ال جيــوز ملــدي (ه

 إلدراج تلك الوحدات يف السوق وفًقا لقواعد اإلدراج.  

 ُيشرتط ملوافقة اهليئة على طلب الطرح اآلتي:   (و

مـن السـوق يؤكـد صـدور موافقـة السـوق املشـروطة علـى طلـب           ًاتلقي اهليئة إشـعار  .1

 اإلدراج املقدم مبوجب قواعد اإلدراج.  

( مـن الفقـرة   1عدم سحب السوق موافقتها املشروطة املشار إليها يف الفقرة الفرعيـة )  .2

   .( من هذه املادةو)

م كاملة ومسـتوفية للشـروط   اقتناع اهليئة بأن املعلومات الواردة يف الشروط واألحكا .3

 املنصوص عليها يف النظام ولوائحه التنفيذية.

 املادة احلادية واخلمسون: شراء صندوق االستثمار املغلق املتداول لوحداته وبيعها

ألغراض تطبيق هذه الالئحة، تستثنى عملية شراء صندوق االستثمار املغلـق املتـداول لوحداتـه     (أ

ئحــة مــن األعمــال واملمارســات الــواردة يف الفقــرة )أ( مــن املــادة  وبيعهــا وفقــًا ألحكــام هــذه الال

 من النظام. التاسعة واألربعني
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روط وأحكـــام   تـــنص شـــ مـــا –جيـــوز لصـــندوق االســـتثمار املغلـــق املتـــداول شـــراء وحداتـــه   (ب

 وفقًا للضوابط اآلتية: -الصندوق على خالذ ذلك 

دات خزينة أو بهدذ بهدذ االحتفاظ بها كوح أن يكون شراء وحدات الصندوق  .1

 ها.ئإلغا

مــن ( %10)ال تتجــاوز نســبة وحــدات اخلزينــة للصــندوق يف أي وقــي مــن األوقــات   ن أ  .2

 لصندوق.عن ادرة االوحدات الص

من مالكي الوحدات باملوافقة على عملية الشراء مع للصندوق قرار خاص  صدور .3

يل عملية حتديد احلد األعلى لعدد الوحدات حمل الشراء وأغراضه، ومصادر متو

الشراء، وعلى تفويض إمتام الشراء إىل مدير الصندوق خالل فرتة أقصاها اثنا عشر 

لصندوق املشار إليه، وجيوز ملالكي الوحدات اخلاص لقرار الشهرًا من تاريخ صدور 

 يف أي وقي إصدار قرار صندوق خاص بتغيري أغراض الشراء.

أن تـتم عمليـات شـراء    جيب ا، ما   يكن اهلدذ من شراء وحدات الصندوق إلغا ه  .4

ــدات ــاوز   الوحـ ــا ال يتجـ ــالكي     (%10)مبـ ــاع مـ ــا يف اجتمـ ــق عليهـ ــة املوافـ ــن الكميـ مـ

الوحــدات للشــراء خــالل اليــوم الواحــد للتــداول، مــا   تكــن الكميــة املعتمــدة، أو     

مـن حجـم تـداول     (%10)املتبقي من الكمية املعتمـدة الـيت   يـتم شـرا ها، أقـل مـن       

 اليوم السابق لعملية الشراء.وحدات الصندوق يف 

مــن ســعر إغــالق الســوق يف اليــوم الســابق لليــوم     (%5)علــى ال يزيــد ســعر الشــراء  ن أ  .5

 الذي يتم فيه تنفيذ عملية الشراء.

ال ينتج عن عملية الشراء اخنفاض ملكية مالكي الوحدات من اهمهور إىل أقـل  ن أ .6

، وذلــك مـــن  -مـــا ينطبــق حيث - قواعــد اإلدراج الــواردة يف  مــن متطلبــات الســـيولة   

 الوحدات الصادرة عن الصندوق.

 .ال تكون من خالل صفقة خاصةن ، على أأن تتم عملية الشراء من خالل السوق  .7

ــة الــيت يشــرتيها الصــندوق      .8 يف اجتمــاع أي حقــوق تصــويي  ال يكــون لوحــدات اخلزين
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 مالكي الوحدات، وال يكون هلا أحقية يف توزيعات الصندوق.

الســتثمار املغلــق املتــداول شــراء وحداتــه الســتخدامها كوحــدات خزينــة إال  ال جيــوز لصــندوق ا (ج

 لحغراض التالية:

إذا رأؤ جملــس إدارة الصــندوق أو مــن يفوضــه أن ســعر الوحــدات يف الســوق أقــل مــن     .1

 قيمتها العادلة.

 عمليات املبادلة مقابل شراء أصل. .2

 أي غرض رخر توافق عليه اهليئة. .3

 فيما يتعلق بشرائه لوحداته التقيد باآلتي:  ار املغلق املتداول جيب على مدير صندوق االستثم (د

اإلفصاح يف موقعه اإللكرتوني واملوقـع اإللكرتونـي للسـوق عـن صـدور قـرار جملـس         .1

قبـل نصـف سـاعة علـى      على عمليـة شـراء الصـندوق لوحداتـه     باملوافقةإدارة الصندوق 

 األقل من بداية فرتة التداول لليوم التالي.

ــدعوة الج .2 ــادة    تمــاع مــالكي الوحــدات   ال ــا ألحكــام الفقــرة )د( مــن امل اخلامســة وفًق

 من هذه الالئحة. والسبعني

جيـب   من مالكي الوحدات باملوافقة على عملية الشراء،للصندوق يف حال صدور قرار خاص  (ه

يف موقعـه اإللكرتونـي واملوقـع    عـن ذلـك   على مدير صندوق االستثمار املغلق املتداول اإلفصـاح  

 قبل نصف ساعة على األقل من بداية فرتة التداول لليوم التالي. ني للسوقاإللكرتو

ــداول إشــعار الســوق فــورًا        (و ــق املت ــى مــدير صــندوق االســتثمار املغل ــيت    –جيــب عل ــة ال وفــق اآللي

السـوق تلـك   لتنشـر   لصـندوق لوحداتـه والغـرض مـن شـراءها؛     بعملية شـراء ا  -حتددها السوق

 شراء الصناديق لوحداتها. املعلومات يف تقريرها الدوري عن

تضـمني التقريـر السـنوي للصـندوق تفاصـيل       االستثمار املغلق املتـداول  جيب على مدير صندوق (ز

 هذه الوحدات. يف التصرذعن وحدات اخلزينة احملتفظ بها من الصندوق، وتفاصيل 
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 إذا نصــي شــروط اخلاصــة بــه جيــوز لصــندوق االســتثمار املغلــق املتــداول بيــع وحــدات اخلزينــة   (ح

  وأحكام الصندوق على جواز ذلك، وفقًا للضوابط اآلتية:

ــة  ( %10)تنفيـــــذ عمليـــــة بيـــــع وحـــــدات اخلزينـــــة مبـــــا ال يتجـــــاوز     .1 مـــــن إمجـــــالي كميـــ

وحــــدات اخلزينــــة املزمــــع بيعهــــا خــــالل اليــــوم الواحــــد للتــــداول، مــــا   تكــــن كامــــل  

ــن     ــل مـ ــا أقـ ــع بيعهـ ــة املزمـ ــو    (%10)الكميـ ــندوق يف اليـ ــدات الصـ ــداول وحـ ــم تـ ــن حجـ م مـ

 السابق لعملية البيع.

ــوق وأ       .2 ــالل الســ ــن خــ ــدات اخلزينــــة مــ ــع وحــ ــتم عمليــــة بيــ ــن خــــالل   ن أن تــ ال تكــــون مــ

ــن         ــدات مـ ــك الوحـ ــع تلـ ــة بيـ ــتم عمليـ ــرتط أن تـ ــن ذلـــك، ال يشـ ــتثناًء مـ ــة. واسـ ــفقة خاصـ صـ

ــرض   ــان الغــ ــوق إذا كــ ــالل الســ ــتخدامها     خــ ــو اســ ــة هــ ــدات اخلزينــ ــن وحــ ــمــ يف  ًاعوضــ

 ًا لشروط وأحكام الصندوق.   عمليات املبادلة مقابل شراء أصل وفق

 ق املغلق املتداولوللصند : متطلبات اإلفصاحواخلمسون الثانية املادة

 اإلفصاح عن التطورات اهوهرية (أ

ــة وملــالكي الوحــدات مــن دون تــأخري    جيــب علــى مــدير الصــندوق أن يفصــح للهي    .1 عــن أي ئ

لناس، وقـد تـؤثر   تطورات جوهرية تندرج يف إطار نشاطه وال تكون معرفتها متاحة لعامة ا

 يف أصول الصندوق وخصومه أو يف وضعه املالي أو يف املسار العام ألعماله، وميكن:

 أن تؤدي إىل تغري يف سعر الوحدة املدرجة، أو:   .أ

يف قـدرة الصـندوق علـى الوفـاء بالتزاماتـه املتعلقـة بـأدوات         ًا ملحوظـ ًاريأن تؤثر تـأث  .ب

 الدين.

، جيب على مدير الصـندوق  )أ( من هذه املادة قرةلتحديد التطور الذي يقع ضمن نطاق الف .2

أن يقــّدر مــا إذا كــان مــن احملتمــل أن يأخــذ أي مالــك وحــدات حــريص يف االعتبــار ذلــك       

 التطور عند اختاذ قراره االستثماري.  
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 اإلفصاح عن أحداث معينة (ب

عن أي من  جيب على مدير الصندوق أن يفصح للهيئة ومالكي الوحدات من دون تأخري

 من هذه املادة أم   تكن(:  أكاني جوهرية وفًقا للفقرة )أ( ورات اآلتية )سواءالتط

 أي صـــــفقة لشـــــراء أصـــــل أو بيعـــــه أو رهنـــــه أو إجيـــــاره بســـــعر يســـــاوي أو يزيـــــد علـــــى   .1

( مــــن صــــايف أصــــول الصــــندوق وفًقــــا آلخــــر قــــوائم ماليــــة أوليــــة مفحوصــــة أو          10%)

 قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

ــائر ت .2 ــى ) أي خســ ــد علــ ــاوي أو تزيــ ــن %10ســ ــول ( مــ ــايف أصــ ـــ  صــ ــندوق وفقـ ــر  ًاالصــ آلخــ

 قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.

 مبلـــــن أي نـــــزاع، مبـــــا يف ذلـــــك أي دعـــــوؤ قضـــــائية أو حتكـــــيم أو وســـــاطة إذا كـــــان  .3

آلخـــر  ًا( مـــن صـــايف أصـــول الصـــندوق وفقـــ %5لـــى )أو املطالبـــة يســـاوي أو يزيـــد عالنـــزاع 

 قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث  

ــى )        .4 ــد علــ ــاوي أو يزيــ ــا يســ ــندوق مبــ ــول الصــ ــايف أصــ ــان يف صــ ــادة أو النقصــ ( %10الزيــ

 قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة، أيهما أحدث.   آلخر

ــندوق     .5 ــاح الصــ ــالي أربــ ــان يف إمجــ ــادة أو النقصــ ــالزيــ ــى ) مبــ ــد علــ ــاوي أو يزيــ ( %10ا يســ

 آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة. ًاوفق

ــرذ ذي   .6 ــندوق وطـ ــني الصـ ــفقة بـ ــ أي صـ ــن    عالقـ ــل مـ ــه كـ ــتثمر مبوجبـ ــب يسـ ة أو أي ترتيـ

عالقــــة يف أي مشــــروع أو أصــــل أو يقــــدم متــــوياًل لــــه إذا كانــــي   الصــــندوق وطــــرذ ذي

ــى )    ــد علـ ــاوي أو تزيـ ــب تسـ ــفقة أو الرتتيـ ــذه الصـ ــر %1هـ ــالي إيـ ــن إمجـ ــندوق ( مـ ادات الصـ

 آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة. ًاوفق

أثــــًرا يســــاوي أو عليــــه يرتتــــب  أي انقطــــاع عــــن أي  مــــن النشــــاطات الرئيســــية للصــــندوق .7

ــى )  ــد علــ ــنوية      %5يزيــ ــة ســ ــوائم ماليــ ــر قــ ــا آلخــ ــندوق وفًقــ ــرادات الصــ ــالي إيــ ــن إمجــ ( مــ

 مراجعة.
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ــواء يف صــــدور حكــــم أو قــــرار أو إعــــالن أو أمــــر مــــن حمكمــــة أو جهــــة قضــــائية،     .8 ســ

املرحلـــــة االبتدائيـــــة أو االســـــتئنافية، ميكـــــن أن يـــــؤثر ســـــلًبا يف اســـــتغالل الصـــــندوق  

ــة علــــى )    ــه اإلمجاليــ ــد قيمتــ ــوله تزيــ ــن أصــ ــزء مــ ــايف %5ألي جــ ــن صــ ــة ( مــ ــولقيمــ  أصــ

ــ ــندوق وفقـ ــة،      ًاالصـ ــنوية مراجعـ ــة سـ ــوائم ماليـ ــة أو قـ ــة مفحوصـ ــة أوليـ ــوائم ماليـ ــر قـ آلخـ

 أيهما أحدث.

 قيمة أصول الصندوق.أي تغيري مقرتح يف إمجالي  .9

 مالك الوحدات الكبري اإلفصاح املتعلق بتعامالت  (ج

ــعِ    .1 ــخص أن ُيشـ ــى أي شـ ــب علـ ــبح مال  جيـ ــدما يصـ ــوق عنـ ــًار السـ ــلحة   كـ ــه مصـ ــا يفأو لـ  مـ

ــبته ) ــوم       %5نسـ ــث يـ ــة ثالـ ــاوز نهايـ ــرتة ال تتجـ ــالل فـ ــندوق خـ ــدات الصـ ــن وحـ ــر مـ ( أو أكثـ

ـــ    ــوع احلــــدث الــــذي أدؤ إىل حتقـ ــذ الصــــفقة أو وقــ ــي تنفيــ ــة أو تــــداول يلــ ــذه امللكيــ ق هــ

ــمَّ  ــلحة، وأن ُيضــ ــدات      املصــ ــلحة يف وحــ ــم مصــ ــذين هلــ ــخاص الــ ــة باألشــ ــعار قائمــ ن اإلشــ

 الصندوق اليت ميلكونها أو يسيطرون عليها.

( مـــن الفقـــرة )ج( مـــن هـــذه     1جيـــب علـــى الشـــخص املشـــار إليـــه يف الفقـــرة الفرعيـــة )        .2

ــعِ  ــادة أن ُيشــ ــة األشــــخاص امل   املــ ــدوث أي تغــــري يف قائمــ ــد حــ ــوق عنــ ــا يف  ر الســ ــار إليهــ شــ

ــة ) ــواء   ( مـــن1الفقـــرة الفرعيـ ــة وقـــوع   الفقـــرة )ج( مـــن هـــذه املـــادة، سـ ــان ذلـــك نتيجـ أكـ

ــافة شـــــخص   ــتلزم إضـــ ــة   ىلإحـــــدث يســـ ــك القائمـــ ــن األشـــــخاص  الأم تلـــ ــتبعاد أي مـــ ســـ

الـــذين ســـبق تضـــمينهم فيهـــا، وذلـــك خـــالل فـــرتة ال تتجـــاوز ثالـــث يـــوم تـــداول يلـــي وقـــوع  

 .ةالتغيري ذي الصلاحلدث الذي أدؤ إىل 

ألغــــراض هــــذه الفقــــرة، عنــــد حســــاب العــــدد اإلمجــــالي لوحــــدات الصــــندوق الــــيت            .3

ــلحة فيهــــ  ــون ألي شــــخص مصــ ــايكــ ــدات   ، ُيع ــ ــن وحــ ــلحة يف أي مــ ــه مصــ ّد الشــــخص لــ

 من األشخاص اآلتي بيانهم:   اليت ميلكها أو يسيطر عليها أي الصندوق

 أقرباء ذلك الشخص. .أ

 شركة يسيطر عليها ذلك الشخص. .ب
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صرفون باالتفاق مع ذلك الشخص للحصول علـى مصـلحة يف   أي أشخاص رخرين يت .ج

 وحدات الصندوق.  

ــة )   .4 ــه يف الفقــــرة الفرعيــ ــار إليــ ــن  1جيــــب أن يتضــــمن اإلشــــعار املشــ ( مــــن الفقــــرة )ج( مــ

 املعلومات التالية:  -على األقل  -هذه املادة 

 أ اء األشخاص املالكني لوحدات الصندوق، أو ذوي األحقية يف التصرذ فيها. .أ

 ل عملية التملك.تفاصي .ب

 .  أو قروض متويل تفاصيل أي دعم مادي من شخص رخر لعملية التملك .ج

هــذا  أحكــام إذا رأؤ مــدير الصــندوق أن اإلفصــاح عــن مســألة جيــب اإلفصــاح عنهــا مبوجــب    (د

غري مسـوَّ،، وأنـه مـن غـري املـرجح أن ينـتج عـن عـدم اإلفصـاح           ًاالباب ميكن أن ُيلحق به ضرر

لظـروذ الـيت يكـون العلـم     لكي الوحـدات فيمـا يتعلـق باحلقـائق وا    عن هذه املسألة تضليل مـا 

يم األوراق املاليــة ذات العالقــة، ف نــه جيــوز ملــدير الصــندوق أن يتقــدم بطلــب   يــلتق ًابهــا ضــروري

 ًايقــدم إىل اهليئــة بســرية تامــة بيانــوجيــب يف هــذه احلالــة أن  تــأخريه،إلعفائــه مــن اإلفصــاح أو 

باب الــيت تــدعوه إىل عــدم اإلفصــاح عــن تلــك املعلومــات يف ذلــك باملعلومــات ذات العالقــة واألســ

الوقـــي. وللهيئـــة املوافقـــة علـــى طلـــب اإلعفـــاء أو التـــأخري أو رفضـــه، وإذا وافقـــي اهليئـــة علـــى  

م مـدير الصـندوق بـ عالن أي معلومـات تتعلـق باإلعفـاء أو       الطلب، فيجوز هلا يف أي وقي أن ُتلز 

 التأخري ذي العالقة.  

املعلومات والتطـورات اهوهريـة املنصـوص عليهـا يف هـذه املـادة معلومـات سـرية إىل         مجيع  ّدُتع  (ه

إفشـا ها إىل   –قبـل إعـالن هـذه املعلومـات      –حظـر علـى مـدير الصـندوق     ن للجمهـور. ويُ أن ُتعَل

جهات ال يقع على عاتقها التزام باحملافظة على سرية املعلومـات ومحايتهـا. كـذلك جيـب علـى      

ــا   ــندوق اختـ ــدير الصـ ــع اخلمـ ــرب أيٍّ   ذ مجيـ ــدم تسـ ــمان عـ ــة لضـ ــوات الالزمـ ــات   طـ ــن معلومـ مـ

 .  الالئحة والتطورات اهوهرية قبل إعالنها وفًقا هلذه

جيب على مدير الصندوق حتديد مدؤ احلاجة إىل نشر إعالن للجمهور للرد على أي شائعات  (و

 . ًامناسب  ملا تراهًايئة إلزام مدير الصندوق بذلك وفقتتعلق بأي تطورات جوهرية، ولله
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ــناديق        (ز ــات الصـ ــة ب عالنـ ــات اخلاصـ ــا ورد يف التعليمـ ــزام مبـ ــندوق االلتـ ــدير الصـ ــى مـ ــب علـ جيـ

 االستثمارية.  

جيب على مدير الصندوق نشر مجيع املعلومات املطلـوب اإلفصـاح عنهـا مبوجـب هـذه املـادة يف        (ح

اضـحة  ، وأن تكـون هـذه املعلومـات كاملـة وو    واملوقع اإللكرتوني للسـوق  موقعه اإللكرتوني

 وصحيحة وغري مضللة.  

 : الصناديق العامة املتخصصةواخلمسون املادة الثالثة

 الصناديق العامة اآلتية:تشمل الصناديق العامة املتخصصة املنظمة مبوجب أحكام هذه الالئحة 

 .صناديق أسواق النقد (1

   .الصناديق املغذية (2

   .الصناديق القابضة (3

 صناديق محاية رأس املال. (4

 فية.صناديق الوقال (5

لتنظر يف كـل   اديق العامة املتخصصة إىل اهليئة؛أنواع أخرؤ من الصنلطرح وجيوز تقديم طلبات  

 طلب بشكل منفصل.

 النقد: صندوق أسواق واخلمسون املادة الرابعة

ال جيــوز ملــدير صــندوق أســواق النقــد اســتثمار أصــول وأمــوال الصــندوق إال يف اصــاالت           (أ

 اآلتية:

أو هليئـة   السـعودي  البنـك املركـزي  مـع طـرذ خاضـع لتنظـيم      مـة النقـد املرب صفقات سوق  (1

 خارج اململكة. السعودي للبنك املركزيرقابية مماثلة 

 أدوات الدين. (2
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 عقود املشتقات. (3

أو اخلاضـعة   السـعودي  البنك املركـزي الودائع البنكية لدؤ املؤسسات اخلاضعة لتنظيم  (4

 ململكة.خارج االسعودي للبنك املركزي هليئة رقابية مماثلة 

 شابهة.وحدات صناديق أسواق النقد ذات اسرتاتيجية مت (5

 الدين ذات الدخل الثابي. أدواتوحدات صناديق  (6

ال جيوز لصندوق أسواق النقد االستثمار يف عقود املشتقات إال لغرض التحوط، علـى أن ال   (ب

صايف قيمة أصـول الصـندوق، وأن تكـون اههـة      ( من%5) تزيد قيمة ذلك االستثمار على

 املصدرة لتلك العقود خاضعة لقواعد كفاية مالية صادرة عن جهة رقابية مماثلة للهيئة.

مـن صـايف   ( ٪10) علـى  التوريـق ال جيوز أن تزيد قيمة استثمارات صندوق أسـواق النقـد يف    (ج

 قيمة أصول الصندوق.

ــادة،     أحكــام مــع مراعــاة  (د اســتثمارات  جممــوع ال جيــوز أن تتجــاوز الفقــرة )أ( مــن هــذه امل

نسـبته   اصموعـة مـا  نفـس   إىل يف جهة واحدة أو جهات خمتلفة تنتمـي  وق أسواق النقدصند

صفقات سوق يف االستثمارات  ذلك مجيع، ويشمل من صايف قيمة أصول الصندوق( 25%)

وراق األونفــس اصموعــة  إىل طــرذ نظــري واحــد أو جهــات خمتلفــة تنتمــي النقــد املربمــة مــع 

الودائــع ونفــس اصموعــة   إىل جهــات خمتلفــة تنتمــي  املاليــة الصــادرة عــن شــخص واحــد أو  

 .نفس اصموعة إىل و جهات خمتلفة تنتميأالبنكية لدؤ جهة واحدة 

ــى أن ال      تســتثنى وحــدات صــناديق اال  (ه ســتثمار مــن أحكــام الفقــرة )د( مــن هــذه املــادة، عل

صـندوق اسـتثمار رخـر، أو يف    تتجاوز جمموع استثمارات صندوق أسـواق النقـد يف وحـدات    

( %25، مـا نسـبته )  مؤسسة السوق املاليةوحدات صناديق استثمار خمتلفة صادرة عن ذات 

 من صايف قيمة أصول الصندوق.

)د( مــن الفقــرتني )ج( وتســتثنى أدوات الــدين الصــادرة عــن حكومــة اململكــة مــن أحكــام  (و

 هذه املادة.

( 180وز )جيب أن يكون لصندوق أسواق النقد متوسط مرجح لتاريخ االسـتحقاق ال يتجـا   (ز

 .تقومييًا ًايوم
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على األقـل مـن صـايف    ( ٪10) التأكد باستمرار من أن ما نسبتهجيب على مدير الصندوق  (ح

ــة أو  تكــون قيمــة أصــول الصــندوق   ــاريخ اســتحقاق أو فــرتة   ســيولة نقدي اســتثمارات ذات ت

 ( أيام.7استحقاق متبقية ال تتعدؤ )

ــد أن       (ط ــدير صــندوق أســواق النق ــى م ــل لرصــد   مــرتني ســن جيــري جيــب عل ــار التحم ويًا اختب

 الصندوق وضمان سرعة التعامل معها.ب املخاطر احمليطة

 واخلمسون: الصندوق املغذي اخلامسة املادة 

 ال جيوز للصندوق املغذي االستثمار يف صندوق مغٍذ رخر. (أ

  ال جيوز أن يستثمر الصندوق املغذي يف أكثر من صندوق استثمار واحد. (ب

 الصندوق القابض :واخلمسونالسادسة  املادة

أصـوله علـى شـكل نقـد      إمجـالي  ن( مـ ٪5)جيوز للصندوق القابض أن حيتفظ مبا ال يتجاوز  (أ

 أو ما مياثله.

علـى الصـندوق القـابض أن يسـتثمر يف ثالثـة صــناديق اسـتثمار علـى األقـل، وجيـب أن ال تقــل           (ب

وق ن صـايف قيمـة أصـول الصـند    ( مـ ٪5)االستثمارات يف كل صندوق من تلك الصـناديق عـن   

القــابض، وال تنطبــق هــذه النســبة علــى اســتثمارات الصــندوق القــابض يف صــناديق اســتثمار      

 إضافية.

يف صـندوق  القـابض  مـن صـايف قيمـة أصـول الصـندوق      ( ٪50)ال جيوز استثمار ما يزيـد علـى    (ج

 استثمار واحد.

ال  على أنيف الصناديق اخلاصة استثمار أموال الصندوق وأصوله القابض  للصندوقجيوز  (د

  ( من صايف قيمة أصوله. %10) ذلك تجاوزي
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 واخلمسون: صندوق محاية رأس املال السابعة املادة

جيــب أن يتضــمن اســم صــندوق محايــة رأس املــال عبــارة "محايــة رأس املــال" يف مجيــع الوثــائق   (أ

 املتعلقة بالصندوق.

اري االسـتثم  هدفـه صـندوق محايـة رأس املـال متوافقـة مـع       اسـتثمارات جيب أن تكون مجيـع   (ب

حبمايــة رأس املــال املســتثمر مــن قبــل مــالكي الوحــدات وإعادتــه إلــيهم يف موعــد مســتقبلي      

 حمدد سلفًا.

ال جيــوز أن تتجــاوز  مــن هــذه الالئحــة،   األربعــني( مــن املــادة  بمــع مراعــاة أحكــام الفقــرة )   (ج

نفـس   إىل جهات خمتلفة تنتمي جهة واحدة أو يف استثمارات صندوق محاية رأس املالجمموع 

االسـتثمارات  مجيع ذلك يشمل و ،صايف قيمة أصول الصندوق من( %25)ما نسبته  موعةاص

ــة تنتمــي           يف ــات خمتلف ــع طــرذ نظــري واحــد أو جه ــة م ــد املربم نفــس إىل صــفقات ســوق النق

ــة ــن  و ،اصموعـ ــادرة عـ ــدين الصـ ــدة أو أدوات الـ ــة واحـ ــي  جهـ ــة تنتمـ ــات خمتلفـ ــس  إىل جهـ نفـ

 نفس اصموعة.   إىل جهات خمتلفة تنتمي واحدة أو جهة والودائع البنكية لدؤ  ،اصموعة

 لوقفياصندوق ال: واخلمسون الثامنة املادة

 دون جيب على مدير الصندوق الوقفي االلتزام باملتطلبـات الـيت تضـعها اهليئـة العامـة لحوقـاذ       (أ

 .اإلخالل باملتطلبات الواردة يف النظام ولوائحه التنفيذية

مـن   اخلامسة والسـتني الواردة يف املادة  طلبات االسرتدادام أحكصندوق الوقفي من اليستثنى  (ب

 هذه الالئحة.

ال  علــى أنيف الصــناديق اخلاصــة  اســتثمار أمــوال الصــندوق وأصــوله  الــوقفيللصــندوق جيــوز  (ج

     أصوله.( من صايف قيمة %25) ذلك يتجاوز
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 االستثمارقيود : خمالفة واخلمسونالتاسعة  املادة

يـــود االســـتثمار املنصـــوص عليهـــا يف هـــذه الالئحـــة أو يف شـــروط   يف حـــال خمالفـــة أي مـــن ق  (أ

وأحكام الصندوق بسبب إجراء اختذه مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن، يـتعني  

على مدير الصندوق إشعار اهليئة بذلك كتابيًا بشكل فوري واختاذ اإلجراءات التصـحيحية  

لتقـديرها احملـض تغـيري تلـك      وللهيئـة وفقـاً  ، ( أيـام مـن تـاريخ وقـوع املخالفـة     5الالزمة خـالل ) 

 املدة.

يف حـــال خمالفـــة أي مـــن قيـــود االســـتثمار املنصـــوص عليهـــا يف هـــذه الالئحـــة أو يف شـــروط     (ب

ــدير           ــدير الصــندوق أو م ــر يف الظــروذ خــارج عــن ســيطرة م وأحكــام الصــندوق بســبب تغيُّ

يخ وقـوع املخالفـة، يـتعني    ( أيام من تـار 5الصندوق من الباطن و  يتم إصالح املخالفة خالل )

بذلك فـورًا   املطابقة وااللتزام وااللتزام و/أو هنة مسؤول املطابقة على مدير الصندوق إشعار

   اخلطة التصحيحية والتأكيد على إصالح املخالفة يف أقرب وقي ممكن. مع اإلشارة إىل

لديـه   ابقة وااللتـزام املط وااللتزام و/أو هنة جيب على مدير الصندوق إشعار مسؤول املطابقة (ج

)أ( مـن هـذه    ةإليهـا يف الفقـر   االسـتثمار املشـار  قيود وجملس إدارة الصندوق جبميع خمالفات 

 املادة فور وقوعها.

جبميـع   دائـم  حفـظ سـجلّ   املطابقـة وااللتـزام   وااللتـزام و/أو هنـة   جيب على مسؤول املطابقة  (د

وتوثيـق اإلجـراء    ،مـن هـذه املـادة    و)ب( إليهـا يف الفقـرتني )أ(   خمالفات قيود االستثمار املشار

 املطلوبة إلصالحها. املتخذ واملدة الزمنية

جيب على مدير الصندوق تضمني التقرير السنوي للصندوق مجيع خمالفـات قيـود االسـتثمار     (ه

، واإلفصــاح عـــن حــاالت عـــدم االلتــزام باخلطـــة    مــن هـــذه املــادة   )أ( ةاملشــار إليهــا يف الفقـــر  

 .  ا يف الفقرة )ب( من هذه املادةالتصحيحية املشار إليه

 احلقوق فيما يتعلق بأصول الصندوق العام رسة: مماالستون املادة

جيب على مدير الصندوق عند ممارسة أو عدم ممارسـة أي مـن احلقـوق املرتبطـة بأصـول أي       (أ
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 صندوق عام، التصرذ مبا حيقق مصاحل مالكي الوحدات.

املرتبطـة بـأي    جـدت( )إن ُو شـأن حقـوق التصـويي   جيب على مدير الصندوق القيام بالتالي يف  (ب

  أصول لصندوق عام يديره:

 وضع سياسة مكتوبة فيما يتعلق حبقوق التصويي يعتمدها جملس إدارة الصندوق. (1

ممارسة حقـوق التصـويي أو االمتنـاع مـن ممارسـتها وفقـًا ملـا تقتضـيه السياسـة املكتوبـة            (2

ــس إدارة الصــندوق، وحفــظ ســج      ــل جمل ــق ممارســة حقــوق    ّلاملعتمــدة مــن قب كامــل يوث

 التصويي أو االمتناع عن ممارستها وأسباب ذلك.

، واملوقع اإللكرتوني للسـوق  على مدير الصندوق العام اإلفصاح يف موقعه اإللكرتوني جيب (ج

عــن )حيثمــا ينطبــق(  موقــع رخــر متــاح للجمهــور حبســب الضــوابط الــيت حتــددها اهليئــة  أّي أو

ويي الـيت يتبعهـا، وذلـك فيمـا يتعلـق بكـل صـندوق اسـتثمار         السياسات املتعلقة حبقـوق التصـ  

 عام يديره.  

 

 : متطلبات تقديم شروط وأحكام الصندوقاحلادية والستون املادة

جيــب علــى مــدير الصــندوق العــام أن يــزود مــالكي الوحــدات ومــالكي الوحــدات احملــتملني     (أ

 بشروط وأحكام الصندوق باللغة العربية جمانًا.وأمني احلفظ 

أن تتضــمن شــروط وأحكــام الصــندوق العــام األســس الــيت ســيدخل مــالكو الوحــدات  جيــب  (ب

احملتملون بناًء عليها يف عالقات تعاقدية مـع مـدير الصـندوق فيمـا يتعلـق باالسـتثمار املطـروح        

( مــن 1علـيهم، وجيـب أن تتضـمن شـروط وأحكـام الصـندوق املعلومـات احملـددة يف امللحـق )         

 هذه الالئحة.

حكــام الصــندوق مســتوفية ملتطلبــات شــروط تقــديم اخلــدمات مبوجــب الئحــة دُّ شــروط وأُتع ــ (ج

 .مؤسسات السوق املالية

الصـندوق   من توقيع مالـك الوحـدة علـى شـروط وأحكـام      جيب على مدير الصندوق التأكد (د

موافقـة مـدير الصـندوق علـى اشـرتاكه األولـي يف الصـندوق         وحصوله علـى نسـخة منهـا قبـل    

 عام.ال

أحكام الصـندوق املطبقـة علـى مجيـع مـالكي الوحـدات مـن نفـس         أن تكون شروط و جيب (ه
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 الفئة يف الصندوق العام موحدة.

جيــب علــى مــدير الصــندوق تقــديم نســخة حمدَّثــة مــن شــروط وأحكــام الصــندوق إىل اهليئــة    (و

 .  ، وكذلك إىل أمني احلفظ فور حتديثهاأي تغيري عليهاإجراء أيام من ( 10)خالل 

ــندوق    (ز ــدير الصــ ــى مــ ــر جيــــب علــ ــه    نشــ ــندوق يف موقعــ ــام الصــ ــروط وأحكــ ــن شــ نســــخة مــ

سـب الضـوابط   حبخـر متـاح للجمهـور    موقـع ر  أّي ، واملوقع اإللكرتوني للسـوق أو اإللكرتوني

ثــة مــن ، وجيــب عليــه كــذلك اإلعــالن عــن نســخة حمدّ )حيثمــا ينطبــق( الــيت حتــددها اهليئــة

موقـع   أّي أو ، واملوقـع اإللكرتونـي للسـوق   يف موقعـه اإللكرتونـي  شروط وأحكام الصندوق 

( 10وذلـك خـالل )  )حيثمـا ينطبـق(    سب الضوابط الـيت حتـددها اهليئـة   حبخر متاح للجمهور ر

 أي حتديث عليها.    إجراء أيام من 

 

 : موافقة اهليئة ومالكي الوحدات على التغيريات األساسية والستونالثانية  املادة

 الصـندوق املعـ  علـى    مـالكي الوحـدات يف   جيب على مدير الصـندوق احلصـول علـى موافقـة     (أ

 التغيري األساسي املقرتح من خالل قرار صندوق عادي.

ــة           (ب ــى موافق ــى مــدير الصــندوق احلصــول عل ــادة، جيــب عل اســتثناًء مــن الفقــرة )أ( مــن هــذه امل

مالكي الوحدات يف الصندوق املع  على التغـيري األساسـي املقـرتح الـوارد يف الفقـرة الفرعيـة       

 صندوق.خاص للاملادة من خالل قرار  ( من الفقرة )د( من هذه9)

)أ( للفقــرتني  جيــب علــى مــدير الصــندوق بعــد احلصــول علــى موافقــة مــالكي الوحــدات وفقــاً   (ج

اهليئــة علــى التغــيري األساســي املقــرتح للصــندوق   مــن هــذه املــادة، احلصــول علــى موافقــة و)ب( 

 العام.

 حلاالت اآلتية:قصد مبصطلح "التغيري األساسي" أي من اهذه الالئحة، ُي ألغراض (د

 .أو فئته التغيري املهم يف أهداذ الصندوق العام أو طبيعته (1
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حقـوقهم  علـى  مـالكي الوحـدات أو   علـى   التغيري الذي قد يكون له تأثري سليب وجوهري (2

 فيما يتعلق بالصندوق العام املغلق.

 املخاطر للصندوق العام. درجةالتغيري الذي يكون له تأثري يف  (3

   ير الصندوق من منصب مدير للصندوق.االنسحاب الطوعي ملد (4

يـــؤدي يف املعتـــاد إىل أن يعيـــد مـــالكي الوحـــدات النظـــر يف مشــــاركتهم يف       أي تغـــيري   (5

 الصندوق العام املغلق.

يؤدي إىل زيادة املدفوعات من أصـول الصـندوق العـام املغلـق إىل مـدير الصـندوق       أي تغيري  (6

 ألي منهما.  أو أي عضو من أعضاء جملس إدارة الصندوق أو أي تابع

 م نوعًا جديدًا من املدفوعات تسدَّد من أصول الصندوق العام املغلق.يقّدتغيري  أّي (7

يزيد بشكل جوهري أنواع املدفوعات األخرؤ اليت تسـدَّد مـن أصـول الصـندوق     أي تغيري  (8

 العام املغلق.

  املغلق.العام التغيري يف تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق  (9

مــن خــالل قبــول مســاهمات نقديــة أو    العــام املغلــق أصــول الصــندوق إمجــالي قيمــةزيــادة  (10

 .عينية أو كليهما

 أي حاالت أخرؤ تقررها اهليئة من حني آلخر وتبلن بها مدير الصندوق. (11

جيب على مدير الصـندوق احلصـول علـى موافقـة جملـس إدارة الصـندوق قبـل إجـراء أي تغـيري           (ه

 أساسي.

ــندوق  (و ــالكي ا جيـــب علـــى مـــدير الصـ ــيريات  و لوحـــداتإشـــعار مـ ــيل التغـ ــاح عـــن تفاصـ اإلفصـ

سب الضوابط الـيت حتـددها   حبخر متاح للجمهور رموقع  وأّي اإللكرتوني هموقعيف األساسية 

 ( أيام من سريان التغيري.10قبل ) اهليئة
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ها مـدير الصـندوق   ّدعِـ جيب بيان تفاصيل التغيريات األساسية يف تقارير الصـندوق العـام الـيت يُ    (ز

 من هذه الالئحة. لسادسة والسبعنيا ةوفقًا للماد

حيق ملالكي وحدات صندوق عام مفتوح اسرتداد وحداتهم قبـل سـريان أي تغـيري أساسـي دون      (ح

 .(جدتإن ُو)فرض أي رسوم اسرتداد 

من متطلب إرسـال اإلشـعار الكتـابي إىل مجيـع مـالكي الوحـدات       ُتستثنى الصناديق املتداولة  (ط

، علـى أن يكـون اإلعـالن عـن ذلـك يف املوقـع اإللكرتونـي        ةاملـاد  ( من هـذه والوارد يف الفقرة )

   واملوقع اإللكرتوني للسوق.ملدير الصندوق 

 

 غري أساسية: إشعار اهليئة ومالكي الوحدات بأي تغيريات والستون الثالثة املادة

اإلفصـاح يف املوقـع اإللكرتونـي    وومـالكي الوحـدات   جيب على مدير الصندوق إشعار اهليئة  (أ

عـن أي   سـب الضـوابط الـيت حتـددها اهليئـة     حبخـر متـاح للجمهـور    رموقع  وأّي ندوقملدير الص

 حيـق ، و( أيام من سريان التغـيري 10يف الصندوق العام الذي يديره قبل ) غري أساسيةتغيريات 

غـري األساسـي   التغـيري   اسـرتداد وحـداتهم قبـل سـريان     الصندوق العام املفتوح وحداتملالكي 

 اد )إن ُوجدت(.دون فرض أي رسوم اسرتد

قبـل إجـراء أي تغـيري    جيب على مدير الصندوق احلصول على موافقـة جملـس إدارة الصـندوق     (ب

 .غري أساسي

ة " أي تغـيري ال يقـع ضـمن أحكـام املـاد     غري األساسـي قصد بـ"التغيري هذه الالئحة، ُي ألغراض (ج

 .من هذه الالئحة الثانية والستني

ها مــدير ّدِعــيف تقــارير الصــندوق العــام الــيت يُ   غــري األساســية جيــب بيــان تفاصــيل التغــيريات    (د

 من هذه الالئحة. والسبعني دسةالسا ةالصندوق وفقًا للماد
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من متطلب إرسال اإلشعار إىل مجيع مـالكي الوحـدات الـوارد يف    ُتستثنى الصناديق املتداولة  (ه

دير الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة، علــى أن يكــون اإلعــالن عــن ذلــك يف املوقــع اإللكرتونــي ملــ     

 .املوقع اإللكرتوني للسوقالصندوق و

 : مدة الطرح األوليوالستونالرابعة  املادة

جيب بيـان تفاصـيل الطـرح األولـي لوحـدات الصـندوق العـام )مبـا يف ذلـك مـدة الطـرح األولـي              (أ

 .  شروط وأحكام الصندوق والسعر األولي للوحدات( يف

 بالسعر األولي. إال مدير الصندوقال جيوز طرح الوحدات خالل مدة الطرح األولي من قبل  (ب

ومــع عــدم اإلخــالل   وخــالل تلــك املــدة، ( يومــًا.60ال تزيــد مــدة الطــرح األولــي علــى ) ن جيــب أ (ج

ــادة  دبأحكــام الفقــرة )  ــالن    ال جيــوز ،مــن هــذه الالئحــة   ألربعــنيا( مــن امل اســتثمار أي مــن مب

ديق أسـواق النقـد، أو   صـنا االشرتاك حتى تكتمل مدة الطرح األولي، باستثناء اسـتثمارها يف  

 البنـك املركـزي  ، واملربمة مـع طـرذ خاضـع لتنظـيم     صفقات سوق النقدالودائع البنكية ويف 

 .خارج اململكةالسعودي للبنك املركزي أو هليئة رقابية مماثلة  السعودي

جيب على مدير الصندوق أن يضع حدًا أدنى ينبغي مجعـه مـن خـالل اشـرتاكات املسـتثمرين       (د

مـن هـذه    األربعـني ( مـن املـادة   دومع عدم اإلخالل بأحكـام الفقـرة )  . ح األوليخالل مدة الطر

ال جيوز استثمار أي من مبالن االشرتاك حتى يتم مجـع مبلـن احلـد األدنـى املـذكور       ،الالئحة

، النقـد وصـفقات سـوق    الودائع البنكيـة صناديق أسواق النقد، أو يف باستثناء استثمارها يف 

للبنــك أو هليئــة رقابيــة مماثلــة   الســعودي البنــك املركــزيلتنظــيم واملربمــة مــع طــرذ خاضــع  

. وجيـب علـى مـدير الصــندوق اإلفصـاح عـن احلـد األدنــى       خـارج اململكــة السـعودي  املركـزي  

 املطلوب مجعه يف شروط وأحكام الصندوق.

يف حــال عــدم مجــع احلــد األدنــى املشــار إليــه يف الفقــرة )د( مــن هــذه املــادة خــالل مــدة الطــرح    (ه

لي، جيب على مدير الصندوق أن يعيد إىل مـالكي الوحـدات مبـالن االشـرتاك وأي عوائـد      األو

 ناجتة عن استثمارها وفقًا للفقرتني )ج( و)د( من هذه املادة دون أي حسم.
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( 10، جيب على مدير الصـندوق تقـديم نتـائج الطـرح إىل اهليئـة خـالل )      عند انتهاء مدة الطرح (و

مــن  (10امللحــق )وفقــًا ملتطلبــات  اإللكرتونــي ملـدير الصــندوق  أيـام، واإلفصــاح عنهــا يف املوقــع 

 .  هذه الالئحة

 الستون: االشرتاك واالسرتدادو اخلامسةاملادة 

فر اوجيـب أن يتـو   .ال جيوز االشرتاك يف وحدات الصندوق العام أو اسرتدادها إال يف يوم تعامل (أ

وإذا  لـى األقـل يف كـل أسـبوع.    ، يوما تعامـل ع ًامغلق ًاللصندوق العام، الذي ال يكون صندوق

يف شـروط   فتكون أيام التعامل وفقًا ملا حيـدده مـدير الصـندوق   كان الصندوق العام مغلقًا، 

 وأحكام الصندوق.  

لتقــــديم طلبــــات االشــــرتاك النهــــائي أن حتــــدد شــــروط وأحكــــام الصــــندوق املوعــــد  جيــــب (ب

 واالسرتداد.

سـرتداد بالسـعر الـذي ُيحتسـب عنـد      الصندوق معاملة طلبات االشرتاك أو االمشغل جيب على  (ج

  لتقديم طلبات االشرتاك واالسرتداد.النهائي التالية للموعد  يمينقطة التق

الصــندوق تنفيــذ طلبــات االشــرتاك أو االســرتداد حبيــث ال تتعــارض مــع أي   مشــغل جيــب علــى  (د

 أحكام تتضمنها هذه الالئحة أو شروط وأحكام الصندوق.

ملالك الوحدات عوائد االسرتداد قبـل موعـد إقفـال العمـل     أن يدفع  الصندوقمشغل جيب على  (ه

 .أقصى دحبيم اليت ُحدد عندها سعر االسرتداد ييف اليوم اخلامس التالي لنقطة التق

 تأجيل عمليات االسرتدادوالستون: السادسة  املادة

حتـى يـوم التعامـل    مفتوح جيوز ملدير الصندوق تأجيل تنفيذ أي طلب اسرتداد من صندوق عام  (أ

ــوم تعامــل          ــات االســرتداد ملــالكي الوحــدات يف أي ي ــع طلب ــن إمجــالي نســبة مجي ــالي إذا بل الت

 أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق. (10٪)

جيب على كـل مـدير صـندوق اتبـاع إجـراءات عادلـة ومنصـفة عنـد اختيـار طلبـات االسـرتداد             (ب

   صندوق.املطلوب تأجيلها، واإلفصاح عن هذه اإلجراءات يف شروط وأحكام ال
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 والستون: تعليق االشرتاك أو اسرتداد الوحداتالسابعة  املادة

 جيب على مدير الصندوق تعليق االشرتاك أو اسرتداد الوحدات إذا طلبي اهليئة ذلك. (أ

 ال جيوز ملدير الصندوق تعليق االشرتاك أو اسرتداد وحدات الصندوق إال يف احلاالت اآلتية:   (ب

مـــالكي وحـــدات  قـــول أن التعليـــق حيقـــق مصـــاحلإذا رأؤ مـــدير الصـــندوق بشـــكل مع (1

 الصندوق العام.

األصـول   يـتم فيهـا التعامـل يف األوراق املاليـة أو     ُعلَّـق التعامـل يف السـوق الرئيسـة الـيت      إذا (2

 بالنسـبة إىل أصـول الصـندوق   أو إما بشكل عام  األخرؤ اليت ميلكها الصندوق العام،

ريــة لصــايف قيمــة أصــول الصــندوق  جوه الــيت يــرؤ مــدير الصــندوق بشــكل معقــول أنهــا 

 العام.  

جيب على مدير الصندوق اختاذ اإلجراءات التالية يف حالة أي تعليق يفرضه مدير  (ج

 الصندوق وفقًا للفقرة )ب( من هذه املادة:

للمــدة الضــرورية واملــربرة مــع مراعــاة مصــاحل    إال التأكــد مــن عــدم اســتمرار أي تعليــق    (1

 مالكي الوحدات.

 ورة منتظمــة والتشــاور مــع جملــس إدارة الصــندوق وأمــني احلفــظ      مراجعــة التعليــق بصــ   (2

 حول ذلك بصورة منتظمة. ومشغل الصندوق

بــأي تعليــق مــع توضــيح أســباب التعليــق، وإشــعار   فــورًا إشــعار اهليئــة ومــالكي الوحــدات (3

اهليئــة ومــالكي الوحــدات فــور انتهــاء التعليــق بالطريقــة نفســها املســتخدمة يف اإلشــعار      

خـر متـاح   رموقـع   أّيو املوقع اإللكرتوني ملدير الصـندوق يف فصاح عن ذلك واإل ،التعليقب

 .سب الضوابط اليت حتددها اهليئةحبللجمهور 

 للهيئة صالحية رفع التعليق إذا رأت أن ذلك حيقق مصاحل مالكي الوحدات. (د
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 والستون: مقابل الصفقاتالثامنة  املادة

الشـرتاك واالسـرتداد   لق بالصندوق العام رسـوم ا يشمل مقابل الصفقات اليت جيوز فرضها فيما يتع

 وجيب اإلفصاح عن هذا املقابل بشكل كامل يف شروط وأحكام الصندوق. ونقل امللكية،

 

 : االقرتاض لتنفيذ طلبات االسرتدادوالستونالتاسعة  املادة

اههـود الالزمـة لالحتفـاظ بسـيولة كافيـة لتنفيـذ طلبـات         على مدير الصندوق بـذل مجيـع   (أ

 رتداد.االس

إذا كاني األموال املتوافرة يف حساب الصـندوق العـام املخصـص لتنفيـذ طلبـات االسـرتداد        (ب

مصـلحة  حيقـق  مبـا   غري كافيـة، فيجـوز ملـدير الصـندوق أن يقـرتض لتغطيـة تلـك الطلبـات        

 .شروط وأحكام الصندوقمبا ال يتعارض مع مالكي الوحدات و

ًا هلــذه املـادة للنســبة املنصـوص عليهــا يف   ال خيضـع االقـرتاض لتنفيــذ طلبـات االســرتداد وفقـ     (ج

 .  من هذه الالئحة احلادية واألربعني( من املادة حالفقرة )

 املادة السبعون: إعالنات األوراق املالية واملواد الرتوجيية 

ــق بالصــندوق العــام        (أ ــة فيمــا يتعل املرســل إىل مــالكي   ،جيــب أن يســتويف إعــالن األوراق املالي

مؤسســات متطلبــات هــذه املــادة وأحكــام الئحــة   ،ات احملــتملنيالوحــدات أو مــالكي الوحــد

 العالقة. والئحة أعمال األوراق املالية ذات السوق املالية

جيب أن يتضمن أي إعالن عن أوراق مالية يتعلق بصندوق عام معلومات عن كيفية احلصول  (ب

شري على نسخة من شروط وأحكام الصندوق وتقارير الصندوق ملالكي الوحدات، وأن ي

 املتعلق باملخاطر اليت ينطوي شروط وأحكام الصندوقاإلعالن إىل اإلفصاح املضمن يف 

 عليها االستثمار يف الصندوق.

أو أي تأكيـد عـن أدائـه أو أداء     إذا تضمن إعـالن األوراق املاليـة معلومـات عـن أداء الصـندوق      (ج

 أن يستويف اإلعالن املتطلبات اآلتية: مديره، فيجب

مجيــع املصــاريف الفعليــة الســابقة   العائــد الكلــي للصــندوق بعــد خصــم توضــيح معلومــات  (1

 اإلمجــالي )قبــلد الكلــي عــالن األوراق املاليــة علــى العائــ للصــندوق. وجيــوز أن يشــتمل إ
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الفعليـة وأن   أن يتضمن اإلعالن العائد بعد خصـم املصـاريف   خصم املصاريف الفعلية( على

 الوضوح يف اإلعالن. تربز بنفس الدرجة من

الكلـي عـن املـدة نفسـها ملؤشـر       ضيح معلومات العائد الكلـي للصـندوق مقارنـة بالعائـد    تو (2

ويف حـال كـون املؤشـر     .شـروط وأحكـام الصـندوق    عنـه يف  مناسب أو معيار رخر مفصـح 

الكلـي، جيـب اإلفصـاح عـن العناصـر الـيت        أو املعيار اآلخر ال يشمل مجيع عناصر العائد

مقارنـــة العائـــد الكلـــي   ميكـــن أن يـــؤثر ذلـــك يف  فيشـــملها املؤشـــر أو املعيـــار وكيـــ   

 للصندوق باملؤشر أو املعيار.

وقــد ختضــع  ،العــام مــتغرية ن إعــالن األوراق املاليــة أن قيمــة االســتثمار يف الصــندوقأن يبــّي (3

   النقص. للزيادة أو

إذا تضــمن أي إعـــالن أوراق ماليــة العائـــد الكلــي للصـــندوق، فيجــب أن يوضـــح اإلعـــالن      (د

( سـنوات أو منـذ تأسـيس    10( سـنوات، و) 5( سـنوات، و) 3لسنة واحدة، و) العائد الكلي

تقـل عـن    هـذه الفـرتات، وال جيـوز ذكـر األداء لفـرتة      الصندوق إذا كاني مدته أقصـر مـن  

 سنة واحدة.

هــذه املــادة العائــد الكلــي للصــندوق حتــى   جيــب أن يتضــمن اإلعــالن وفقــًا للفقــرة )د( مــن  (ه

القــوائم املاليــة    تقــويم الســنوي نفســه املتبــع يف إعــداد    ال نهايــة رخــر ربــع ســنة )باســتخدام    

 للصندوق(.

أن تـؤدي أي معلومـة تتعلـق بـأداء الصـندوق إىل فهـم خـاطئ         معقـول  إذا كان هناك احتمال (و

ملــالكي الوحــدات احملــتملني، فيجــب أن يفصــح إعــالن األوراق املاليــة عــن ظــروذ املعلومــة 

 اليت ساهمي يف ذلك األداء ويوضحها.  

وفـق مـا هـو مطلـوب يف الئحـة      من املخـاطر  يتضمن إعالن األوراق املالية حتذيرات  جيب أن (ز

 منطبقًا. متى كان ذلك مؤسسات السوق املالية

يف حمفظـــة اســـتثمار  جيـــوز أن يتضـــمن إعـــالن األوراق املاليـــة قائمـــة جبميـــع االســـتثمارات (ح

ــارة الصـــندوق أو قائمـــة ــتثمارات خمتـ ــواء إعـــالن األوراق  ويف .باسـ ــال احتـ ــة  حـ ــة قائمـ املاليـ
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باستثمارات خمتـارة فقـط، جيـب اختيـار االسـتثمارات يف هـذه القائمـة بشـكل موضـوعي          

 املدرجة يف القائمة. اإلفصاح عن أساس اختيار االستثمارات ومتوازن، وجيب

 اآلتية: جيوز أن يتضمن إعالن األوراق املالية أيًا من املعلومات ال (ط

اء االستثماري للصندوق العام أو مالكي وحدات توقع أو تقدير العائد الكلي أو األد (1

اإلفصاح عن حد أدنى مضمون من العائد وذلك فيما يتعلق  الصندوق العام )باستثناء

 يضمن أو يطبق أي إجراءات حلماية رأسي ب عالن األوراق املالية للصندوق العام الذ

 املال(. 

املفرتضني يف ذلـك الصـندوق أو   أي شهادة أو بيان عن جتربة مالكي الوحدات الفعليني أو  (2

 األخرؤ اليت يديرها مدير الصندوق نفسه. الصناديق

ــة مرســل إىل         (ي ــة نســخًا مــن أي إعــالن أوراق مالي ــى مــدير الصــندوق أن يقــدم للهيئ جيــب عل

 ( أيام من تاريخ اإلعالن.5مالكي الوحدات أو مالكي الوحدات احملتملني خالل )

 املادة احلادية والسبعون: التقييم

 كاماًل وعاداًل.تقييمًا أصول الصندوق تقييم مسؤواًل عن  الصندوقمشغل دُّ ُيع  (أ

يم أصول الصندوق العام يف كـل يـوم تعامـل يف الوقـي احملـدد      يتقعلى مشغل الصندوق جيب  (ب

لتقــديم النهــائي بعــد املوعــد   ًاواحــد ًاومبــدة ال تتجــاوز يومــ   ،الصــندوقيف شــروط وأحكــام  

 د.طلبات االشرتاك واالسرتدا

يم الوحـدات وأي  يـ جيب على مدير الصندوق أن يوثق يف شروط وأحكـام الصـندوق أسـس تق    (ج

ذلــك مناســبًا، وجيــب عليــه التأكــد مــن أن منهجيــة وإجــراءات     كــان حيثمــاتقيــيم منهجيــة 

 ق بطريقة عادلة ومتطابقة.تطبَّالتقييم 

امـــل يف ونقاطـــه والتســـعري والتعللتقيـــيم جيـــب علـــى مـــدير الصـــندوق وضـــع سياســـة واضـــحة  (د

وأن ينص بشكل واضح على هذه السياسة يف شروط وأحكام الصـندوق. وجيـب    ،الوحدات
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يم الوحدات ألغـراض تنفيـذ طلبـات االشـرتاك     يعلى مدير الصندوق إقرار طريقة متطابقة لتق

 واالسرتداد ونقل امللكية.

ق بطــر مــن هــذه الالئحــة اخلــاص  (5امللحــق )أحكــام بلتــزام الا الصــندوقمشــغل جيــب علــى  (ه

 .يم الصناديق العامةيتق

 املادة الثانية والسبعون: تسعري الوحدات 

 .يشغله مسؤواًل عن حساب سعر وحدات الصندوق العام الذي الصندوقمشغل يكون  (أ

بناًء على صايف قيمة  وُيحسب سعر الوحدات لكل من االشرتاك واالسرتداد يف أي يوم تعامل

 يم يف يوم التعامل ذي العالقة.ينقطة التق أصول كل وحدة من وحدات الصندوق العام عند

عشـرية   أربـع عالمـات  علـى  بيـان أسـعار الوحـدات بصـيغة حتتـوي      على مشـغل الصـندوق   جيب  (ب

  على األقل.

مــدير الصــندوق نشــر صــايف قيمــة أصــول كــل وحــدة يف يــوم العمــل التــالي ليــوم       علــىجيــب  (ج

ســب حبخــر متــاح للجمهــور رع موقــ وأّي التعامــل وذلــك يف املوقــع االلكرتونــي ملــدير الصــندوق

 .الضوابط اليت حتددها اهليئة

 املادة الثالثة والسبعون: التقييم أو التسعري اخلاطئ

أصل من أصول الصندوق العام بشـكل خـاطئ أو حسـاب سـعر وحـدة بشـكل       تقييم يف حال  (أ

 توثيق ذلك. الصندوقمشغل خاطئ، جيب على 

 يت املتضررين )مبـا يف ذلـك مـالك   الصندوق تعويض مجيع مالكي الوحدامشغل جيب على  (ب

 أو التسعري دون تأخري.التقييم الوحدات السابقني( عن مجيع أخطاء 

أو التسـعري يشـكل مـا    التقيـيم  جيب على مـدير الصـندوق إبـال، اهليئـة فـورًا عـن أي خطـأ يف         (ج

 وأّي أو أكثر من سعر الوحدة واإلفصاح عن ذلك فورًا يف موقعـه اإللكرتونـي   (٪0.5)نسبته 

ويف تقــارير الصــندوق العــام  سـب الضــوابط الــيت حتــددها اهليئـة  حبخــر متــاح للجمهــور رقـع  مو

 من هذه الالئحة. السادسة والسبعني ةّدها مدير الصندوق وفقًا للمادِعاليت ُي
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 السـابعة والسـبعني  جيب على مدير الصندوق أن يقـدم يف تقـاريره للهيئـة املطلوبـة وفقـًا للمـادة        (د

 والتسعري.التقييم  جبميع أخطاء من هذه الالئحة ملخصًا

 : متطلبات املراجعةوالسبعون املادة الرابعة

 .للقيام بعملية املراجعـة  قبل تأسيس الصندوق العام مراجع حسابات على مدير الصندوق تعيني (أ

لقواعـد تسـجيل    مسـجاًل لـدؤ اهليئـة وفقـاً     للصـندوق العـام   مراجع احلسابات وجيب أن يكون

ومستقاًل عن مدير الصندوق وفقـًا ملعيـار    ،آت اخلاضعة إلشراذ اهليئةمراجعي حسابات املنش

 .والئحته التنفيذية االستقاللية احملدد يف نظام احملاسبني القانونيني

قبل نهاية سنته املالية، فيجـب   أشهر( 9إذا مضى على تأسيس الصندوق العام مدة تزيد على ) (ب

 .  األوىلالسنة املالية ة يف هذه احلالة القيام بعملية املراجعة بنهاي

قبل نهاية سنته املالية، فيجوز يف  أو أقل أشهر( 9إذا مضى على تأسيس الصندوق العام مدة ) (ج

 .االيت تليه املالية السنةالقيام بعملية املراجعة يف نهاية  هذه احلالة

أو  بـديل  مراجـع حسـابات   الصـندوق علـى تعـيني أي    جيـب احلصـول علـى موافقـة جملـس إدارة      (د

 يريه.تغ

ــندوق أن يـــرفض تعـــيني   (ه ــابات جيـــب علـــى جملـــس إدارة الصـ ــع احلسـ ــدير  مراجـ أو أن يوجـــه مـ

   ن، يف أي من احلاالت اآلتية:املعّي مراجع احلسابات الصندوق بتغيري

تتعلق بتأديـة   ملراجع احلسابات حول سوء السلوك امله  جوهريةوجود ادعاءات قائمة و (1

 مهامه.

 صندوق العام مستقاًل.لل مراجع احلسابات إذا   يعد (2

 إذا   يعد مراجع احلسابات للصندوق العام مسجاًل لدؤ اهليئة. (3

 ال ميلك املؤهالت واخلربات مراجع احلسابات إذا قرر جملس إدارة الصندوق أن (4

 ُمرض. الكافية لتأدية مهام املراجعة بشكل

ن فيما يتعلق املعيَّ مراجع احلسابات إذا طلبي اهليئة وفقًا لتقديرها احملض تغيري (5

 بالصندوق العام.

 مبوافقة جملس إدارة الصندوق. مراجع احلسابات حيدد مدير الصندوق أتعاب (و
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  : اجتماعات مالكي الوحداتوالسبعون املادة اخلامسة

ــه       (أ ــى، جيــوز ملــدير الصــندوق الــدعوة لعقــد اجتمــاع ملــالكي الوحــدات مببــادرة من ال  أن عل

هــذه  مبوجــب أحكــام وواجباتــه ر الصــندوقمــدي مســؤولياتمــع الــدعوة  يتعــارض موضــوع

 .  الالئحة

( أيـام مـن تسـلم    10الكي الوحـدات خـالل )  مـ جيب على مـدير الصـندوق الـدعوة الجتمـاع      (ب

 طلب كتابي من أمني احلفظ.

( أيـام مـن تسـلم    10الكي الوحـدات خـالل )  مـ جيب على مـدير الصـندوق الـدعوة الجتمـاع      (ج

ــب كتــابي مــن   ــك أو أكثــر مــن   طل أو  ات الــذين ميلكــون جمــتمعني  مــالكي الوحــد  مال

أن علــى األقــل مــن قيمــة وحــدات الصــندوق، وجيــب علــى مــدير الصــندوق  (٪25) منفـردين 

 على ذلك يف شروط وأحكام الصندوق.ينص 

املوقـع اإللكرتونـي ملـدير    يف تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحـدات بـاإلعالن عـن ذلـك      (د

، وب رسـال  ابط الـيت حتـددها اهليئـة   سـب الضـو  حبخـر متـاح للجمهـور    رموقـع   وأّي الصندوق

أيـام علـى األقـل مـن      قبـل عشـرة  يع مالكي الوحـدات وأمـني احلفـظ    إشعار كتابي إىل مج

( يومـًا قبـل االجتمـاع. وجيـب أن حيـدد اإلعـالن واإلشـعار        21)علـى  ومبدة ال تزيد االجتماع 

ة، وجيــب والقــرارات املقرتحــوجــدول األعمــال اخلــاص بــه تــاريخ االجتمــاع ومكانــه ووقتــه 

على مدير الصندوق حـال إرسـاله إشـعارًا إىل مـالكي الوحـدات بعقـد أي اجتمـاع ملـالكي         

 الوحدات إرسال نسخة منه إىل اهليئة.

مدير الصندوق عند إعداد جدول أعمال اجتماع مالكي الوحـدات أن يأخـذ يف   جيب على  (ه

االعتبار املوضوعات اليت يرغب مـالكي الوحـدات يف إدراجهـا، وحيـق ملـالكي الوحـدات       

( علــى األقــل مــن قيمــة وحــدات الصــندوق العــام إضــافة موضــوع أو    %10الــذين ميلكــون )

ريطة أن ال يتـداخل املوضـوع املقـرتح    ، شأكثر إىل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات

 مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته مبوجب أحكام هذه الالئحة.

خـالل فـرتة اإلعـالن    اجتمـاع مـالكي الوحـدات    تعـديل جـدول أعمـال    ملدير الصندوق جيوز  (و

 وأّياملشار إليهـا يف الفقـرة )د( مـن هـذه املـادة، علـى أن يعلـن ذلـك يف موقعـه اإللكرتونـي           
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وب رسـال إشـعار كتـابي    رخر متاح للجمهور حبسـب الضـوابط الـيت حتـددها اهليئـة،      موقع 

ومبـدة   ة أيام علـى األقـل مـن االجتمـاع    قبل عشرمجيع مالكي الوحدات وأمني احلفظ إىل 

 .  ( يومًا قبل االجتماع21ال تزيد على )

ــى أي مــن القــرارات املقرتحــة يف اجتمــاع مــالكي        (ز ــة مــالكي الوحــدات عل  يف حــال موافق

 الوحدات، واستلزم ذلك تعديل شروط وأحكـام الصـندوق، فعلـى مـدير الصـندوق تعـديل      

 حكام وفقًا للقرار املوافق عليه.    األشروط وهذه ال

ال يكــون اجتمــاع مــالكي الوحــدات صــحيحًا إال إذا حضــره عــدد مــن مــالكي الوحــدات   (ح

 حتدد شـروط  على األقل من قيمة وحدات الصندوق العام ما   (٪25)ميلكون جمتمعني 

 وأحكام الصندوق نسبة أعلى.  

( من هذه املـادة، فيجـب علـى مـدير الصـندوق      حالنصاب املوضح يف الفقرة ) ستوذُيإذا    (ط

ــه اإللكرتونــي       ــك يف موقع ــان بــاإلعالن عــن ذل ــاع ث ــدعوة الجتم ــع  وأّي ال خــر متــاح  رموق

مجيـــع  وب رســـال إشـــعار كتـــابي إىل  ،ســـب الضـــوابط الـــيت حتـــددها اهليئـــة حبللجمهـــور 

 ( أيــام.5مــالكي الوحــدات وأمــني احلفــظ قبــل موعــد االجتمــاع الثــاني مبــدة ال تقــل عــن )  

 كاني نسبة الوحدات املمثلة يف االجتماع. وُيعّد االجتماع الثاني صحيحًا أيًا

 جيوز لكل مالك وحدات تعيني وكيل له لتمثيله يف اجتماع مالكي الوحدات. (ي

واحــد يف اجتمــاع مــالكي الوحــدات عــن كــل   جيــوز لكــل مالــك وحــدات اإلدالء بصــوت   (ك

 .وحدة ميتلكها وقي االجتماع

يف مداوالتها والتصـويي علـى قراراتهـا    واالشرتاك جيوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات  (ل

 .وفقًا للضوابط اليت تضعها اهليئة بواسطة وسائل التقنية احلديثة

مـــالكي  مجيـــعبي إىل مـــن متطلـــب إرســـال اإلشـــعار الكتـــا ُتســـتثنى الصـــناديق املتداولـــة  (م

ن يكــون اإلعـالن عــن  أ، علـى  مـن هــذه املـادة   و)ط( (و)د( و) الفقــراتالوحـدات الـوارد يف   

 املوقع اإللكرتوني للسوق.وذلك يف املوقع اإللكرتوني ملدير الصندوق 

 الوحداتإىل مالكي والسبعون: تقديم التقارير  املادة السادسة

املاليــة الســنوية   لســنوية )مبــا يف ذلــك القــوائم   جيــب علــى مــدير الصــندوق إعــداد التقــارير ا      (أ
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( من هذه الالئحة، وجيـب  4)( وامللحق 3)وفقًا ملتطلبات امللحق سنوي الالبيان ربع و املراجعة(

 على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب دون أي مقابل.

مـن نهايـة فـرتة التقريـر     أشـهر  ( 3)ينبغي إتاحة التقارير السنوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز  (ب

لكرتونـي  املوقـع اإل ويف وذلك يف األماكن وبالوسائل احملددة يف شروط وأحكـام الصـندوق   

الضـوابط  حبسب موقع رخر متاح للجمهور  أّي ، واملوقع اإللكرتوني للسوق أوملدير الصندوق

 .  )حيثما ينطبق( اليت حتددها اهليئة

مـن نهايـة    ( يومًا30)مدة ال تتجاوز للجمهور خالل  وإتاحتها األوليةالقوائم املالية  إعداد جيب (ج

املوقـع  ويف وذلك يف األماكن وبالوسائل احملـددة يف شـروط وأحكـام الصـندوق     القوائم فرتة 

قــع رخــر متــاح للجمهــور مو أّي ، واملوقــع اإللكرتونــي للســوق أوااللكرتونــي ملــدير الصــندوق

 .  ينطبق( )حيثما اليت حتددها اهليئة الضوابطحبسب 

مـدة ال   خالل( 4سنوي وفقًا ملتطلبات امللحق )الجيب على مدير الصندوق أن ينشر البيان ربع  (د

وذلـك يف األمـاكن وبالوسـائل احملـددة يف شـروط       ،أيـام مـن نهايـة الربـع املعـ      ( 10تتجاوز )

 ، واملوقـع اإللكرتونـي للسـوق أو   وأحكـام الصـندوق ويف املوقـع االلكرتونـي ملـدير الصـندوق      

 .  )حيثما ينطبق( حتددها اهليئة الضوابط اليتحبسب موقع رخر متاح للجمهور  أّي

( يومـًا مـن إصـدار    21جيب على الصندوق املغذي أو الصندوق القابض إتاحة تقـاريره خـالل )   (ه

 تقارير الصندوق )الصناديق( اليت يستثمر فيها.

وق العــام الــذي يــديره قيمــة األصــول احلاليــة للصــند جيــب علــى مــدير الصــندوق إتاحــة صــايف  (و

وإتاحـة مجيـع أرقـام صـايف قيمـة األصـول        ،للفحص من جانـب مـالكي الوحـدات دون مقابـل    

  املكاتب املسجلة ملدير الصندوق.  السابقة يف

 .املادةمن أحكام الفقرة )و( من هذه ُتستثنى الصناديق املتداولة  (ز
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 هليئةا إىل التقاريرتقديم والسبعون: السابعة املادة 

واملطلوبة وفقًا للمادة  إتاحة التقارير السنوية للجمهوربعد  على مدير الصندوقب جي (أ

املالية السنوية املراجعة للصندوق  من هذه الالئحة )مبا يف ذلك القوائم السادسة والسبعني

 ( أيام.5) خالل مدة ال تتجاوز عند طلبها إىل اهليئةتلك التقارير أن يقدم  العام(

 للجمهــورالبيــان ربــع الســنوي والقــوائم املاليــة األوليــة   بعــد إتاحــة صــندوق ال جيــب علــى مــدير  (ب

 إىل اهليئـة  تلـك التقـارير   أن يقـدم  ،مـن هـذه الالئحـة    السادسة والسبعنياملطلوبة وفقًا للمادة و

 ( أيام.5خالل مدة ال تتجاوز ) عند طلبها
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 الباب اخلامس

 الصناديق اخلاصة

 صندوق خاصلطرح وحدات تقديم إشعار إىل اهليئة : لسبعونواالثامنة  املادة

مؤسسـة سـوق   صـندوق خـاص أن يكـون    طـرح وحـدات   جيب على الشخص الذي يرغب يف  (أ

إدارة نشـاط  أو االسـتثمارات وتشـغيل الصـناديق     يف ممارسـة نشـاط إدارة   امرخصًا هلـ مالية 

ك وفقـًا للصـيغة الـواردة يف    ، وأن يقـدم إشـعارًا إىل اهليئـة بـذل    )حيثما ينطبق( 9االستثمارات

( من هـذه الالئحـة، وأن يسـتويف متطلبـات الطـرح اخلـاص الـواردة يف الفقـرة )أ(         6امللحق )

 من هذه الالئحة. احلادية والثماننيمن املادة 

ال جيـوز طـرح وحـدات صـندوق خـاص باململكــة إال مـن خـالل طـرح خـاص وفقـًا ألحكــام            (ب

 من هذه الالئحة. الثماننياملادة 

 على دفعاترأس املال  استدعاء: والسبعونالتاسعة دة املا

شـــروط  يف ذلــك  نضــمَّ ، علـــى أن ُيعلــى دفعــات  رأس املــال   اســـتدعاءجيــوز ملــدير الصــندوق     (أ

ر مـدير  ِعشـ أن ُيووأحكام الصندوق عنـد الطـرح، مـع بيـان احلـد األدنـى لتشـغيل الصـندوق،         

ويكـون   رأس املـال.  اتاسـتدعاء مجيـع  ( أيام من اكتمال 10الصندوق اهليئة بالنتائج خالل )

 ملالكي الوحدات يف الصناديق اخلاصة املغلقة. ًاملال على دفعات متاحاستدعاء رأس ا

ــذي يرغــب يف       (ب ــدير الصــندوق ال ــى م ــرأس  اســتدعاءجيــب عل ــى دفعــات  الامل يف حيــدد  أن عل

ــى ملــدة   شــروط وأحكــام الصــندوق    ــالكي الوحــدات بــذلك،   احلــد األدن سياســة و إشــعار م

جيب علـى مـدير الصـندوق     ،اسةيويف حال عدم االلتزام بتلك الس .االستدعاءمع هذا التعامل 

                                                 
، ُيعمل بالفقرة )أ( من املادة الثامنة والسبعني من هذه م24/2/2021ملوافق هـ ا12/7/1442( وتاريخ 2021-22-2)وفًقا لقرار جملس اهليئة رقم  9

م، على أن يستمر العمل بالفقرة )أ( من املادة الثالثة والسبعني من الئحة صناديق 01/01/2022هـ املوافق 28/05/1443الالئحة ابتداًء من تاريخ 

م، املعدلة بقرار جملس اهليئة رقم 24/12/2006هـ املوافق 3/12/1427( وتاريخ 2006-219-1االستثمار الصادرة مبوجب قرار جملس اهليئة رقم )

اليت ميكن االطالع عليها من خالل الرابط اآلتي:  ،م23/5/2016هـ املوافق 16/8/1437( وتاريخ 1-61-2016)

(Arabic_AR.pdf20%Final20%-Regulations20%https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/IFRs ،)

 حتى تاريخ العمل بالفقرة )أ( من املادة الثامنة والسبعني من هذه الالئحة.وذلك 
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 .  املتبعة يف تلك احلاالت اإلجراءاتيف شروط وأحكام الصندوق  أن يوضح

 

 : الطرح اخلاص لصندوق خاص وأهلية املستثمرينالثمانون املادة

مـن فئـة   تثمرين مسـ  رحـي علـى  يكون طرح وحدات الصـندوق اخلـاص طرحـًا خاصـًا إذا طُ     (أ

ــب  وإذا كــان احلــد   العمــالء املــؤهلني والعمــالء املؤسســيني   ــى املرتت ــى دفعــه األعل كــل عل

ريـال سـعودي أو   مئيت ألف يزيد على ال املستثمرين من فئة عمالء التجزئة من مطروح عليه 

 10 ما يعادله.

مؤسسـة  لـب مـن   وبنـاًء علـى ط   ،للهيئة يف غري احلاالت الـواردة يف الفقـرة )أ( مـن هـذه املـادة      (ب

شـريطة   ،أن تقرر اعتبـار الطـرح خاصـاً    ،رغب يف طرح وحدات صندوق خاصتسوق مالية 

 الضوابط اليت تفرضها اهليئة.بتزام لاال

، فيجــب أن يكــون صــندوق اســتثمار خاصــًا ًاعقاريــ ًاإذا كــان الصــندوق املطــروح صــندوق (ج

 .خاص مغلق

 متطلبات الطرح اخلاص :احلادية والثمانون املادة

 طرح وحدات صندوق خاص إال بعد القيام باآلتي: ملؤسسة السوق املاليةجيوز ال  (أ

( يومـًا  15( من هذه الالئحـة قبـل )  6إشعار اهليئة كتابيًا وفقًا للصيغة الواردة يف امللحق ) (1

 على األقل من التاريخ املقرتح للطرح.

 الالئحة.( من هذه 7تقديم إقرار إىل اهليئة وفقًا للصيغة الواردة يف امللحق ) (2

 ( مـن هـذه الالئحـة   11وفقًا ملتطلبات امللحـق ) تقديم نسخ من شروط وأحكام الصندوق  (3

                                                 
، ُيعمل بالفقرة )أ( من املادة الثمانني من هذه الالئحة م24/2/2021هـ املوافق 12/7/1442يخ ( وتار2021-22-2)وفًقا لقرار جملس اهليئة رقم  10

م، على أن يستمر العمل بالفقرتني )أ( و)ب( من املادة الرابعة والسبعني من الئحة صناديق 01/01/2022هـ املوافق 28/05/1443ابتداًء من تاريخ 

م، املعدلة بقرار جملس اهليئة رقم 24/12/2006هـ املوافق 3/12/1427( وتاريخ 2006-219-1يئة رقم )االستثمار الصادرة مبوجب قرار جملس اهل

اليت ميكن االطالع عليها من خالل الرابط اآلتي: ، م23/5/2016هـ املوافق 16/8/1437( وتاريخ 1-61-2016)

(Arabic_AR.pdf20%Final20%-Regulations20%https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/IFRs ،)

 حتى تاريخ العمل بالفقرة )أ( من املادة الثمانني من هذه الالئحة. وذلك
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 وأي مستندات طرح سوذ ُتستخدم يف اإلعالن عن الطرح إىل اهليئة.

مبا يف ذلك وصـف لعمليـة اختـاذ قـرار      ،تقديم تفاصيل اهليكل التنظيمي ملدير الصندوق (4

واسـم ووظيفـة أي شـخص     ،لصـندوق مـن البـاطن   االستثمار من مدير الصـندوق أو مـدير ا  

 مسجل مشرتك يف تلك القرارات إىل اهليئة.  

 .العالقةذي برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام لصندوق االستثمار تقديم  (5

 سداد املقابل املالي للتسجيل حسبما حتدده اهليئة. (6

 تقديم أي معلومات أخرؤ تطلبها اهليئة. (7

عار الطـرح اخلـاص واملعلومـات والوثـائق ذات العالقـة وفقـًا للفقـرة        إذا رأت اهليئة بعد تلقي إش (ب

 أو يتناســب مــع قــدرة مــدير الصــندوق   )أ( مــن هــذه املــادة أن الطــرح املقــرتح للوحــدات قــد ال     

 ميكن أن ينتج عنه إخالل بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز هلا اختاذ أي من اآلتي:

ا يف ذلــك طلــب حضــور الشــخص املعــ  أو مــن  إجــراء أي استقصــاءات تراهــا مناســبة مبــ   (1

ميثله أمام اهليئة لإلجابة عـن أسـئلة اهليئـة، وشـرح املسـائل الـيت تـرؤ اهليئـة أن هلـا عالقـة           

 بالطرح اخلاص.  

ــحة        (2 ــد صـ ــافية، أو تأكيـ ــات إضـ ــديم معلومـ ــريه تقـ ــن الشـــخص املعـــ  أو غـ أن تطلـــب مـ

 املعلومات املقدمة بالطريقة اليت حتددها اهليئة.  

 أو ميكن أن ينـتج  ،يتناسب مع قدرة مدير الصندوقال  قررت اهليئة أن الطرح اخلاص اإذ (ج

 ملؤسسـة السـوق املاليـة   عنه إخالل بالنظـام أو لوائحـه التنفيذيـة، فيجـوز هلـا إصـدار "تبليـن"        

 الطرح. بعدم جواز القيام بالطرح اخلاص، أو أن تنشر "إخطارًا" حيظر

راءات املنصــوص عليهــا يف الفقــرة )ج( مــن هــذه املــادة،       إذا   تتخــذ اهليئــة أيــًا مــن اإلجــ      (د

ــاء علــى طلبهــ  ملؤسســة الســوق املاليــة فتصــدر اهليئــة إشــعارًا   طــرح ن عــدم ممانعتهــا  يبــّي ابن

 .الصندوق اخلاصوحدات 
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 ( أيام من انتهـاء فـرتة الطـرح   10قدم إىل اهليئة خالل )تأن  مؤسسة السوق املاليةجيب على  (ه

( مـــن هـــذه 10وفقـــًا للصـــيغة الـــواردة يف امللحـــق )  تـــائج الطـــرحللصـــندوق اخلـــاص بيانـــًا لن

 .الالئحة

ــى املوضــح يف       إذا   يكتمــل الطــرح  (و شــروط وأحكــام  مــن خــالل عــدم مجــع احلــد األدن

احملــدد يف إشــعار الطــرح اخلــاص  وجــد( )إن ُو نتهــاء الطــرحاملقــرتح اليف التــاريخ الصــندوق 

ــة وفقــًا للفقــرة   ــة ) املقــدم إىل اهليئ ــ1الفرعي ــى    ن الفقــرة ( م )أ( مــن هــذه املــادة، فيجــب عل

ؤكـد فيـه   ت ا( أيام ب شعار كتابي موق ـع منهـ  10تزويد اهليئة خالل ) مؤسسة السوق املالية

باإلضـــافة إىل إعـــادة مبـــالن االشـــرتاك وأي عوائـــد ناجتـــة عـــن        ،عـــدم اكتمـــال الطـــرح  

 استثمارها دون أي حسم إىل مالكي الوحدات.  

 11الشكل التعاقدي للصندوق اخلاص :والثمانونالثانية  املادة

مالكي وحدات حمتملني ومدير الصندوق علـى شـروط    أول بتوقيع الصندوق اخلاصيؤسس  (أ

 وأحكام الصندوق ذي العالقة.

علـى شـروط    اتنشأ العالقة التعاقدية بني مالك الوحـدات احملتمـل ومـدير الصـندوق بتوقيعهمـ      (ب

 وأحكام الصندوق ذي العالقة.
 

ندوق تضمني شروط وأحكام الصـندوق املتطلبـات ذات العالقـة يف هـذه     جيب على مدير الص (ج

الالئحــة، وجيــب علــى مــدير الصــندوق اخلــاص باإلضــافة إىل ذلــك تضــمني شــروط وأحكــام 

 .من هذه الالئحة (11امللحق )واملعلومات الواردة يف تطلبات املذي العالقة الصندوق 

لفقـرة )ب( مـن هـذه املـادة مسـتوفية ملتطلبـات       دُّ شروط وأحكام الصندوق املشار إليها يف اُتع  (د

 .مؤسسات السوق املاليةشروط تقديم اخلدمات مبوجب الئحة 

                                                 
يستمر العمل بالفقرة )ج( من املادة السادسة  ،م24/2/2021هـ املوافق 12/7/1442( وتاريخ 1202-22-2)وفًقا لقرار جملس اهليئة رقم  11

م، 24/12/2006هـ املوافق 3/12/1427( وتاريخ 2006-219-1والسبعني من الئحة صناديق االستثمار الصادرة مبوجب قرار جملس اهليئة رقم )

اليت ميكن االطالع عليها من خالل الرابط اآلتي:  ،م23/5/2016هـ املوافق 16/8/1437( وتاريخ 2016-61-1املعدلة بقرار جملس اهليئة رقم )

(Arabic_AR.pdf20%Final20%-egulationsR20%https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/IFRs ،)

اص اليت تنصّْ بأنه: "ج( ُيعّد مالك الوحدات الذي وق ع على شروط وأحكام الصندوق عمياًل فردًا لدؤ الشخص املرخص له ألغراض الئحة األشخو

 .م01/01/2022هـ املوافق 28/05/1443املرخص هلم." وذلك حتى تاريخ 
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 الوحدات :والثمانونالثالثة املادة 

عنـد تنفيـذ طلـب االشـرتاك يف     تكون الوحدات املشرتك فيها ملكًا ملالك الوحـدات احملتمـل    (أ

 .دالشرتاك واالسرتدايوم التعامل التالي للموعد النهائي لتقديم طلبات ا

علـى سـبيل    -حيق ملالك الوحدات ممارسـة مجيـع احلقـوق املرتبطـة بالوحـدات مبـا يف ذلـك         (ب

 حق التصويي يف اجتماعات مالكي الوحدات. -املثال ال احلصر 

عـن   الوحدات مسؤواًلأو جزء منه، ال يكون مالك يف الصندوق فيما عدا خسارته الستثماره  (ج

 .ذي العالقة اخلاص ديون والتزامات الصندوق

جيوز للصندوق اخلاص أن ُيصدر أكثر من فئة واحدة من الوحدات، وجيـب أن يتمتـع مجيـع     (د

ــة حبقــوق متســاوية     ــل مــدير    وأن ُي ،مــالكي الوحــدات مــن نفــس الفئ عــاملوا باملســاواة مــن قب

وال جيــــوز أن يكــــون ألي فئــــة اســــرتاتيجيات وأهــــداذ اســــتثمار ختتلــــف عــــن   ، الصــــندوق

 .يف نفس الصندوق أهداذ االستثمار لفئات أخرؤاسرتاتيجيات و

فئـة مـن الوحـدات حبقـوق مـن شـأنها اإلخـالل حبقـوق مـالكي فئـة            مـالكو ال جيوز أن يتمتع  (ه

 .أخرؤ من الوحدات

  اخلاص العقاري جملس إدارة الصندوق :والثمانونالرابعة  املادة

 صندوق.قبل مدير ال خاص جملس إدارة معني من عقاري ُيشرذ على كل صندوق (أ

اخلـاص  العقـاري  جيب على مدير الصندوق عزل أي عضو من أعضاء جملس إدارة الصـندوق   (ب

مـن مـالكي وحـدات الصـندوق يطلبـون فيـه مـن مـدير         للصـندوق  يف حال صدور قـرار خـاص   

 .الصندوق عزل ذلك العضو

وجيـب   أعضـاء. عن ثالثة العقاري اخلاص ال يقل عدد أعضاء جملس إدارة الصندوق ن جيب أ (ج

ال يقل عدد أعضاء جملس إدارة الصندوق املستقلني عن عضوين، أو ثلث العدد اإلمجـالي  ن أ

 ألعضاء اصلس، أيهما أكثر.
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 ه جملـس إدارة الصـندوق  تخـذ يال جيوز لعضو جملس إدارة الصـندوق التصـويي علـى أي قـرار      (د

 وجيـب  ،مباشـرة أو غـري مباشـرة فيـه     خاصة يف شأن أي أمر يكون لذلك العضو أي مصلحة

 اإلفصاح عن أي مصلحة من ذلك القبيل صلس إدارة الصندوق.

يــتعني أن تتـــوافر متطلبـــات التأهيـــل اآلتيـــة يف أي شــخص يعينـــه مـــدير الصـــندوق عضـــوًا يف    (ه

 جملس إدارة الصندوق:

 ال يكون مفلسًا أو خاضعًا ألي دعاوؤ إفالس أو إعسار.ن أ (1

 رذ خمل بالنزاهة واألمانة.  يسبق له ارتكاب خمالفة تنطوي على احتيال أو تص (2

   .واخلربات الالزمةأن ميتلك املهارات  (3

إذا فقــد أي عضــو مــن أعضــاء جملــس إدارة الصــندوق أيــًا مــن متطلبــات التأهيــل املنصــوص       (و

ــى مــدير الصــندوق تعــيني عضــو مســتوذ        ـعليهــا يف الفقــرة )هــ   ــادة، فيجــب عل ( مــن هــذه امل

 ـ( من هذه املادة.  ملتطلبات األهلية املنصوص عليها يف الفقرة )ه

جيب على مدير الصندوق تـوفري مجيـع املعلومـات والوثـائق الضـرورية عـن الصـندوق العقـاري          (ز

ــاتهم          ــام بواجب ــنهم مــن القي ــس إدارة الصــندوق مــن أجــل متكي ــع أعضــاء جمل اخلــاص همي

وجيب عليه أيضًا توفري أي معلومات أو وثائق أخرؤ يطلبهـا جملـس إدارة الصـندوق     ،بكفاءة

 نه من أداء مهامه.لتمكي

  اخلاص العقاري الثمانون: مسؤوليات أعضاء جملس إدارة الصندوقو اخلامسة املادة

 اآلتي: اخلاص العقاري مسؤوليات أعضاء جملس إدارة الصندوق تشمل

 العقـاري  املوافقة على مجيع العقود والقـرارات والتقـارير اهوهريـة الـيت يكـون الصـندوق       (1

املوافقـة علـى عقـود     -علـى سـبيل املثـال ال احلصـر      -ذلك  اخلاص طرفًا فيها، ويشمل

 ، وعقد املكتب اهلندسي.  التقييموالتطوير، وعقد احلفظ، وعقد التسويق، 
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 للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق.مراجع احلسابات املوافقة على تعيني  (2

 .صندوقاختاذ قرار يف شأن أي تعامل ينطوي على تعارض يف املصاحل يفصح عنه مدير ال (3

وااللتـزام لـدؤ مـدير الصـندوق أو      مسـؤول املطابقـة  مرتني سـنويًا علـى األقـل مـع      االجتماع  (4

مسؤول التبلين عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب لديه؛ للتأكد من التزام مـدير الصـندوق   

 ميع األنظمة واللوائح ذات العالقة.  جب

 ي تعديل عليها.اخلاص وأ العقاري املوافقة على شروط وأحكام الصندوق    (5

حيقـق مصـلحة مـالكي الوحـدات وفقـًا       من قيام مدير الصندوق مبسؤولياته مبـا  التأكد  (6

 اخلاص. العقاري وأحكام الصندوق ألحكام هذه الالئحة وشروط

التأكد من التـزام مـدير الصـندوق باإلفصـاح عـن املعلومـات اهوهريـة ملـالكي الوحـدات           (7

 وغريهم من أصحاب املصاحل.  

ــالكي         العمــل بأم (8 ــة وحــرص ملصــلحة الصــندوق وم ــارة وعناي ــة واهتمــام ومه ــة وحســن ني ان

 الوحدات، وتشمل واجبات األمانة واجب اإلخالص واالهتمام وبذل احلرص املعقول.  

تدوين حماضـر االجتماعـات الـيت تـبني مجيـع وقـائع االجتماعـات والقـرارات الـيت اختـذها            (9

 .جملس إدارة الصندوق

تضــمن تقيــيم أداء وجــودة اخلــدمات املقدمــة مــن األطــراذ املعنيــة  االطــالع علــى التقريــر امل (10

بتقديم اخلدمات اهوهرية للصندوق املشار إليه يف الفقرة )ل( من املـادة التاسـعة مـن هـذه     

الالئحة؛ وذلك للتأكد من قيـام مـدير الصـندوق مبسـؤولياته مبـا حيقـق مصـلحة مـالكي         

 يف هذه الالئحة.   الوحدات وفقًا لشروط وأحكام الصندوق وما ورد

لسياســات  تقيــيم رليــة تعامــل مــدير الصــندوق مــع املخــاطر املتعلقــة بأصــول الصــندوق وفقــاً  (11

 وإجراءات مدير الصندوق حيال رصد املخاطر املتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها.
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الشكاوؤ واإلجـراءات املتخـذة حياهلـا املشـار إليـه يف      مجيع االطالع على التقرير املتضمن  (12

وذلــك للتأكــد مــن قيــام مــدير الصــندوق  ؛الفقــرة )م( مــن املــادة التاســعة مــن هــذه الالئحــة

مبسـؤولياته مبـا حيقـق مصـلحة مـالكي الوحـدات وفقـًا لشـروط وأحكـام الصـندوق ومــا           

 ورد يف هذه الالئحة.  

 قواعد وقيود عامة  الثمانون:و السادسةاملادة 

ي أصــول جبميــع أنواعهــا وأوصــافها،   جيــوز أن تتكــون اســتثمارات الصــندوق اخلــاص مــن أ    (أ

االســتثمارات املســموح بهــا إضــافة إىل  جمــاالت ن بوضــوحأن يبــّيمــدير الصــندوق وجيــب علــى 

الصــندوق اهلــدذ االســتثماري وسياســات االســتثمار وأي قيــود أو حــدود يف شــروط وأحكــام  

 ومستندات الطرح اخلاصة به.

ومسـتندات  بشروط وأحكام الصندوق جيب على مدير الصندوق أن يتقيد يف مجيع األوقات  (ب

واهلــدذ االســتثماري وسياســات االســتثمار وأي قيــود أو حــدود اســتثمارية   الطــرح اخلاصــة بــه

 أخرؤ على الصندوق اخلاص.

عــن مجيــع املــدفوعات مــن أصــول الصــندوق يف شــروط  اإلفصــاح جيــب علــى مــدير الصــندوق  (ج

   وأحكام الصندوق.

صـندوق االسـتثمار   وحـدات  طـرح  ع مصـروفات  جيب على مدير الصـندوق أن يفصـح عـن مجيـ     (د

 .يف شروط وأحكام الصندوق اخلاص يف حال حتميلها على الصندوق

 

 مستندات الصناديق اخلاصة :والثمانونالسابعة  املادة

قـوم بتوزيعهـا فيمـا يتعلـق بطـرح      تقـدم إىل اهليئـة أي مسـتندات    تأن  مؤسسة السوق املاليةعلى  (أ

تلــك املســتندات بيانــًا إلخــالء املســؤولية وفقــًا للصــيغة   وجيــب أن تتضــمن ،الصــندوق اخلــاص

 ( من هذه الالئحة.9الواردة يف امللحق )

أي تغــيري علــى  إجــراءعنــد  ومــالكي الوحــدات ب شــعار اهليئــة ق اخلــاصويلتــزم مــدير الصــند (ب

 .رلية ذلك يف شروط وأحكام الصندوقحتدَّد على أن  مستندات الصندوق
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 الرتوجييةإعالنات األوراق املالية واملواد  والثمانون: الثامنةاملادة 

اإلعالن عن األوراق املالية واملواد الرتوجييـة املتعلقـة بصـندوق خـاص      ملؤسسة السوق املاليةال جيوز 

 أو نشرها إال بعد استيفاء املتطلبات اآلتية:

ض عــرمرســاًل فقــط إىل األشــخاص الــذين جيــوز أن يُ   األوراق املاليــةأن يكــون اإلعــالن عــن   (1

 من هذه الالئحة. الثماننيعليهم الطرح اخلاص يف الصندوق اخلاص وفقًا ألحكام املادة 

 ذات العالقة. الئحة أعمال األوراق املاليةو ،مؤسسات السوق املاليةأحكام الئحة  (2

 القوائم املالية متطلبات مراجعة والثمانون:التاسعة املادة 

وجيــب  تأســيس الصــندوق اخلــاص.ر وفــ مراجــع حســاباتمــدير الصــندوق تعــيني  جيــب علــى (أ

مراجعــة القــوائم بعــد اكتمــال الســنة األوىل مــن تأســيس الصــندوق اخلــاص، وجيــوز إجــراء      

 املراجعة قبل ذلك.

مسجاًل لدؤ اهليئة وفًقا لقواعـد تسـجيل   للصندوق اخلاص  مراجع احلساباتجيب أن يكون  (ب

قــًا ملعيــار االســتقاللية   وف ومســتقالً  ،مراجعــي حســابات املنشــآت اخلاضــعة إلشــراذ اهليئــة     

 .والئحته التنفيذية احملدد يف نظام احملاسبني القانونيني

  التقييم: التسعوناملادة 

ــ (أ والتســعري والتعامــل يف وحــدات  الصــندوق الصــندوق مســؤواًل عــن تقيــيم أصــول    مشــغل دُّ ُيع 

 .  سياسة واضحة ، ومبوجبالصندوق اخلاص

يف املشار إليها يف الفقرة )أ( من هذه املـادة   السياسةيفصح عن أن جيب على مدير الصندوق  (ب

وضـع طريقـة   كـذلك  جيـب عليـه   ووالتقارير السـنوية للصـندوق،   الصندوق شروط وأحكام 

 متطابقة لتسعري الوحدات ألغراض إصدارها ونقلها واسرتدادها.  

جيب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات بأي تعديالت تطـرأ علـى سياسـة التقيـيم      (ج

 .( أيام5خالل مدة ال تتجاوز )عري والتعامل يف وحدات الصندوق اخلاص والتس
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مـن   تقييمـه أو بيعـه  عقـاري  جيب على مـدير الصـندوق العقـاري اخلـاص قبـل شـراء أي أصـل         (د

 .  على األقلمعتمدين اثنني مني قبل مقّي

 دمعتمـ  ممدير الصندوق العقاري اخلاص مراعاة توافر الشـروط اآلتيـة يف أي مقـيّ   جيب على  (ه

   ( من هذه املادة:  دوفق الفقرة ) يعينه

 .عن أي من األطراذ ذوي العالقة مستقاًلاملعتمد  ماملقّيأن يكون  (1

  12.املعتمدين نمّييللمقالسعودية  اهليئة زمالةاملعتمد حاصاًل على  ماملقّيأن يكون  (2

 املعتمــدينمني علــى تقريــر املقــيّ  أشــهرال يكــون قــد مضــى مــدة أكثــر مــن ثالثــة    ن جيــب أ (و

 وقي شراء األصل العقاري أو بيعه. يف( من هذه املادة دعلى الفقرة ) الصادر بناًء

جيــب علــى التطــوير اإلنشــائي، أو ن أحــد أغــراض الصــندوق التطــوير األولــي   ّميف حــال تضــ (ز

عـــن أي مـــن  هندســـي مســـتقلمكتـــب و ،مطـــورمـــدير الصـــندوق العقـــاري اخلـــاص تعـــيني  

صــوهلما علــى املوافقــات والرتاخــيص الالزمــة بعــد التأكــد مــن ح - األطــراذ ذوي العالقــة

ــة أعماهلمــا ونشــاطاتهما مــن اههــات احلكوميــة ذات العالقــة       ويتــوىل املكتــب  ،-ملزاول

واملوافقـة علـى صــرذ    ،شـراذ علـى تنفيـذ خطـة عمـل الصـندوق      اإل –د أدنـى حبـ  – اهلندسـي 

   .  للمطور واملقاول الدفعات

 من اآلتي:  أي ة العالقذي قصد بالطرذ راض هذه املادة، ُيغأل (ح

 ق.الصندو مدير (1

 ظ.احلف أمني  (2

 ر.املطّو  (3

                                                 
( من املادة هـ( من الفقرة )2، ُيعمل بالفقرة الفرعية )م24/2/2021هـ املوافق 12/7/1442( وتاريخ 2021-22-2)رقم وفًقا لقرار جملس اهليئة  12

 م.01/01/2023هـ املوافق 08/06/1444التسعني ابتداًء من تاريخ 
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 ق.، حيثما ينطباملعتمد ماملقّي (4

 ت.مراجع احلسابا (5

 مـن  أي لـدؤ  املـوظفني  أو التنفيـذيني  املـديرين  مـن  أي أو ،اإلدارة جملـس  أعضـاء  (6

 ه.أعال األطراذ

 العقـاري  االسـتثمار  صـندوق  أصـول  صـايف  من (%5) ملكيته تتجاوز وحدات مالك أي (7

 ص.خلاا

 .أي شخص تابع أو مسيطر على أي من األشخاص السابق ذكرهم (8

املعــاني املوضــحة هلمــا يف   لتطوير األولــي والتطــوير اإلنشــائي قصــد بــا ألغــراض هــذه املــادة يُ  (ط

 الئحة صناديق االستثمار العقاري.  

 اجتماعات مالكي الوحدات :والتسعوناحلادية  املادة

ن وأن يبّي ،اجتماعات مالكي الوحدات وضع سياسة يف شأنعلى مدير الصندوق  (أ

 الصندوق اخلاص.شروط وأحكام  تفاصيل تلك السياسة يف

عند تسلم طلب كتابي من  مالكي الوحدات جيب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع (ب

على  (%25)الذين ميلكون جمتمعني أو منفردين  مالكي الوحداتمالك أو أكثر من 

 .أمني احلفظمن أو  األقل من قيمة وحدات الصندوق،

ــود         (ج ــد بن ــى مــدير الصــندوق عنــد الــدعوة الجتمــاع مــالكي الوحــدات القيــام بتحدي جيــب عل

علـى أن يـتم حتديـد سياسـة ذلـك       ونصاب االجتماع والنسبة املطلوبة للموافقة على تلك البنود

 .يف شروط وأحكام الصندوق

، علـــى أن ال رة منــه تمـــاع ملــالكي الوحــدات مببـــاد  ملــدير الصـــندوق الــدعوة لعقــد اج   جيــوز   (د

ــه مــع مســؤوليات مــدير الصــندوق  الــدعوة  يتعــارض موضــوع  مبوجــب أحكــام هــذه   وواجبات

 .  الالئحة
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الـــدعوة الجتمـــاع مـــالكي الوحـــدات ب رســـال إشـــعار كتـــابي إىل مجيـــع مـــالكي    تكـــون  (ه

( 21)علـى  ومبـدة ال تزيـد    ة أيـام علـى األقـل مـن االجتمـاع     قبـل عشـر  أمني احلفظ الوحدات و

جيب أن حيدد اإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمـال  ، والجتماعيومًا قبل ا

والقرارات املقرتحة، وجيب على مدير الصندوق حـال إرسـاله إشـعارًا إىل مـالكي الوحـدات      

 .بعقد أي اجتماع ملالكي الوحدات، إرسال نسخة منه إىل اهليئة

ــة      (و ــى مــدير الصــندوق إشــعار اهليئ ــع افــورًا جيــب عل لقــرارات الصــادرة عــن اجتماعــات    جبمي

 مالكي الوحدات. 

عنـد إعـداد جـدول أعمـال اجتمـاع مـالكي الوحـدات أن         الصـندوق اخلـاص   جيب على مدير (ز

يأخــذ يف االعتبــار املوضــوعات الــيت يرغــب مــالكي الوحــدات يف إدراجهــا، وحيــق ملــالكي    

إضــافة  مــن قيمــة وحــدات الصــندوق اخلــاص   ( علــى األقــل%10) الــذين ميلكــون الوحــدات

ن ال يتـــداخل أ، شـــريطة عمـــال اجتمـــاع مـــالكي الوحـــدات أو أكثـــر إىل جـــدول أموضـــوع 

 .  الالئحة مبوجب أحكام هذه وواجباته مسؤوليات مدير الصندوقاملوضوع املقرتح مع 

ملــدير الصــندوق تعــديل جــدول أعمــال اجتمــاع مــالكي الوحــدات خــالل فــرتة اإلشــعار   جيــوز  (ح

يـع  بـذلك إىل مج  ًا كتابيـ ًاهـذه املـادة، علـى أن ُيرسـل إشـعار      ن( مـ هــ املشار إليها يف الفقـرة ) 

علـى  ومبـدة ال تزيـد    ة أيام على األقل من االجتماعقبل عشرمالكي الوحدات وأمني احلفظ 

 ( يومًا قبل االجتماع.  21)

يف حال موافقة مالكي الوحدات على أي من القرارات املقرتحة يف اجتماع مالكي  (ط

تعديل شروط وأحكام الصندوق، فعلى مدير الصندوق تعديل الوحدات، واستلزم ذلك 

 هذه الشروط واألحكام وفقًا للقرار املوافق عليه.   

جيب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحـدات عنـد طلـب اهليئـة خـالل مـدة ال        (ي

 ( أيام.10تتجاوز )

 موافقة مالكي الوحدات على التغيريات :والتسعون نيةالثا املادة

جيــب علــى مــدير الصــندوق اخلــاص احلصــول علــى موافقــة مــالكي الوحــدات يف الصــندوق     (أ
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 على التغيريات اآلتية:عادي املع  من خالل قرار صندوق 

 .أو فئته يف أهداذ الصندوق اخلاص أو طبيعتهاملهم التغيري  (1

 املخاطر للصندوق اخلاص. درجةالتغيري الذي يكون له تأثري يف  (2

املغلــق د مــن أصــول الصــندوق اخلــاص مجــالي املــدفوعات الــيت تســدَّالتغــيري الــذي يزيــد إ (3

 بشكل جوهري.

حقـوق مـالكي الوحـدات فيمـا يتعلـق      يف جـوهري   التغيري الذي يكـون لـه تـأثري سـليب أو     (4

 بالصندوق اخلاص املغلق.

 التغيري يف تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق املغلق. (5

  وتبلن بها مدير الصندوق.أي حاالت أخرؤ تقررها اهليئة من حني آلخر  (6

اســتثناًء مــن الفقــرة )أ( مــن هــذه املــادة، جيــب علــى مــدير الصــندوق احلصــول علــى موافقــة         (ب

( مـن  5مالكي الوحـدات يف الصـندوق املعـ  علـى التغـيري املقـرتح الـوارد يف الفقـرة الفرعيـة )         

 .صندوقخاص للالفقرة )أ( من هذه املادة من خالل قرار 

ع التغــيريات املنصــوص عليهــا يف هــذه املــادة يف تقــارير الصــندوق        جيــب بيــان تفاصــيل مجيــ    (ج

 من هذه الالئحة. الثالثة والتسعنيها مدير الصندوق وفقًا ألحكام املادة ّدِعاخلاص اليت ُي

عـن تفاصـيل التغـيريات املـذكورة      مالكي الوحـدات و اهليئة على مدير الصندوق إشعار جيب (د

 ( أيام من سريان التغيري.10قبل )وذلك  ،من هذه املادة يف الفقرة )أ(

اسـرتداد وحـداتهم قبـل سـريان أي مـن التغـيريات       وحدات صندوق خـاص مفتـوح   حيق ملالكي  (ه

 .)إن ُوجدت(دون فرض أي رسوم اسرتداد  ،( من هذه املادةأاملذكورة يف الفقرة )

 تقديم التقارير إىل مالكي الوحدات: والتسعونالثالثة املادة 

املراجعـة( للصـندوق اخلـاص    السنوية ر السنوية )مبا يف ذلك القوائم املالية إعداد التقاري جيب (أ

ـــًا ملتطلبــات امللحـــق )  ( مــن هــذه الالئحــة، وجيــب علــى مــدير الصــندوق تزويــد مــالكي     3وفقـ

ينبغــي إتاحــة التقــارير الســنوية ملــالكي      ل. كــذلك الوحــدات بهــا عنــد الطلــب دون أي مقابــ    
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( يومــًا مــن نهايــة فــرتة التقريــر وذلــك مــن خــالل الوســائل   90الوحــدات خــالل مــدة ال تتجــاوز ) 

 احملددة يف شروط وأحكام الصندوق.

 علــى األقــل وفقــاً  أشــهر( 6)جيــب إعــداد التقــارير األوليــة للصــندوق العقــاري اخلــاص كــل      (ب

( يومًا من نهايـة  35وإتاحتها ملالكي الوحدات خالل ) ،( من هذه الالئحة3ملتطلبات امللحق )

وجيــب  ر وذلــك يف األمــاكن وبالوســائل احملــددة يف شــروط وأحكــام الصــندوق،فــرتة التقريــ

وليـة للصـندوق عنـد الطلـب دون أي     تزويد مالكي الوحدات بالتقارير األعلى مدير الصندوق 

   .مقابل

 هليئةإىل االتقارير تقديم  :والتسعونالرابعة  املادة

واملطلوبة وفقًا للمـادة   كي الوحداتإتاحة التقارير السنوية ملالبعد  جيب على مدير الصندوق (أ

 تلـك أن يقـدم   املاليـة السـنوية املراجعـة(    )مبا يف ذلك القوائم من هذه الالئحة الثالثة والتسعني

 .أيام( 5خالل مدة ال تتجاوز ) إىل اهليئة عند طلبهاالتقارير 

ــة أي معلومــات يف شــأن االشــرتاك أو اســرت       (ب ــى مــدير الصــندوق أن يقــدم إىل اهليئ داد جيــب عل

 .من تاريخ طلبها( أيام 10وحدات الصندوق اخلاص خالل مدة ال تتجاوز )

: اإلشعار املتعلـق مبلكيـة حصـص كـبرية مـن األسـهم أو أدوات الـدين        والتسعون اخلامسةاملادة 

 القابلة للتحويل

 مـا  يفأو له مصـلحة   مالكًاالصندوق عندما يصبح ر السوق شِعأن ُيجيب على مدير الصندوق  (أ

ذات األحقيـة يف التصـويي أو أدوات   ر صـدِ امُل أسـهم أو أكثر من أي فئة مـن فئـات    (٪5)نسبته 

خالل فرتة ال تتجـاوز نهايـة ثالـث يـوم تـداول يلـي تنفيـذ        ر صِدبامُلللتحويل اخلاصة  قابلةالدين ال

اإلشـعار  ُيضـمَّن  املصـلحة، وأن  أو  الصفقة أو وقـوع احلـدث الـذي أدؤ إىل حتقـق هـذه امللكيـة      

ــهم أو أدوات الـــدين القابلـــة للتحويـــل   هلـــم مصـــلحة يف   باألشـــخاص الـــذين قائمـــة  الـــيت  األسـ

 .ميلكونها أو يسيطرون عليها

ر السوق عنـد حـدوث   شِعجيب على مدير الصندوق املشار إليه يف الفقرة )أ( من هذه املادة أن ُي (ب

أكان ذلـك نتيجـة   ( من هذه املادة، سواء أقائمة األشخاص املشار إليها يف الفقرة )يف أي تغري 
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سـتبعاد أي مـن األشـخاص الـذين سـبق      أم التلك القائمة  ىلإوقوع حدث يستلزم إضافة شخص 

تضمنيهم فيها، وذلك خالل فـرتة ال تتجـاوز ثالـث يـوم تـداول يلـي وقـوع احلـدث الـذي أدؤ إىل          

 التغري ذي الصلة.

القابلة للتحويل الـيت   ألغراض هذه املادة، عند حساب العدد اإلمجالي لحسهم أو أدوات الدين (ج

الصندوق له مصلحة يف أي أسهم أو أدوات ديـن قابلـة للتحويـل     ّدُيع ألي صندوق مصلحة فيها، 

 من اآلتي بيانهم: أيميلكها أو يسيطر عليها 

 شركة يسيطر عليها ذلك الصندوق. (1

أي شخص أو صندوق رخر يتصـرذ باالتفـاق مـع الصـندوق اخلـاص املشـار إليـه يف         (2

مــن هــذه املــادة للحصــول علــى مصــلحة أو ممارســة حقــوق التصــويي يف    الفقــرة )أ( 

املدرجــة أوراقــه املاليــة يف  رصــِدبامُلأســهم أو أدوات الــدين القابلــة للتحويــل اخلاصــة 

 السوق.

املعلومـات   -علـى األقـل   - يف الفقـرة )أ( مـن هـذه املـادة     إليهاملشار  جيب أن يتضمن اإلشعار (د

 التالية:

ــالك  (1 ــخاص املـ ــاء األشـ ــل، أو ذوي   أ ـ ــة للتحويـ ــدين القابلـ ــهم أو أدوات الـ ني لحسـ

 األحقية يف التصرذ فيها.

 تفاصيل عملية التملك. (2

 تفاصيل أّي دعم مادي من شخص رخر لعملية التملك أو قروض متويل. (3

 13القيود على نشاط السوق الثانوية :والتسعونالسادسة  املادة

 احلاديـة والثمـانني  وفقـًا ألحكـام املـادة     ةال جيوز نقل ملكية وحدات الصـندوق اخلـاص املطروحـ   

 إال يف إحدؤ احلاالت اآلتية: من هذه الالئحة

                                                 
( من املادة السادسة 3( و)2قرتني )، ُيعمل بالفم24/2/2021هـ املوافق 12/7/1442( وتاريخ 2021-22-2)وفًقا لقرار جملس اهليئة رقم  13

( من املادة الثانية 3( و)2م، على أن يستمر العمل بالفقرتني )01/01/2022هـ املوافق 28/05/1443والتسعني من هذه الالئحة ابتداًء من تاريخ 

م، 24/12/2006هـ املوافق 3/12/1427( وتاريخ 2006-219-1والتسعني من الئحة صناديق االستثمار الصادرة مبوجب قرار جملس اهليئة رقم )

اليت ميكن االطالع عليها من خالل الرابط اآلتي:  ،م23/5/2016هـ املوافق 16/8/1437( وتاريخ 2016-61-1املعدلة بقرار جملس اهليئة رقم )

(Arabic_AR.pdf20%Final20%-Regulations20%https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/IFRs ،)

 ( من املادة السادسة والتسعني من هذه الالئحة.3( و)2حتى تاريخ العمل بالفقرتني ) وذلك

https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/IFRs%20Regulations-%20Final%20Arabic_AR.pdf
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 إذا كان نقل امللكية إىل مالكي وحدات حاليني. (1

 .والعمالء املؤسسينيمن فئة العمالء املؤهلني مستثمرين  إذا كان نقل امللكية إىل (2

ريـال سـعودي   زيد على مئيت ألف يعن تلك الوحدات ال  األعلى املرتتب دفعهإذا كان احلد  (3

 .أو ما يعادله
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 الباب السادس

 الصناديق األجنبية

 اململكةصندوق أجنيب يف األوراق املالية الصادرة عن طرح : والتسعون املادة السابعة

صندوق أجنيب يف اململكة إال مبوجب أحكـام هـذا   األوراق املالية الصادرة عن ال جيوز طرح  (أ

  الباب.

صندوق أجنيب يف اململكة مـا   يكـن    الصادرة عن ةاألوراق املالي جيوز ألي شخص طرح ال (ب

مـن   التاسـعة والتسـعني  املـادة  وفقـًا ملتطلبـات   طرحـًا خاصـًا   الطرح بواسطة مـوزع، وأن يكـون   

 .  هذه الالئحة

 ًامرخصـ مؤسسـة سـوق ماليـة    جيب أن يكون املوزع املشار إليه يف الفقرة )ب( مـن هـذه املـادة     (ج

 .14االستثمارات وتشغيل الصناديقإدارة نشاط أو  التعامل نشاطيف ممارسة  اهل

جيب أن يكون مـدير الصـندوق األجـنيب مرخصـًا لـه وفـق معـايري ومتطلبـات تنظيميـة مماثلـة            (د

يم ما إذا كاني املعـايري  يتقاحملض للهيئة وفقًا لتقديرها و على األقل لتلك اليت تطبقها اهليئة.

 ظيمية املطبقة مماثلة على األقل لتلك اليت تطبقها اهليئة.واملتطلبات التن

 الطرح اخلاص لصندوق أجنيب وأهلية املستثمرين :والتسعونالثامنة املادة 

الصـندوق األجـنيب طرحـًا خاصـًا إذا كـان املطـروح       األوراق املاليـة الصـادرة عـن    يكون طرح  (أ

ــيهم مســتثمرين   ــة العمــالء املــؤهلني والعمــالء املؤ   عل ــى وإذا كــان احلــد   سســينيمــن فئ األعل

                                                 
، ُيعمل بالفقرة )ج( من املادة السابعة والتسعني من م24/2/2021هـ املوافق 12/7/1442( وتاريخ 2021-22-2)وفًقا لقرار جملس اهليئة رقم  14

م، على أن يستمر العمل بالفقرة )ج( من املادة الثالثة والتسعني من الئحة صناديق 01/01/2022هـ املوافق 28/05/1443هذه الالئحة ابتداًء من تاريخ 

م، املعدلة بقرار جملس اهليئة رقم 24/12/2006هـ املوافق 3/12/1427( وتاريخ 2006-219-1) االستثمار الصادرة مبوجب قرار جملس اهليئة رقم

اليت ميكن االطالع عليها من خالل الرابط اآلتي:  ،م23/5/2016هـ املوافق 16/8/1437( وتاريخ 1-61-2016)

(Arabic_AR.pdf20%Final20%-Regulations20%https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/IFRs ،)

 حتى تاريخ العمل بالفقرة )ج( من املادة السابعة والتسعني من هذه الالئحة. وذلك
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مـئيت   يزيد علـى ال املستثمرين من فئة عمالء التجزئة من  كل مطروح عليه املرتتب دفعه على

 15ريال سعودي أو ما يعادله.ألف 

علـى طلـب مـن املـوزع      يف الفقرة )أ( من هـذه املـادة، وبنـاءً    احلاالت الواردة جيوز للهيئة يف غري (ب

أن تقــرر اعتبــار الطــرح  -صــندوق أجــنيباليــة الصــادرة عــن األوراق املالــذي يرغــب يف طــرح 

 .وابط واحلدود اليت تفرضها اهليئةالضب االلتزامخاصًا، بشرط 

 للصندوق األجنيب متطلبات الطرح اخلاص والتسعون:التاسعة ملادة ا

صـندوق أجـنيب يف اململكـة إال بعـد اسـتيفاء املـوزع       األوراق املاليـة الصـادرة عـن    ال جيوز طرح  (أ

 ملتطلبات اآلتية:ا

( يومـًا  15( مـن هـذه الالئحـة قبـل )    6إشعار اهليئة كتابيًا وفقًا للصـيغة الـواردة يف امللحـق )    (1

 على األقل من التاريخ املقرتح للطرح.

 ( من هذه الالئحة.8تقديم إقرار إىل اهليئة وفقًا للصيغة الواردة يف امللحق ) (2

 اإلعالن عن الطرح إىل اهليئة.تقديم نسخ من أي مستندات طرح سوذ ُتستخدم يف  (3

 األوراق املاليـة الصـادرة عـن    للصندوق األجنيب ومديره قبل توزيـع  للجهالة ناٍذفحص إجراء  (4

 .من تاريخ الطلب عند طلبها خالل مخسة أيام بذلك ذلك الصندوق، وتزويد اهليئة

 سداد املقابل املالي للتسجيل حسبما حتدده اهليئة. (5

 .طلبها اهليئةتقديم أي معلومات أخرؤ ت (6

                                                 
، ُيعمل بالفقرة )أ( من املادة الثامنة والتسعني من هذه م24/2/2021هـ املوافق 12/7/1442( وتاريخ 2120-22-2)وفًقا لقرار جملس اهليئة رقم  15

م، على أن يستمر العمل بالفقرة )أ( من املادة الرابعة والتسعني من الئحة صناديق 01/01/2022هـ املوافق 28/05/1443الالئحة ابتداًء من تاريخ 

م، املعدلة بقرار جملس اهليئة رقم 24/12/2006هـ املوافق 3/12/1427( وتاريخ 2006-219-1جملس اهليئة رقم ) االستثمار الصادرة مبوجب قرار

اليت ميكن االطالع عليها من خالل الرابط اآلتي:  ،م23/5/2016هـ املوافق 16/8/1437( وتاريخ 1-61-2016)

(Arabic_AR.pdf20%Final20%-Regulations20%https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/IFRs ،)

 حتى تاريخ العمل بالفقرة )أ( من املادة الثامنة والتسعني من هذه الالئحة. وذلك
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إذا رأت اهليئة بعد تلقي إشعار الطـرح اخلـاص واملعلومـات والوثـائق ذات العالقـة وفقـًا للفقـرة         (ب

أو ميكـن أن   املـوزع يتناسب مع قدرة قد ال لحوراق املالية )أ( من هذه املادة أن الطرح املقرتح 

 اآلتي: ينتج عنه إخالل بالنظام أو لوائحه التنفيذية، فيجوز هلا اختاذ أي من

إجراء أي استقصاءات تراها مناسبة مبا يف ذلك طلب حضـور الشـخص املعـ  أو مـن ميثلـه       (1

أمام اهليئة لإلجابة عن أسئلة اهليئـة، وشـرح املسـائل الـيت تـرؤ اهليئـة أن هلـا عالقـة بـالطرح          

 اخلاص.

أن تطلب من الشخص املع  أو غريه تقديم معلومـات إضـافية، أو تأكيـد صـحة املعلومـات       (2

 ملقدمة بالطريقة اليت حتددها اهليئة.ا

ميكـن أن ينـتج عنـه إخـالل      أو ،املـوزع ال يتناسب مع قدرة  إذا قررت اهليئة أن الطرح اخلاص (ج

بالنظــام أو لوائحــه التنفيذيــة، فيجــوز هلــا إصــدار "تبليــن" للمــوزع بعــدم جــواز القيــام بــالطرح      

 اخلاص، أو أن تنشر "إخطارًا" حيظر الطرح.

هليئة أيًا من االجراءات املنصوص عليهـا يف الفقـرة )ج( مـن هـذه املـادة، فتصـدر       إذا   تتخذ ا (د

أوراقـه   ن عدم ممانعتها توزيع الصندوق األجنيب وطرحيبّي على طلبه للموزع بناًء اهليئة إشعارًا

 .  املالية

ق للصـندو  األولـي  طـرح ال( أيـام مـن انتهـاء فـرتة     10جيب على املوزع أن يقدم إىل اهليئة خالل ) (ه

 بيانًا لنتائج الطرح. جدت()إن ُو األجنيب

ــام مـــن خـــالل عـــدم مجـــع احلـــد األدنـــى املوضـــح يف   إذا   يكتمـــل الطـــرح  (و شـــروط وأحكـ

احملـدد  وجـد(  )إن ُو نتهـاء الطـرح  املقـرتح ال يف التـاريخ   اخلاصة به الطرح ومستندات الصندوق

)أ( مـن هـذه   ( مـن الفقـرة   1الفرعيـة )  يف إشعار الطرح اخلاص املقـدم إىل اهليئـة وفقـًا للفقـرة    

( أيام ب شعار كتـابي موق ـع منـه يؤكـد فيـه      10املادة، فيجب على املوزع تزويد اهليئة خالل )

اسـتثمارها   باإلضـافة إىل إعـادة مبـالن االشـرتاك وأي عوائـد ناجتـة عـن        عدم اكتمـال الطـرح  

 .األوراق املالية دون أي حسم إىل مالكي



 

108 
 

 ومستندات الطرح ،األوراق املاليةإىل مالكي  علوماتتقديم امل: املئة املادة

األوراق املاليـة  أن يتـيح ملـالكي    الصندوق األجنيباألوراق املالية الصادرة عن  جيب على موزع (أ

مـن  األوراق املاليـة  يف اململكة نفس املستندات اليت أتاحها مـدير الصـندوق األجـنيب ملـالكي     

 خارج اململكة.ذات الفئة 

معلومـات   تقـديم التأكـد مـن   الصـندوق األجـنيب   اق املاليـة الصـادرة عـن    األورجيب على موزع  (ب

عن الطرح اخلـاص لتمكيـنهم مـن اختـاذ قـرار اسـتثماري       األوراق املالية كافية إىل مالكي 

وغـري   واضـحة وصـحيحة  وكاملـة  مب  علـى إدراك ودرايـة، والتأكـد مـن أن تلـك املعلومـات       

 مضللة.

األوراق اليت سـوذ ُتسـتخدم يف اإلعـالن عـن طـرح       جيب أن تتضمن مستندات الطرح اخلاص (ج

( مـن  9الصـندوق األجـنيب بيانـًا واضـحًا وفقـًا للصـيغة الـواردة يف امللحـق )        املالية الصادرة عـن  

 هذه الالئحة.

 إعالنات األوراق املالية واملواد الرتوجيية: املئةاألوىل بعد  املادة

واد الرتوجييـة املتعلقـة بالصـندوق األجـنيب أو نشـرها      ال جيوز للموزع اإلعالن عن األوراق املالية واملـ 

 إال بعد استيفاء املتطلبات اآلتية:

عــرض علــيهم أن يكــون اإلعــالن عــن األوراق املاليــة مرســاًل فقــط إىل أشــخاص جيــوز أن يُ  (1

 الطرح اخلاص يف الصندوق األجنيب مبوجب أحكام هذا الباب.

ـــ    (2 ــة متطلب ــن األوراق املاليـ ــالن عـ ــتويف اإلعـ ــة   أن يسـ ــة والئحـ ــال األوراق املاليـ ــة أعمـ ات الئحـ

 ذات العالقة. مؤسسات السوق املالية

 صالحية اهليئة يف تعليق عمل املوزع :بعد املئة الثانية املادة

للهيئــة صــالحية تعليــق عمــل املــوزع فيمــا يتعلــق بصــندوق أجــنيب حمــدد أو اختــاذ أي تــدابري أخــرؤ   

 تراها مناسبة يف أي من احلاالت اآلتية:  
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 أو نشــاط إدارة االســتثمارات وتشــغيل الصــناديق التعامــل نشــاط ممارســة وقــف املــوزع عــنت (1

 .مؤسسات السوق املاليةدون إشعار اهليئة بذلك مبوجب الئحة 

 إلغاء اهليئة أو تعليقها لرتخيص املوزع ذي العالقة. (2

 تقديم طلب إىل اهليئة من املوزع إللغاء ترخيصه ذي العالقة. (3

ــة ذلـــك ضـــروري حلمايـــة مـــالكي   إذا رأت اهليئـــة أن (4 أو احلفـــاظ علـــى ســـوق  األوراق املاليـ

 .ةمنتظم

لوائحـه   وأالنظـام  بتزام لاالبـ  -بشـكل تـراه جوهريـاً    - إذا رأت اهليئة أن املوزع قـد أخـل   (5

 التنفيذية.

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناًء على أسس معقولة -أي حالة أخرؤ ترؤ اهليئة  (6

 سؤوليات املوزعم :بعد املئة املادة الثالثة

 اآلتي:بلتزام اال الصندوق األجنيباألوراق املالية الصادرة عن  جيب على موزع

إرســال مجيــع التقــارير واملســتندات الــيت يصــدرها مــدير الصــندوق األجــنيب إىل مــالكي       (1

يتمتعـــون بشـــكل األوراق املاليـــة يف اململكـــة، والتأكـــد مـــن أن مـــالكي  األوراق املاليـــة 

 وضحة يف مستندات الصندوق.مباشر باحلقوق امل

كتابيـــًا جبميـــع التغـــيريات األساســـية املتعلقـــة بالصـــندوق  األوراق املاليـــة إشـــعار مـــالكي  (2

 األجنيب.

يف اململكــة إىل األوراق املاليــة إرســال مجيــع الطلبــات واملخاطبــات الــيت يوجههــا مــالكو      (3

 مدير الصندوق األجنيب.

ــالكي  (4 ــة إشـــعار مـ ــة قبـــلاألوراق املاليـ ــًا مـــن 90) يف اململكـ ــاء ( يومـ ــدير انتهـ عالقتـــه مبـ

 .املفتوح الصندوق األجنيب
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اختاذ اإلجراءات املناسبة لضمان استمرار عالقته مع مدير الصـندوق األجـنيب املغلـق حتـى      (5

 نهاية مدة الصندوق.

 هليئةإىل االتقارير تقديم  :املئةبعد الرابعة املادة 

تقارير إىل اهليئة تتضـمن  تقديم  دوق األجنيبالصناألوراق املالية الصادرة عن  جيب على موزع (أ

 مجيع التغيريات األساسية املتعلقة بالصندوق األجنيب، وأي معلومة أخرؤ تطلبها.

أن يقدم إىل اهليئـة أي معلومـات    األجنيب الصندوقاألوراق املالية الصادرة عن  جيب على موزع (ب

الصــندوق األجــنيب خــالل مــدة ال   األوراق املاليــة الصــادرة عــن يف شــأن االشــرتاك أو اســرتداد  

 ( أيام من تاريخ طلبها.10تتجاوز )

 16القيود على نشاط السوق الثانوية :بعد املئة اخلامسة املادة

الصندوق األجـنيب املطروحـة وفقـًا ألحكـام املـادة      األوراق املالية الصادرة عن ال جيوز نقل ملكية 

 :إال يف احلاالت اآلتية يف اململكة، خرإىل أي شخص ر من هذه الالئحة التاسعة والتسعني

 حاليني. أوراق مالية إذا كان نقل امللكية إىل مالكي  (1

 .  والعمالء املؤسسينيمن فئة العمالء املؤهلني مستثمرين  إذا كان نقل امللكية إىل (2

ريـال  يزيـد علـى مـئيت ألـف     ال األوراق املاليـة  عـن تلـك    املرتتـب دفعـه   األعلـى إذا كان احلـد   (3

 .ما يعادلهسعودي أو 

 

 

                                                 
( من املادة اخلامسة بعد 3( و)2، ُيعمل بالفقرتني )م24/2/2021هـ املوافق 12/7/1442( وتاريخ 2021-22-2)يئة رقم وفًقا لقرار جملس اهل 16

( من املادة األوىل بعد املئة من 3( و)2م، على أن يستمر العمل بالفقرتني )01/01/2022هـ املوافق 28/05/1443املئة من هذه الالئحة ابتداًء من تاريخ 

م، املعدلة بقرار 24/12/2006هـ املوافق 3/12/1427( وتاريخ 2006-219-1يق االستثمار الصادرة مبوجب قرار جملس اهليئة رقم )الئحة صناد

اليت ميكن االطالع عليها من خالل الرابط اآلتي: م، 23/5/2016هـ املوافق 16/8/1437( وتاريخ 2016-61-1جملس اهليئة رقم )

(Arabic_AR.pdf20%Final20%-Regulations20%https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/IFRs ،)

 من هذه الالئحة. ( من املادة اخلامسة بعد املئة3( و)2وذلك حتى تاريخ العمل بالفقرتني )

https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/IFRs%20Regulations-%20Final%20Arabic_AR.pdf
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 الباب السابع

 دمج صناديق االستثمار

 ستثماراال: تقديم طلب إىل اهليئة لدمج صناديق املئة بعدالسادسة املادة 

ملدير الصندوق التقـدم إىل اهليئـة بطلـب املوافقـة علـى دمـج عـدد مـن صـناديق االسـتثمار الـيت             (أ

، وذلـك بعـد   من هذه الالئحة الثمانني أو املادة الثانية والثالثنيواملطروحة وفقًا للمادة  يديرها

     .للصندوق موافقة مالكي وحدات مجيع الصناديق ذات العالقة من خالل قرار خاص

 صندوق قائم.إىل يكون الدمج بضم صندوق أو أكثر  (ب

، وذات أهـداذ وسياسـات   مماثلـة ذات نوع طرح وفئة جيب أن تكون الصناديق املزمع دجمها  (ج

 استثمار متقاربة.

ــة الـــدمج بحـــدات لكي الور مـــاجيـــب إشـــعا (د ــاح عـــن ذلـــك   ،تفاصـــيل عمليـ املوقـــع يف واإلفصـ

وكــذلك  ،( يومــًا مــن تنفيــذ عمليــة الــدمج    21وذلــك قبــل )  ،اإللكرتونــي ملــدير الصــندوق  

ــة       أّياإلعــالن عــن ذلــك يف    ــاح للجمهــور حبســب الضــوابط الــيت حتــددها اهليئ  موقــع رخــر مت

 .لصناديق العامة اىلإبالنسبة 

 ةللمـاد ها مـدير الصـندوق وفقـًا    ّدعِـ ل عملية الدمج يف تقارير الصندوق اليت ُيجيب بيان تفاصي (ه

 .وذلك حبسب نوع الطرح ،من هذه الالئحة الثالثة والتسعني ةأو للماد السادسة والسبعني

اسـرتداد وحـداتهم قبـل سـريان الـدمج دون فـرض أي        الصـندوق املفتـوح   حيق ملالكي وحـدات  (و

 .)إن ُوجدت(رسوم اسرتداد 

 اخلاصة.موارده مدير الصندوق التكاليف الناجتة عن عملية الدمج من فع يد (ز
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 الوحداتإىل مالكي املئة: املعلومات اإلضافية الواجب تقدميها  بعد السابعة املادة

جيــب علــى مــدير الصــندوق تزويــد مجيــع مــالكي الوحــدات مبعلومــات كاملــة عــن عمليــة الــدمج      

 سب اآلتي:حب، وذلك مدروسر املقرتحة متكنهم من التوصل إىل قرا

 وغري مضللة.وصحيحة أن تكون مكتوبة بطريقة واضحة  (1

 على عملية الدمج املقرتحة.واملتوقعة أن تتضمن بشكل مفصل مجيع اآلثار املرتتبة  (2

ــاب اإلدارة املفروضـــة علـــى          (3 ــدمات والعمـــوالت وأتعـ ــلة ملقابـــل اخلـ ــمن مقارنـــة مفصـ أن تتضـ

 .الصناديق ذات العالقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

113 
 

 الباب الثامن

 خذ شكل املنشأة ذات األغراض اخلاصة تصناديق االستثمار اليت ت

  بعد املئة: أحكام عامةالثامنة املادة 

شكل املنشأة ذات األغراض اخلاصة مجيع تتخذ تنطبق على صناديق االستثمار اليت  (أ

اصة ما  األحكام الواردة يف هذه الالئحة والقواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض اخل

 خالذ ذلك.على تنص هذه الالئحة 

مدير  ، جيب علىشكل املنشأة ذات األغراض اخلاصةيتخذ صندوق استثمار لتأسيس  (ب

تأسيس منشأة ذات أغراض خاصة وفقًا لححكام الواردة يف ستيفاء متطلب ا الصندوق

 ،ئحة، واألحكام الواردة يف هذه الالالقواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض اخلاصة

 حسبما ينطبق.

نظـام السوق يف  وأيف هذه الالئحة أي إشارة إىل "صندوق االستثمار" ألغراض هذا الباب،  (ج

شكل املنشأة ذات يتخذ صندوق االستثمار الذي تنطبق على ، التنفيذيةاملالية ولوائحـه 

 . األغراض اخلاصة

 بعد املئة: أمني احلفظالتاسعة املادة 

 دوق االستثمار الذي يتخذ شكل املنشأة ذات األغراض اخلاصةصنينطبق على أمني حفظ 

 األحكام الواردة يف الباب الثالث من هذه الالئحة، وذلك مبا يتوافق مع طبيعة هذه املنشأة.

خذ شكل املنشأة ذات األغراض تإدارة صندوق االستثمار الذي ي بعد املئة: جملسالعاشرة املادة 

 اخلاصة

هو  املنشأة ذات األغراض اخلاصةاالستثمار الذي يتخذ شكل  صندوق يكون جملس إدارة

مجيع األحكام املتعلقة مبجلس إدارة  يهعلنطبق وت ،ذات األغراض اخلاصة املنشأةجملس إدارة 

 .(حيثما ينطبق)الالئحة الواردة يف هذه الصندوق 
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 التاسعالباب 

 النشر والنفاذ

 اذالنشر والنف :املئة بعدعشرة  احلادية املادة

  .وفقًا لقرار اعتمادها هذه الالئحة نافذة تكون
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 117امللحق 

 متطلبات شروط وأحكام الصندوق

 

بطريقــة ســهلة الفهــم  و ،باللغــة العربيــة علــى مــدير الصــندوق عــرض شــروط وأحكــام الصــندوق     

 شـــتملتمـــالكي الوحـــدات ومـــالكي الوحـــدات احملـــتملني، وجيـــب أن  لنســـبة إىل واالســـتيعاب با

 الشروط واألحكام على املعلومات اآلتية وفقًا للتسلسل املوضح يف هذا امللحق:  

 :حمتويات صفحة الغالذ

 اسم صندوق االستثمار، مع ذكر فئته ونوعه. (أ

 اسم مدير الصندوق. (ب

 اإلقرارات والبيان التوضيحي: (ج

 يغة اآلتية:باملسؤولية وفقًا للص بياًنا توضيحًيا وإقراًراالغالذ  صفحةجيب أن حتتوي  (1

 من قبـل جملـس إدارة الصـندوق ومتـي املوافقـة عليهـا.       شروط وأحكام الصندوق"روجعي 

ويتحمـــل مـــدير الصـــندوق وأعضـــاء جملـــس إدارة الصـــندوق جمـــتمعني ومنفـــردين كامـــل  

ــة   ــواردة يف الشــروط واألحكــام.      املســؤولية عــن دق يقــر  كــذلكواكتمــال املعلومــات ال

ومـــدير الصـــندوق بصـــحة واكتمـــال املعلومـــات  أعضـــاء جملـــس إدارة الصـــندوق ويؤكـــد

ويؤكـدون أن املعلومـات والبيانـات الـواردة     أيضـًا  يقـرون  و، الواردة يف الشروط واألحكـام 

   ".غري مضللة الشروط واألحكاميف 

 : خالء املسؤولية وفقًا للصيغة اآلتيةبجيب أن حتتوي صفحة الغالذ بيانًا  (2

                                                 
الالئحة ابتداًء من  ( من هذه1امللحق )عمل ب، ُيم24/2/2021هـ املوافق 12/7/1442( وتاريخ 2021-22-2)وفقًا لقرار جملس اهليئة رقم  17

ستثمار الصادرة الئحة صناديق اال( من 3( وامللحق )2( وامللحق )1بامللحق )، على أن يستمر العمل م01/03/2022هـ املوافق 28/07/1443تاريخ 

-61-1م، املعدلة بقرار جملس اهليئة رقم )24/12/2006هـ املوافق 3/12/1427( وتاريخ 2006-219-1مبوجب قرار جملس اهليئة رقم )

اليت ميكن االطالع عليها من خالل الرابط اآلتي:  ،م23/5/2016هـ املوافق 16/8/1437( وتاريخ 2016

(-Regulations20%https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/IFRs

Arabic_AR.pdf20%Final20% ،)( من هذه الالئحة.1وذلك حتى تاريخ العمل بامللحق ) 

https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/IFRs%20Regulations-%20Final%20Arabic_AR.pdf
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/IFRs%20Regulations-%20Final%20Arabic_AR.pdf
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/IFRs%20Regulations-%20Final%20Arabic_AR.pdf
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ال تتحمــل اهليئــة أّي  صــندوق االســتثمار.دات طــرح وحــ"وافقــي هيئــة الســوق املاليــة علــى   

، وال تعطي أّي تأكيـد يتعلـق بـدقتها أو    شروط وأحكام الصندوقمسؤولية عن حمتويات 

وال تعطي هيئـة السـوق املاليـة أّي توصـية بشـأن جـدوؤ االسـتثمار يف الصـندوق         اكتماهلا، 

ــى   ،مــن عدمــه  ســتثمار فيــه،  الصــندوق توصــيتها باال طــرح وحــدات  وال تعــ  موافقتهــا عل

  وتؤكد أن قرار االستثمار يف الصندوق يعود للمستثمر أو من ميثله".

جيب إضافة البيان بالصيغة اآلتية )إذا كان صندوق االستثمار متوافقـًا مـع معـايري اللجنـة      (3

 الشرعية(:

اصـازة   ملعـايري الشـرعية  "مت اعتماد ]اسم الصندوق[ على أنه صـندوق اسـتثمار متوافـق مـع ا    

 نة لصندوق االستثمار".بل هنة الرقابة الشرعية املعّيمن ِق

جيب إضافة البيان بالصيغة اآلتية )إذا كان صندوق االسـتثمار يتخـذ شـكل املنشـأة ذات      (4

 األغراض اخلاصة(:

"مت اعتماد ]اسم الصندوق[ على أنه صندوق استثمار يتخـذ شـكل املنشـأة ذات األغـراض     

نظمـــة للمنشـــآت ذات الســـتثمار والقواعــد امل اخلاصــة مبوجـــب أحكـــام الئحــة صـــناديق ا  

 ".األغراض اخلاصة

بيــان يفيــد بــأن شــروط وأحكــام صــندوق االســتثمار واملســتندات األخــرؤ كافــة خاضــعة     (5

مضـللة   واضـحة وصـحيحة وغـري   و كاملـة  وتتضـمن معلومـات   صناديق االسـتثمار، لالئحة 

  ثة ومعدلة.عن صندوق االستثمار، وتكون حمّد

 .األخرؤ همستنداتو قراءة شروط وأحكام الصندوقبيان يفيد بضرورة  (6

عنـد   وأحكـام الصـندوق وقبلـها    قـد وقـع علـى شـروط    يعـد  الوحـدات   مالـك بـأن  بيان يفيد  (7

 .)حيثما ينطبق( صندوقالمن وحدات  مدرجة وحدةأّي اشرتاكه يف 

 داء الصندوق ضمن تقاريره.يان يفيد بأنه ميكن االطالع على أب (8

 الية:بيان حتذيري بالصيغة الت (9
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شـروط  ويف حـال تعـذر فهـم     وفهمهـا.  شروط وأحكام الصـندوق "ننصح املستثمرين بقراءة 

 ".، ننصح باألخذ مبشورة مستشار مه الصندوق وأحكام

 ملخص الصندوق، على أن يتضمن املعلومات اآلتية: (د

 البند 

 اسم صندوق االستثمار  .1

 فئة الصندوق/نوع الصندوق  .2

 اسم مدير الصندوق  .3

 صندوقهدذ ال  .4

 مستوؤ املخاطر  .5

 احلد األدنى لالشرتاك واالسرتداد  .6

 أيام التعامل/ التقييم  .7

 أيام اإلعالن   .8

 موعد دفع قيمة االسرتداد  .9

 سعر الوحدة عند الطرح األولي )القيمة اال ية(  .10

 عملة الصندوق  .11

 مدة صندوق االستثمار وتاريخ استحقاق الصندوق )حيثما ينطبق(  .12

 الصندوق تاريخ بداية  .13
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 جد(تاريخ إصدار الشروط واألحكام، ورخر حتديث هلا )إن ُو  .14

 جد(رسوم االسرتداد املبكر )إن ُو  .15

 املؤشر االسرتشادي  .16

 اسم مشغل الصندوق  .17

 اسم أمني احلفظ  .18

 اسم مراجع احلسابات  .19

 رسوم إدارة الصندوق  .20

 رسوم االشرتاك واالسرتداد  .21

 رسوم أمني احلفظ  .22

 ملمصاريف التعا  .23

 رسوم ومصاريف أخرؤ  .24

 جدت(رسوم األداء )إن ُو  .25

 :صندوق االستثمار (1

 .مع ذكر فئته ونوعه ،اسم صندوق االستثمار (أ

 .(جدإن ُو)ورخر حتديث  ،صندوق االستثمار تاريخ إصدار شروط وأحكام (ب

 صندوق االستثمار.طرح وحدات تاريخ موافقة اهليئة على  (ج

 )حيثما ينطبق(. الصندوقستثمار، وتاريخ استحقاق مدة صندوق اال (د
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  النظام املطبق: (2

خاضــعان لنظــام الســوق املاليــة ولوائحــه   ومــدير الصــندوق بيــان يفيــد بــأن صــندوق االســتثمار    

 التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرؤ ذات العالقة املطبقة يف اململكة العربية السعودية.

  سياسات االستثمار وممارساته: (3

 دوق االستثمار.األهداذ االستثمارية لصن (أ

 بشكل أساسي. فيها سوذ يستثمر الصندوق اليت ( األوراق املاليةأنواعنوع )  (ب

أي سياســـة لرتكيـــز االســـتثمار يف أوراق ماليـــة معنيـــة، أو يف صـــناعة أو جمموعـــة مـــن         (ج

مل علـى احلـد األدنـى    تعلـى أن تشـ   ،القطاعات، أو يف بلد معني أو منطقة جغرافية معينـة 

 .املالية واألقصى لتلك األوراق

 جدول يوضح نسبة االستثمار يف كل جمال استثماري حبد ه األدنى واألعلى. (د

 فيها استثماراته.  الصندوق أسواق األوراق املالية اليت حيتمل أن يشرتي ويبيع  (ه

 صندوق االستثمار. اإلفصاح عما إذا كان مدير الصندوق ينوي االستثمار يف وحدات (و

دوات اليت ميكن ملدير الصندوق استخدامها بغـرض اختـاذ   املعامالت واألساليب واأل أنواع (ز

 قراراته االستثمارية لصندوق االستثمار.  

 أنواع األوراق املالية اليت ال ميكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق. (ح

أي قيــد رخــر علــى نــوع )أنــواع( األوراق املاليــة أو األصــول األخــرؤ الــيت ميكــن للصــندوق    (ط

 االستثمار فيها.

 ذي ميكن فيه استثمار أصول الصندوق يف وحدات صندوق أو صناديق اسـتثمار احلد ال (ي

 يديرها ذلك املدير أو مديرو صناديق رخرون.

االقــرتاض، وسياســة مــدير الصــندوق بشــأن و اإلقــراض صــالحيات صــندوق االســتثمار يف (ك

االقـــرتاض، وبيـــان سياســـته فيمـــا يتعلـــق بـــرهن أصـــول   اإلقـــراض وممارســـة صـــالحيات 

 الصندوق.
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 إلفصاح عن احلد األعلى للتعامل مع أي طرذ نظري.ا (ل

 بيان سياسة مدير الصندوق إلدارة خماطر الصندوق. (م

واألسـس   ،ذكر املؤشر االسرتشـادي، باإلضـافة إىل معلومـات عـن اههـة املـزودة للمؤشـر        (ن

 واملنهجية املتبعة حلساب املؤشر.

هلـدذ مـن اسـتخدام تلـك     يف حالة استخدام عقود املشتقات، جيب أن يبيَّن بشـكل بـارز ا  (س

األدوات )مثل اإلدارة الفعالـة للمحفظـة أو حتقيـق أهـداذ االسـتثمار أو ألغـراض التحـوط        

 من خماطر تقلب األسعار(.

 أي إعفاءات توافق عليها هيئة السوق املالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار. (ع

 املخاطر الرئيسة لالستثمار يف الصندوق: (4

لتقلبــات مرتفعــة بســبب تكــوين    صــندوق االســتثمار   أن يتعــرض إذا كــان مــن املــرجح   (أ

 استثماراته، فيجب تضمني بيان بارز يفيد ذلك.

ــابق      (ب ــتثمار أو األداء السـ ــندوق االسـ ــابق لصـ ــأن األداء السـ ــارزًا بـ ــًا بـ ــوي بيانـ جيـــب أن حتتـ

 ّد مؤشرًا على أداء الصندوق يف املستقبل.للمؤشر ال ُيع 

ملـالكي الوحـدات أن األداء املطلـق لصـندوق االسـتثمار أو      بيان بارز بأنه ال يوجد ضـمان   (ج

 أداءه مقارنة باملؤشر سوذ يتكرر أو مياثل األداء السابق.

ّد إيـداعًا لـدؤ أي   أن االستثمار يف صندوق االستثمار ال ُيع بارز حيذر املستثمرين من بيان  (د

   بنك.

ــان بــارز حيــذر املســتثمرين مــن      (ه تثمار يف صــندوق خمــاطر خســارة األمــوال عنــد االســ    بي

 االستثمار.

ــندوق      (و ــتثمار يف صـ ــة باالسـ ــة املرتبطـ ــة احملتملـ ــاطر الرئيسـ ــة للمخـ ــوي قائمـ جيـــب أن حتتـ

االستثمار، واملخاطر املعّرض هلا صندوق االسـتثمار وأي ظـروذ مـن احملتمـل أن تـؤثر يف      

 صايف قيمة أصول الصندوق وعائداته.
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 يم املخاطر:يرلية تق (5

يم املخـاطر املتعلقـة   يـ دير الصندوق يفيد بوجود رلية داخلية لتقمن م إقرارًاحتتوي جيب أن 

 بأصول الصندوق.  

 الفئة املستهدفة لالستثمار يف الصندوق: (6

بيان يوضح الفئة املستهدفة لالستثمار بهذا الصندوق )حتديد املستثمرين األكثر مالءمة 

 لالستثمار يف صندوق االستثمار املع (.

 قيود/حدود االستثمار: (7

ن يفيــد بــأن مــدير الصــندوق ملتــزم خــالل إدارتــه لصــندوق االســتثمار بــالقيود واحلــدود  بيــا

  اليت تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق.

 :العملة (8

بيان عملة صـندوق االسـتثمار، ووصـف أّي إجـراء لتحويـل االشـرتاكات الـيت مت احلصـول         

 عليها بعمالت أخرؤ.
 

 الت واألتعاب:مقابل اخلدمات والعمو (9

  املدفوعات من أصول صندوق االستثمار، وطريقة احتسابها. ميعبيان تفاصيل ه (أ

جدول يوضح مجيع الرسـوم واملصـاريف، مـع كيفيـة حسـاب مقابـل اخلـدمات والعمـوالت          (ب

 واألتعاب، ووقي دفعها من قبل صندوق االستثمار.

ليـة ألصـول الصـندوق    نسـبة تكـاليف الصـندوق إىل القيمـة اإلمجا    يوضـح  جدول افرتاضي  (ج

ــندوق    ــر الصـ ــدة خـــالل عمـ ــندوق ومالـــك الوحـ ــتوؤ الصـ ــبة  أن يعلـــى  ،علـــى مسـ شـــمل نسـ

 .التكاليف املتكررة وغري املتكررة

بيــان تفاصــيل مقابــل الصــفقات املفروضــة علــى االشــرتاك واالســرتداد ونقــل امللكيــة الــيت     (د

 يدفعها مالكو الوحدات، وطريقة احتساب ذلك املقابل.
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املعلومـات املتعلقـة بالتخفيضـات والعمـوالت اخلاصـة وشـرح سياسـة مـدير         جيب أن حتتـوي   (ه

 .الصندوق بشأن التخفيضات والعموالت اخلاصة

 جيب أن حتتوي املعلومات املتعلقة بالزكاة و/أو الضريبة )إن ُوجدت(.  (و

 بيان أي عمولة خاصة يربمها مدير الصندوق )إن ُوجدت(. (ز

اريف ومقابـل الصـفقات الـيت ُدفعـي مـن أصـول       مثال افرتاضي يوضح مجيع الرسـوم واملصـ   (ح

 الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق.

 والتسعري: يميالتق (10

  كل أصل ميلكه الصندوق. يميتقبيان مفصل عن كيفية  (أ

 ، وتكرارها.يميالتقبيان عدد نقاط  (ب

   التسعري.أو اخلطأ يف  يميالتقبيان اإلجراءات اليت سُتتخذ يف حالة اخلطأ يف  (ج

 احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشرتاك واالسرتداد. تفاصيل طريقةبيان  (د

  مكان ووقي نشر سعر الوحدة، وتكرارها. (ه

 :التعامالت (11

 تفاصيل الطرح األولي، مثل تاريخ البدء واملدة والسعر األولي.بيان يوضح  (أ

بـات االشـرتاك واالســرتداد يف أّي   بيـان يوضـح التـاريخ احملـدد واملواعيـد النهائيـة لتقـديم طل        (ب

  طلبات االشرتاك واالسرتداد. يف شأنمدير الصندوق  يوم تعامل ومسؤوليات

االشرتاك واالسرتداد، مبا يف ذلك مكان تقـديم الطلبـات واملـدة بـني      يوضح إجراءاتبيان  (ج

 طلب االسرتداد ودفع متحصالت االسرتداد أو نقل امللكية )حيثما ينطبق(.

  أّي قيود على التعامل يف وحدات الصندوق.بيان يوضح  (د

، واإلجـراءات املتبعـة يف   بيان يوضح احلاالت اليت يؤجَّل معها التعامـل يف الوحـدات أو يعل ـق    (ه

 تلك احلاالت.
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 .لاإلجراءات اليت جيري مبقتضاها اختيار طلبات االسرتداد اليت ستؤجَّبيان  (و

  تثمرين رخرين.وصف األحكام املنظمة لنقل ملكية الوحدات إىل مس (ز

بيان احلد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات اليت جيب على مالك الوحـدات االشـرتاك فيهـا أو     (ح

 نقلها أو اسرتدادها.

واإلجـراء املتخـذ    بيان تفصيلي عن أّي حد أدنى للمبلن الذي ينـوي مـدير الصـندوق مجعـه،     (ط

 عدم الوصول إىل ذلك احلد األدنى يف الصندوق.يف حال 

 :يعسياسة التوز (12

بيــان يتعلــق بسياســة توزيــع الــدخل واألربــاح، مبــا يف ذلــك تفاصــيل عــن التوزيعــات الــيت ال      (أ

  ُيطاَلب بها.

  )حيثما ينطبق(. ريخ التقرييب لالستحقاق والتوزيعالتا (ب

 بيان حول كيفية دفع التوزيعات. (ج

 :التقارير إىل مالكي الوحداتتقديم  (13

ــان ربــع الســنوي    ، مبــا يف ذلــك لســنويةااملتعلقــة بالتقــارير  املعلومــات جيــب أن حتتــوي   (أ البي

 والسنوية. والقوائم املالية األولية

ّدها مــدير ِعــجيــب أن حتتــوي معلومــات عــن أمــاكن ووســائل إتاحــة تقــارير الصــندوق الــيت ُي (ب

 الصندوق.

 السنوية.املالية بالقوائم تزويد مالكي الوحدات جيب أن حتتوي معلومات عن وسائل  (ج

د بتوافر أول قائمة مالية مراجعة يف نهايـة السـنة املاليـة للصـندوق     جيب أن حتتوي إقرار يفي (د

 مع ذكر تاريخ نهاية تلك السنة.

االلتزام بتقــديم القــوائم املاليــة الســنوية املراجعــة للصــندوق    بــجيــب أن حتتــوي إقــرار يفيــد    (ه

 جمانًا عند طلبها.
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 سجل مالكي الوحدات: (14

 حفظه يف اململكة.بيان بشأن إعداد سجّل حمّدث ملالكي الوحدات، و (أ

يان معلومات عن سجل مالكي الوحدات )مثـل املكـان الـذي ميكـن ملـالكي الوحـدات       ب (ب

 احلصول منه على السجل(.   

 :اجتماع مالكي الوحدات (15

  بيان الظروذ اليت ُيدعى فيها إىل عقد اجتماع ملالكي الوحدات. (أ

 بيان إجراءات الدعوة إىل عقد اجتماع ملالكي الوحدات. (ب

طريقــة تصــويي مــالكي الوحــدات وحقــوق التصــويي يف اجتماعــات مــالكي  بيــان يوضــح  (ج

  الوحدات.

 :حقوق مالكي الوحدات (16

 قائمة حبقوق مالكي الوحدات. (أ

سياسة مدير الصندوق فيمـا يتعلـق حبقـوق التصـويي املرتبطـة بـأي أصـول للصـندوق العـام           (ب

 الذي يديره.
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 :مسؤولية مالكي الوحدات (17

مالـك الوحـدات السـتثماره يف الصـندوق أو جـزء منـه، ال يكـون        فيمـا عـدا خسـارة    بيان يفيد بأنه 

 مالك الوحدات مسؤواًل عن ديون والتزامات الصندوق.

 :خصائص الوحدات (18

تقديم وصف ملختلف فئات الوحدات، إذا كان الصندوق يضم أكثر من فئة واحدة، مبا يف ذلـك  

 اسم كل فئة وتفاصيل ذلك.

 :الصندوق التغيريات يف شروط وأحكام (19

 واملوافقـات واإلشـعارات احملـددة    بيان باألحكام املنظمة لتغيري شروط وأحكام الصندوق (أ

 مبوجب الئحة صناديق االستثمار.

 بيان اإلجراءات اليت سُتتبع لإلشعار عن أي تغيريات يف شروط وأحكام الصندوق. (ب

 :إنهاء وتصفية صندوق االستثمار (20

مار، واإلجراءات اخلاصة بـذلك مبوجـب   بيان باحلاالت اليت تستوجب إنهاء صندوق االستث (أ

  أحكام الئحة صناديق االستثمار.

 عن اإلجراءات املتبعة لتصفية صندوق االستثمار.جيب أن حتتوي معلومات  (ب

أصــول ختصــم مــن  نتهــاء مــدة الصــندوق، ال يتقاضــى مــدير الصــندوق أي أتعــاب  ايف حــال  (ج

 الصندوق.

 :مدير الصندوق (21

 ولياته.دير الصندوق وواجباته ومسؤاسم م (أ

 وتارخيه. رقم الرتخيص الصادر عن هيئة السوق املالية (ب

 ملدير الصندوق. العنوان املسجل وعنوان املكتب الرئيس (ج

عنــوان املوقــع اإللكرتونــي ملــدير الصــندوق، وعنــوان أّي موقــع إلكرتونــي مــرتبط مبــدير      (د

 )إن ُوجد(. معلومات عن صندوق االستثمار الصندوق يتضمن

   فوع ملدير الصندوق.بيان رأس املال املد (ه
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ــاح للســنة املاليــة          م (و ــة ملــدير الصــندوق مــع توضــيح اإليــرادات واألرب لخــص باملعلومــات املالي

 السابقة.

 بيان األدوار األساسية ملدير الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق االستثمار. (ز

ن أن أي أنشطة عمل أو مصاحل أخرؤ ملدير الصندوق متثل أهمية جوهريـة، أو مـن املمكـ    (ح

 تتعارض مع أنشطة صندوق االستثمار.

  بيان حق مدير الصندوق يف تعيني مدير صندوق من الباطن. (ط

 بيان األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله. (ي

 :مشغل الصندوق (22

 اسم مشغل الصندوق. (أ

 رقم الرتخيص الصادر عن هيئة السوق املالية، وتارخيه. (ب

 شغل الصندوق.العنوان املسجل وعنوان العمل مل (ج

 بيان األدوار األساسية ملشغل الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق االستثمار. (د

 بيان حق مشغل الصندوق يف تعيني مشغل صندوق من الباطن. (ه

 املهام اليت كلف بها مشغل الصندوق طرفًا ثالثًا فيما يتعلق بصندوق االستثمار. (و

 :أمني احلفظ (23

 اسم أمني احلفظ. (أ

 وتارخيه. ،عن هيئة السوق املاليةالصادر رقم الرتخيص  (ب

 العنوان املسجل وعنوان العمل ألمني احلفظ. (ج

 فيما يتعلق بصندوق االستثمار.ومسؤولياته بيان األدوار األساسية ألمني احلفظ  (د

  بيان حق أمني احلفظ يف تعيني أمني حفظ من الباطن. (ه

 ق بصندوق االستثمار.املهام اليت كلف بها أمني احلفظ طرفًا ثالثًا فيما يتعل (و
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  بيان األحكام املنظمة لعزل أمني احلفظ أو استبداله. (ز

 جملس إدارة الصندوق: (24

 أ اء أعضاء جملس إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضوية. (أ

 إدارة الصندوق. ذكر نبذة عن مؤهالت أعضاء جملس (ب

 .ومسؤولياته وصف أدوار جملس إدارة الصندوق (ج

  دارة الصندوق.تفاصيل مكافآت أعضاء جملس إ (د

بيــان بــأي تعــارض متحقــق أو حمتمــل بــني مصــاحل عضــو جملــس إدارة الصــندوق ومصــاحل   (ه

 .الصندوق

بيان يوضح مجيـع جمـالس إدارة الصـناديق الـيت يشـارك فيهـا عضـو جملـس الصـندوق ذي           (و

 العالقة.  

 (:إن ُوجدت) هنة الرقابة الشرعية (25

 أ اء أعضاء هنة الرقابة الشرعية، ومؤهالتهم. (أ

 .ومسؤولياتها ان بأدوار هنة الرقابة الشرعيةبي (ب

  تفاصيل مكافآت أعضاء هنة الرقابة الشرعية. (ج

تفاصيل املعايري املطبقة لتحديد شرعية األصـول املعـدة لالسـتثمار واملراجعـة الدوريـة لتلـك        (د

 األصول واإلجراءات املتبعة يف حال عدم التوافق مع املعايري الشرعية.

 :ن ُوجد(مستشار االستثمار )إ (26

 اسم مستشار االستثمار. (أ

 املسجل وعنوان العمل ملستشار االستثمار. العنوان (ب

 وصف األدوار األساسية ومسؤوليات مستشار االستثمار فيما يتعلق بصندوق االستثمار. (ج
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 املوزع )إن ُوجد(: (27

 اسم املوزع. (أ

 املسجل وعنوان العمل للموزع. العنوان (ب

 ما ينطبق(.عنوان املوقع اإللكرتوني للموزع )حيث (ج

 جد(.بيان الرتخيص الصادر عن اهليئة للموزع )إن ُو (د

 وصف األدوار األساسية واملسؤوليات للموزع فيما يتعلق بصندوق االستثمار. (ه

 :مراجع احلسابات (28

 .مراجع احلسابات اسم (أ

 .ملراجع احلساباتالعنوان املسجل وعنوان العمل  (ب

 ه.ومسؤولياتملراجع احلسابات بيان األدوار األساسية  (ج

 لصندوق االستثمار. مراجع احلساباتبيان األحكام املنظمة الستبدال  (د

 :أصول الصندوق (29

ــندوق        (أ ــاحل صـ ــظ لصـ ــني احلفـ ــطة أمـ ــة بواسـ ــتثمار حمفوظـ ــندوق االسـ ــول صـ ــأن أصـ ــان بـ بيـ

 االستثمار.

بيان يوضـح أنـه جيـب علـى أمـني احلفـظ فصـل أصـول كـل صـندوق اسـتثماري عـن أصـوله               (ب

 وعن أصول عمالئه اآلخرين.

يوضـــح أن أصـــول صــندوق االســـتثمار مملوكـــة بشــكل مجـــاعي ملـــالكي الوحـــدات    بيــان  (ج

أو مشـغل  يكون ملدير الصندوق أو مدير الصندوق مـن البـاطن   وال جيوز أن  ملكية مشاعة.

أو املـوزع أّي مصـلحة    مقـدم املشـورة  أو أمني احلفظ أو أمني احلفظ من البـاطن أو  الصندوق 

علــق بتلــك األصــول، إال إذا كــان مــدير الصــندوق أو  يف أصــول الصــندوق أو مطالبــة فيمــا يت

أو أمـني احلفـظ أو أمـني احلفـظ مـن البـاطن       أو مشغل الصـندوق  مدير الصندوق من الباطن 
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، أو كـان  وذلك يف حدود ملكيته ،الصندوق يف أو املوزع مالكًا لوحداتمقدم املشورة أو 

مار وُأفصــح عنهــا يف هــذه مسـموحًا بهــذه املطالبــات مبوجــب أحكــام الئحــة صــناديق االســتث 

 الشروط واألحكام.

 معاهة الشكاوؤ: (30

عنـد طلبهـا دون    سـتقدَّم جيب أن حتتوي إفـادًة بـأن اإلجـراءات اخلاصـة مبعاهـة الشـكاوؤ       

لتقــديم الشــكوؤ ومكــان تقــديم    الــيت ميكــن اســتخدامها  مقابــل، مبــا يف ذلــك الوســائل 

   الشكاوؤ.

 :معلومات أخرؤ (31

بأن السياسات واالجراءات اليت ستتبع ملعاهـة تعـارض املصـاحل    يفيد  بيانًاحتتوي جيب أن  (أ

  عند طلبها دون مقابل. ستقدَّموأي تعارض مصاحل حمتمل و/أو فعلي 

جيب أن توضح أن اههة القضائية املختصة بالنظر يف أي نزاع ناشئ من أو عـن االسـتثمار    (ب

 لية.يف صناديق االستثمار هي هنة الفصل يف منازعات األوراق املا

للمســتندات املتاحــة ملــالكي الوحــدات، تشــمل شــروط وأحكــام      قائمــةجيــب أن حتتــوي   (ج

 الصندوق وكل عقد مذكور يف الشروط واألحكام، والقوائم املالية ملدير الصندوق.

مـدير الصـندوق أو جملـس     جيب أن حتتوي أي معلومة أخرؤ معروفـة، أو ينبغـي أن يعرفهـا    (د

ــول  إدارة الصــندوق ــا وقــد ي، بشــكل معق ــول   –طلبه  الوحــداتمــالكو  –بشــكل معق

احلـــاليون أو احملتملـــون أو مستشـــاروهم املهنيـــون، أو مـــن املتوقـــع أن تتضـــمنها شـــروط        

 قرار االستثمار بناًء عليها. وأحكام الصندوق اليت سُيتخذ

أي إعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار توافق عليها هيئة السوق املالية ما عدا الـيت   (ه

 يف سياسات االستثمار وممارساته.ُذكرت 
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 متطلبات املعلومات اإلضافية ألنواع معينة من الصناديق: (32

 يف حالة صندوق أسواق النقد:   (أ

وحـدة مـن هـذا النـوع مـن الصـناديق        جيب أن حتتوي بيانًا يوضـح أن االشـرتاك يف أي      (1

 إيداع مبلن نقدي لدؤ بنك حملي. خيتلف عن

غري ملزم بقبول طلب اسرتداد الوحدات ر الصندوق ديجيب أن حتتوي بيانًا يوضح أن م (2

 ُعرضة للصعود واهلبوط. بسعر االشرتاك، وأن قيمة الوحدات وإيراداتها

بيان املنهجية اليت سيتبعها مدير الصندوق لتصنيف اسـتثمارات الصـندوق أو األطـراذ     (3

 النظرية اليت سيتعامل معها الصندوق.

ِدر لصفقات سـوق النقـد خـارج اململكـة، فـ ن      إذا كان الصندوق سيتعامل مع أي ُمص (4

ــأن هــذا املُ    ــّر ب ــة  صــِدمــدير الصــندوق يق ــة مماثل ــة رقابي  للبنــك املركــزي  ر خاضــع هليئ

 .السعودي

إذا كان الصندوق سيستثمر يف عقود املشتقات لغرض التحوط، ف ن مـدير الصـندوق    (5

اهليئـة أو الصـادرة   يقّر بأن اههة املصدرة خاضعة لقواعد الكفاية املالية الصادرة عن 

 عن جهة رقابية مماثلة للهيئة.

 يف حالة الصندوق املغذي: (ب

 تفاصيل املعايري اليت طبقها مدير الصندوق الختيار الصندوق املستهدذ. (1

جيـــب علـــى مـــدير الصـــندوق املغـــذي أن يفصـــح عـــن التفاصـــيل الكاملـــة لحتعـــاب           (2

يف ذلـك إمجـالي   واملصاريف ذات الصلة علـى مجيـع مسـتويات هيكـل الصـندوق، مبـا       

الرسوم الرئيسة لصندوق االستثمار الذي يستثمر فيـه الصـندوق املغـذي والرسـوم الـيت      

 املغذي. يتقاضاها مدير الصندوق

يجــب أن حتتـوي بيانــًا بــأن رأس  فإذا كـان الصــندوق املطـروح صــندوق محايــة رأس املـال،     (ج

لصـندوق، وأن اسـرتداد   املال لن يكون حمميًا إال إذا مت امتالك الوحدات حتى اسـتحقاق ا 

الوحدات قبل استحقاق الصندوق قد يكون بسعر أقل من القيمة املسـتثمرة، وإذا كانـي   
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هناك معاملـة أفضـل لطلبـات االسـرتداد قبـل اسـتحقاق الصـندوق، فيجـب أن حتتـوي علـى           

 بيان بهذه املعاملة.

 يجب أن حتتوي ما يلي:ف ،متداول مؤشر إذا كان الصندوق املطروح صندوق (د

ــى شــروط        نصــ (1 ــداول عل ــة مــالكي وحــدات صــندوق املؤشــر املت ــ قرار وموافق ــد ب ًا يفي

 وأحكام الصندوق وذلك مبجرد قيامهم باالشرتاك فيه.  

 قيمـة  وصـايف  يم اخلاصـة بصـايف قيمـة األصـول اإلرشـادية     يـ نقـاط التق اإلفصـاح عـن    (2

 وحدة. لكل اإلرشادية األصول

ت صــناعة الســوق املتفــق معــه  اإلفصــاح عــن معلومــات صــانع الســوق وتفاصــيل متطلبــا   (3

عليها )واليت تشمل على سبيل املثال النطاق السعري الذي يلتزم صـانع السـوق ب دخـال    

   أمر الشراء وأمر البيع ضمنه واحلد األدنى لقيم أوامر الشراء والبيع(.

 يفيد بأنه ليس هناك ما يضمن دقة أو مطابقة أداء الصندوق وأداء املؤشر. بيان (4

ــروذ ا  (5 ــان الظـ ــرتاتيجيات      بيـ ــر، واالسـ ــع أداء املؤشـ ــاء يف تتبـ ــؤدي إىل أخطـ ــد تـ ــيت قـ لـ

 املستخدمة يف التقليل من مثل هذه األخطاء.

ــائل الـــيت ميكـــن ملـــالكي     وصـــف مـــوجز (6 ملنهجيـــة/ قواعـــد املؤشـــر مـــع ذكـــر الوسـ

الوحــدات احلصــول مــن خالهلــا علــى أحــدث املعلومــات واألخبــار واملكونــات اخلاصــة   

 باملؤشر.  

 ظروذ قد تؤثر يف دقة واكتمال حساب املؤشر. بيان أي ظرذ أو (7

 .خلطة مدير الصندوق يف حال إيقاذ حساب املؤشر من قبل مزود اخلدمة وصف (8

 هامش معامل االحنراذ عن املؤشر.بيان  (9

 يف حالة صندوق املؤشر: (ه

 يفيد بأنه ليس هناك ما يضمن دقة أو مطابقة أداء الصندوق وأداء املؤشر.بيان  (1

ــان  (2 ــيت بيـ ــروذ الـ ــرتاتيجيات      الظـ ــر، واالسـ ــع أداء املؤشـ ــاء يف تتبـ ــؤدي إىل أخطـ ــد تـ قـ

 املستخدمة يف التقليل من مثل هذه األخطاء.
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ملنهجيـــة/ قواعـــد املؤشـــر مـــع ذكـــر الوســـائل الـــيت ميكـــن ملـــالكي    وصـــف مـــوجز (3

الوحــدات احلصــول مــن خالهلــا علــى أحــدث املعلومــات واألخبــار واملكونــات اخلاصــة  

 باملؤشر.  

 وذ قد تؤثر يف دقة واكتمال حساب املؤشر.بيان أي ظرذ أو ظر (4

 خلطة مدير الصندوق يف حال إيقاذ حساب املؤشر من قبل مزود اخلدمة. وصف (5

 بيان هامش معامل االحنراذ عن املؤشر. (6

يجــب اإلفصــاح عــن أن الصــناديق الرئيســة املســتثمر فإذا كــان املطــروح صــندوقًا قابضــًا،  (و

  فيها خاضعة لرسوم أخرؤ.

ري حتديــد جمــال االســتثمار يف حــال كــون جمــال االســتثمار يف الصــندوق   جيــب بيــان معــاي (ز

 .ًاحمدد

يف حالــة صــندوق االســتثمار الــذي يتخــذ شــكل املنشــأة ذات األغــراض اخلاصــة، فيجــب      (ح

 ذات األغراض اخلاصة. ةإرفاق منوذج النظام األساسي للمنشأ

 إقرار من مالك الوحدات  (33

مبوافقتـه  إقراره وأحكام الصندوق، وكذلك  إقرار من مالك الوحدة باالطالع على شروط

 ص الوحدات اليت اشرتك فيها.على خصائ
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 2امللحق 

 حمتويات طلب طرح وحدات صندوق عام

 

 املقـدم يوضح هذا امللحق املسـتندات املطلـوب إرفاقهـا، بالطريقـة الـيت حتـددها اهليئـة، يف الطلـب         

 السوق املالية.   إىل هيئة

 تي:جيب أن يتضمن الطلب اآل

 .تعبئته( املرافق هلذا امللحق بعد 1النموذج رقم ) (أ

 املستندات املقدمة. قائمة مراجعة (ب

سـب  حبوأحكـام الصـندوق    لشـروط وأحكـام الصـندوق )مـع قائمـة مراجعـة       مسـّودة شـروط   (ج

 (.1امللحق 

 صورة من إثبات اهلوية الشخصية ألعضاء جملس إدارة الصندوق. (د

 نطبق(.مناذج االشرتاك واالسرتداد )حيثما ي (ه

 رلية اختاذ القرارات االستثمارية، مع حتديد أ اء أي أشخاص مسجلني مشرتكني. تفاصيل (و

 العالقة.ذي سياسات وإجراءات إدارة املخاطر للصندوق  (ز

ــق باهوانــب             (ح ــا يتعل ــا فيم ــيت ســيتم تبنيه ــة ال ــنظم اإلداري ــدير الصــندوق بوجــود ال ــن م ــرار م إق

وااللتـزام لصـندوق   ا يف ذلك برنامج مراقبة املطابقة مب ،التشغيلية املرتبطة بصناديق االستثمار

 .العالقة االستثمار ذي

جملــس إدارة الصــندوق املرشــحني تنطبــق  أعضــاء إقــرار مــن مــدير الصــندوق يفيــد بــأن مجيــع   (ط

عليهم متطلبات التأهيـل الـواردة يف الئحـة صـناديق االسـتثمار، وأن أعضـاء اصلـس املسـتقلني         

الـــوارد يف قائمـــة املصـــطلحات  "لـــس إدارة صـــندوق مســـتقلتعريـــف عضـــو جم"ينطبـــق علـــيهم 

 املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها.  

 أي مستندات أخرؤ مؤيدة للطلب.   (ي
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 املقابل املالي. (ك

 نسخ إلكرتونية من املستندات املطلوبة مبوجب مجيع الفقرات أعاله.   (ل

 )حيثما ينطبق(. املوافقات املطلوبة من اههات احلكومية ذات العالقة (م

أي عقود أبرمها مدير الصندوق ملصلحة الصندوق، ومنها علـى سـبيل املثـال ال احلصـر العقـود       (ن

، وأمـــني احلفـــظ، ومراجـــع احلســـاباتاملتعلقـــة بأعضـــاء جملـــس إدارة الصـــندوق املســـتقلني، 

 واملدير اإلداري.

ــاح  ــب متــ ــوذج الطلــ ــوق      ،منــ ــة الســ ــي هليئــ ــع الر ــ ــن املوقــ ــه مــ ــول عليــ ــن احلصــ ــة:وميكــ  املاليــ

 www.cma.org.sa 

 

 

 

http://www.cma.org.sa/
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 تعليمات ملء النموذج:

 

 ميكن ملء هذا النموذج إلكرتونيًا.

  يف حال وجود مستندات مؤيدة مطلوبة وفقًا هلذا النموذج، يرجى إرفاقها.

 ناسبًا.م ذلك كان ( يف اخلانات ذات الصلة إذايرجى وضع عالمة )

  إذا كان السؤال غري منطبق، يرجى كتابة عبارة "غري منطبق" يف اخلانة املخصصة لإلجابة.

إيضاح السؤال  مع، إذا كاني اخلانة غري كافية، يرجى مواصلة الكتابة يف ورقة منفصلة

  املرتبط باملعلومات اإلضافية.

 جيب ملء منوذج واحد لكل صندوق.

 نموذج وأي مستندات مؤيدة للطلب تقدَّم إىل هيئة السوق املالية.يتعني االحتفاظ بنسخة من ال

 

 

 

 

 

 

 

 (1قم )ر النموذج

  صندوق عام وحدات طلب طرح
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 اسم الصندوق -1

 

 

 

 

 ونوعه فئة الصندوق -2

 

 

 

 

 أهداذ االستثمار -3

 

 

 

 

 سياسات االستثمار وممارساته -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تاريخ بداية فرتة الطرح األولي املقرتحة -5

 

 
 تاريخ نهاية فرتة الطرح األولي املقرتحة -6

 

 

 

 (تمدة صندوق االستثمار )إن ُوجد -7

 

 

 صندوق االستثماروحدات طرح أسباب  -8
 

 

 

 

 صندوق االستثمار

 وحداته معلومات عن صندوق االستثمار الذي سيتم طرح

 



 



























1
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 سنوات( 5-3الصندوق التسويقية )خطة مدتها  اسرتاتيجية -9

 

 

 

 

 

 

 

 أ اء أعضاء جملس إدارة الصندوق املقرتحني -10

 

 

 

 

 

 الصندوق املغذي، يرجى ملء ما يلي:   إىل بالنسبة -11

 

  اسم الصندوق املستهدذ أ(

  اسم مدير الصندوق ب(

  اسم أمني احلفظ جـ(

  تاريخ التأسيس د(

  مكان تأسيس الصندوق هـ(

  اهليئة اإلشرافيةاسم  و(

 ز(
األهداذ االستثمارية للصندوق 

 املستهدذ
 

 حـ(
السياسات االستثمارية للصندوق 

 وممارساته املستهدذ
 

 ط(
السمات اخلاصة/املميزة 

 جدت(للصندوق املستهدذ )إن ُو
 

 مالحظة

 .الصندوق املستهدذ ومدير الصندوق يرجى تقديم تقارير مراجعة شاملة ودقيقة عن

 

 













 





 



 

138 
 

 

 

 

 

 )مدير الصندوق( مؤسسة السوق املاليةاسم  -1

 

 

 

 

 رقم الرتخيص الصادر عن هيئة السوق املالية  -2

 

 

 

 وقسم إدارة األصول( للشركة كاملةاهليكل التنظيمي ) -3

 

 

 

 

 

 

 

 

  ورقة منفصلة إذا كاني اخلانة غري كافية. يرجى استخدام

 

 املسجل املسؤول عن الصندوقاالستثمارية اسم )أ اء( مدير احملفظة  -4

 

 

 

 

 
 

 هنة املطابقة وااللتزامأو /اسم )أ اء( مسؤول املطابقة وااللتزام و -5

 

 

 

 مدير الصندوق

2 معلومات حول مؤسسة السوق املالية اليت تدير صندوق االستثمار

  















)مبا يف ذلك بيانات االتصال(



 

)مبا يف ذلك بيانات االتصال(
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 مدير صندوق من الباطن؟ هل سيعيَّن -6

 

 ال      نعم

 إرفاق نسخة من عقد اخلدمات.إذا كاني إجابتك نعم، يرجى 

 

 إذا كاني إجابتك نعم، يرجى ذكر اسم مدير )مديري( الصندوق من الباطن -7

 

 

 

 املسؤول عن الصندوق لدؤ مدير الصندوق من الباطناالستثمارية  حملفظةاسم مدير ا -8

 

  

 

 نطبق ذلك(رقم الرتخيص الصادر عن هيئة السوق املالية اخلاص مبدير الصندوق من الباطن )حيثما ي -9

 

 

 

 إذا كان مدير الصندوق من الباطن أجنبيًا، يرجى تقديم املعلومات اآلتية:  -10

 مكان التأسيس (أ

 

 

 

 اهليئة اإلشرافية  (ب

 

 

 

 العنوان وبيانات االتصال اخلاصة مبدير الصندوق من الباطن (ج

  العنوان

 

  رقم اهلاتف

  الربيد اإللكرتوني
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شراذ جهة رقابية وفق معايري وشروط تنظيمية مماثلة على األقل لتلك اليت هل مدير الصندوق من الباطن خاضع إل (د

 تطبقها اهليئة؟

 

( 10)إىل  (6)الباطن، يرجى تقديم املعلومات املطلوبة وفقًا للفقرات من  من إذا كان هناك أكثر من مدير واحد للصندوق

  الباطن. من لكل مدير صندوق أعاله

 

 

  دير الصندوق ُيكل ف بها مقدمو اخلدمة؟هل سيكون هناك مهام أخرؤ مل -11

 ال      نعم

  إذا كاني إجابتك نعم، يرجى إرفاق نسخ من عقود اخلدمات.

 إذا كاني إجابتك نعم، يرجى بيان املهام اليت سُيكل ف بها مع ذكر تفاصيل مقدم )مقدمي( اخلدمات. -12

 

 

 

 

 

 

 .يرجى استخدام ورقة منفصلة إذا كاني اخلانة غري كافية
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 )أمني احلفظ( مؤسسة السوق املاليةاسم  .1

 

 

 

 

 رقم الرتخيص الصادر عن هيئة السوق املالية  .2

 

 

 العالقة مع مدير الصندوق .3

 

  مستقل   طرذ ذو عالقة   

  

 .اخلدمة مستوؤ يرجى تقديم نسخة من عقد اخلدمات / اتفاقية

 

 اهليكل التنظيمي )قسم احلفظ( .4

 

 

 

 

 

 

 

 

  يرجى استخدام ورقة منفصلة إذا كاني اخلانة غري كافية.

 

 هل سيعيَّن أمني حفظ من الباطن؟ .5

 ال      نعم

 

 إذا كاني إجابتك نعم، يرجى إرفاق نسخة من عقد اخلدمات.

 

 

 

 أمني احلفظ

3 معلومات حول مؤسسة السوق املالية املرخص هلا يف نشاط احلفظ
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 إذا كاني إجابتك نعم، يرجى ذكر اسم أمني احلفظ من الباطن .6

 

 

 

 الية اخلاص بأمني احلفظ من الباطن )حيثما ينطبق ذلك(رقم الرتخيص الصادر عن هيئة السوق امل .7

 

 

 
 اآلتية: تقديم املعلوماتإذا كان أمني احلفظ من الباطن أجنبيًا، يرجى  .8

 مكان التأسيس (أ

 

 

 

 اهليئة اإلشرافية (ب

 

 

 

 العنوان وبيانات االتصال اخلاصة بأمني احلفظ من الباطن (ج

  العنوان

 

  رقم اهلاتف

  الربيد اإللكرتوني

هل أمني احلفظ من الباطن خاضع إلشراذ جهة رقابية وفق معايري وشروط تنظيمية مماثلة على األقل لتلك اليت تطبقها  (د

 اهليئة؟

 

 أعاله( 8إىل ) (5)الباطن، يرجى تقديم املعلومات املطلوبة وفقًا للفقرات من  إذا كان هناك أكثر من أمني حفظ واحد من

 الباطن. لكل أمني حفظ من

 

  سيكون هناك مهام أخرؤ ألمني احلفظ ُيكل ف بها مقدمو اخلدمة؟هل  .9

 ال      نعم

  اخلدمات.إذا كاني إجابتك نعم، يرجى إرفاق نسخ من عقود 
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  إذا كاني إجابتك نعم، يرجى سرد املهام اليت سُيكل ف بها مع ذكر تفاصيل مقدم اخلدمة والرتتيبات. .10

 

 

 

 

 

 ا كاني اخلانة غري كافية.يرجى استخدام ورقة منفصلة إذ
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 )مدير الصندوق( مؤسسة السوق املاليةعن 

 

بأن املعلومات اليت قدمتها يف  - وبعد احلرص التام واملعقول للتأكد من ذلك -أقر أنا املوقع أدناه على حد علمي واعتقادي 

وأقر، إضافة إىل ذلك، بأن صندوق االستثمار املقرتح،  وقي تقدميها.هذا الطلب كاملة وواضحة وصحيحة وغري مضللة 

  ، ال تتعارض مع نظام السوق املالية والئحة صناديق االستثمار.وأحكام الصندوقوحمتويات شروط 

 االسم  

 

 املنصب 

 

 التوقيع 

 

 التاريخ

 

 

 اسم الشخص املسؤول عن الطلب لدؤ مدير الصندوق

 

 املنصب

 

 اتفرقم اهل

 

 الربيد اإللكرتوني

 

 إقرار

4 إقرار مدير الصندوق وأمني احلفظ 
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 )أمني احلفظ( مؤسسة السوق املاليةعن 

وأ كد أن  سأقوم باملسؤوليات املنوطة أقر وأعمل أمني حفظ لصندوق االستثمار املقرتح، [ مؤسسة السوق املاليةاسم أنا ] 

  .التنفيذيةالسوق املالية ولوائحه بي حبسب الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق، ونظام 

 

 االسم 

 

 املنصب 

 

 التوقيع

 

 التاريخ

 

 

 

 اسم الشخص املسؤول عن الطلب لدؤ أمني احلفظ

 

 املنصب

 

 رقم اهلاتف

 

 الربيد اإللكرتوني
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 3امللحق 

 حمتويات تقارير الصندوق 

 

علومــات ذات العالقــة بشــكل دوري عــن صــندوق االســتثمار    املُتســتخدم تقــارير الصــندوق لتــوفري   

  يم أداء صندوق االستثمار.يلتمكن مالكي الوحدات من تق

  مجيع املعلومات املطلوبة يف هذا امللحق.على ر السنوية جيب أن حتتوي التقاري

املعلومــات املطلوبــة علــى علــى األقــل للصــندوق العقــاري اخلــاص  جيــب أن حتتــوي التقــارير األوليــة  

   مبوجب الفقرتني )جـ( و)و( من هذا امللحق.

 :صندوقل السنوية تقاريرال حمتوؤ

 :معلومات صندوق االستثمار (أ

 اسم صندوق االستثمار (1

 أهداذ وسياسات االستثمار وممارساته. (2

 .الدخل واألرباح توزيع سياسة (3

  بيان يفيد بأن تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل. (4

 جد(. املوقع اإللكرتوني ملزود اخلدمة )إن ُوووصف املؤشر االسرتشادي للصندوق،  (5

 :أداء الصندوق (ب

 يوضح:وة )أو منذ تأسيس الصندوق( يغطي السنوات املالية الثالث األخري مقارنةجدول  (1

 صايف قيمة أصول الصندوق يف نهاية كل سنة مالية. .أ

  صايف قيمة أصول الصندوق لكل وحدة يف نهاية كل سنة مالية. .ب
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 أعلى وأقل صايف قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية. .ج

 عدد الوحدات املصدرة يف نهاية كل سنة مالية. .د

   لكل وحدة )حيثما ينطبق(. ةقيمة األرباح املوزع .ه

  نسبة املصروفات. .و

نســــبة األصــــول املقرتضــــة مــــن إمجــــالي قيمــــة األصــــول، ومــــدة انكشــــافها وتــــاريخ   .ز

 .جدت()إن ُو استحقاقها

 مقارنة أداء املؤشر االسرتشادي للصندوق بأداء الصندوق.نتائج  .ح

 سجل أداء يغطي ما يلي: (2

)حيثمــا  ومنــذ التأســيسســنوات ومخــس  العائــد اإلمجــالي لســنة واحــدة وثــالث ســنوات .أ

 .ينطبق(

منــذ  العائــد اإلمجــالي الســنوي لكــل ســنة مــن الســنوات املاليــة العشــر املاضــية، )أو     .ب

 التأسيس(.  

لها صندوق االستثمار علـى  جدول يوضح مقابل اخلدمات والعموالت واألتعاب اليت حتّم .ج

فات، وجيـب  نسبة املصروجيب أيضًا اإلفصاح بشكل واضح عن إمجالي ومدار العام. 

ما إذا كانـي هنـاك أي ظـروذ يقـرر فيهـا مـدير الصـندوق اإلعفـاء مـن أي          اإلفصاح ع

 رسوم أو ختفيضها.  

  األداء وأي افرتاض بشكل متسق. جيب تطبيق قواعد حساب بيانات .د

إذا حــدثي تغــيريات جوهريــة خــالل الفــرتة وأثــرت يف أداء الصــندوق، جيــب اإلفصــاح عنهــا   (3

   .بشكل واضح

تـــاريخ ر وصـــِداســـم  امُلعلـــى حتتـــوي أن ممارســـات التصـــويي الســـنوية علـــى فصـــاح عـــن اإل (4

اهمعية العموميـة وموضـوع التصـويي وقـرار التصـويي )موافـق / غـري موافـق / االمتنـاع          

 .التصويي(من 
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 -علـى سـبيل املثـال ال احلصـر     -حيتـوي  أن تقرير جملس ادارة الصـندوق السـنوي علـى     (5

 على:

 دوق، مع بيان نوع العضوية.أ اء أعضاء جملس إدارة الصن .أ

 إدارة الصندوق. ذكر نبذة عن مؤهالت أعضاء جملس .ب

 .ومسؤولياته وصف أدوار جملس إدارة الصندوق .ج

  تفاصيل مكافآت أعضاء جملس إدارة الصندوق. .د

بيان بأي تعارض متحقق أو حمتمل بني مصاحل عضو جملس إدارة الصـندوق ومصـاحل    .ه

 الصندوق.

رة الصـناديق الـيت يشـارك فيهـا عضـو جملـس الصـندوق        بيان يوضح مجيـع جمـالس إدا   .و

 ذي العالقة.  

الصـندوق  أداء مبـا يف ذلـك    بشأنهااليت متي مناقشتها والقرارات الصادرة املوضوعات  .ز

 ألهدافه. وحتقيق الصندوق

 :مدير الصندوق (ج

 .، وعنوانهاسم مدير الصندوق (1

 جد(.)إن ُومدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار االستثمار وعنوان اسم  (2

 مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفرتة. (3

 تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفرتة. (4

لصـندوق العـام(    اىلإ)بالنسـبة  الصـندوق  حكام شروط وأعلى تغيريات حدثي  تفاصيل أي (5

 خالل الفرتة.لصندوق اخلاص(  اىلإبالنسبة )مستندات الصندوق  أو

ختـاذ قـرار مـدروس ومـب      اكِّـن مـالكي الوحـدات مـن     أي معلومة أخرؤ من شأنها أن ُتم  (6

  على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خالل الفرتة.
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صــناديق اســتثمار أخــرؤ، جيــب   إذا كــان صــندوق االســتثمار يســتثمر بشــكل كــبري يف   (7

اإلفصاح عن نسبة رسوم اإلدارة احملتسبة على الصـندوق نفسـه والصـناديق الـيت يسـتثمر      

   فيها الصندوق.

اليت حصل عليها مدير الصندوق خالل الفرتة، مبينًا بشـكل   بيان حول العموالت اخلاصة (8

 .  جدت(ُو)إن  واضح ماهيتها وطريقة االستفادة منها

 أي بيانات ومعلومات أخرؤ أوجبي هذه الالئحة تضمينها بهذا التقرير. (9

 مدة إدارة الشخص املسجل كمدير للصندوق. (10

ت كــّل صــندوق بنهايــة العــام واملتوســط املــرّجح لنســبة  جيــب اإلفصــاح عــن نســبة مصــروفا  (11

   .)حيثما ينطبق( املستثمر فيها الرئيسةمصروفات كل الصناديق 

 :أمني احلفظ (د

 .، وعنوانهاسم أمني احلفظ (1

 وصف موجز لواجباته ومسؤولياته.   (2

 مشغل الصندوق: (ه

 اسم مشغل الصندوق، وعنوانه. (1

 وصف موجز لواجباته ومسؤولياته. (2

 :باتمراجع احلسا (و

 .، وعنوانهمراجع احلساباتاسم 

 :القوائم املالية (ز

القــوائم املاليــة لفــرتة احملاســبة الســنوية )أو الفــرتة األوليــة الــيت يغطيهــا التقريـــر(           ّدع ــ جيــب أن تُ 

 للمحاسبني القانونيني. اهليئة السعودية املعتمدة من احملاسبية لصندوق االستثمار وفقًا للمعايري
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 4امللحق 

 سنوياللبيان ربع حمتويات ا 

 د أدنى:حبجيب أن يتضمن البيان ربع السنوي املعلومات اآلتية 

 هدذ الصندوق. (أ

 سب اآلتي:حببيانات الصندوق  (ب

 تاريخ بدء الصندوق. (1

 سعر الوحدة عند الطرح. (2

 حجم الصندوق. (3

 نوع الصندوق. (4

 عملة الصندوق. (5

 مستوؤ املخاطر. (6

 املؤشر االسرتشادي. (7

 .جد(عدد مرات التوزيع )إن ُو (8

 (.تجدنسبة رسوم اإلدارة للصناديق املستثمر فيها )إن ُو (9

 جد(.مستشار االستثمار ومدير الصندوق من الباطن )إن ُو (10

 جد(.عدد أيام املتوسط املرجح )إن ُو (11

 :18تعريفات )اختياري( (ج

 االحنراذ املعياري. (1

                                                 
 يف صفحة أخرؤ فيكتفى بوضع رابط صفحة التعريفات. يف حال توفر التعريفات 18
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 مؤشر شارب. (2

 .(Tracking Error)خطأ التتبع  (3

 .(Beta)بيتا  (4

 .(Alpha)ألفا  (5

 علومات.مؤشر امل (6

 تعليق مدير الصندوق )اختياري(. (د

 سب اآلتي:حببيانات االتصال  (ه

 رقم اهلاتف. (1

 لكرتوني.املوقع اإل (2

 الربيد اإللكرتوني. (3

 :معلومات األسعار كما يف نهاية الربع املع  )الشهر/السنة( (و

 ريال سعودي سعر الوحدة )كما يف نهاية الربع املع ( (1

 % بع السابق(التغري يف سعر الوحدة )مقارنة بالر (2

لصناديق أسواق النقد، وصناديق  سعر الوحدة املزدوج (3

 جد()إن ُو أدوات الدين ذات الدخل الثابي
 ريال سعودي

 عدد وحدات إمجالي وحدات الصندوق (4

 ريال سعودي إمجالي صايف األصول (5

  جد()إن ُو(P/E)  مكرر الرحبية (6
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 السنة(:/معلومات الصندوق كما يف نهاية الربع املع  )الشهر (ز

 *% *قيمة البند

نسبة األتعاب اإلمجالية  (1

(TER) 

)من متوسط صايف  (تجد)إن ُو

 أصول الصندوق(

)إن  نسبة االقرتاض (2

 جدت(ُو

القيمة اإلمجالية )من  (تجد)إن ُو

 صول الصندوق(أل

 مصاريف التعامل (3
)من متوسط صايف أصول 

 الصندوق(

)من متوسط صايف 

 أصول الصندوق(

 لصندوقاستثمار مدير ا (4

 جد()إن ُو

)من صايف أصول 

 الصندوق(

)من صايف أصول 

 الصندوق(

 (تجد)إن ُو SAR00.0 األرباح املوزعة (5

 

 :بيانات ملكية استثمارات الصندوق (ح

 % ملكية تامة (1

 % حق منفعة (2

 إخالء مسؤولية. (ط

 استثمارات للصندوق. ةرسم بياني يوضح أكرب عشر (ي

 عي/جغرايف(.رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق )قطا (ك

                                                 
 

*
 ي.التفاصيل لغرض توضيح طريقة االحتساب ورلية اإلفصاح وال يتطلب تضمينها يف اهدول عند إتاحتها يف موقع مدير الصندوق اإللكرتون
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 العائد: (ل

 البند 

 أشهر 3

)نهاية الربع 

 احلالي(

سنة حتى 

 تارخيه

(YTD) 

سنة 

 واحدة
 سنوات 5 سنوات 3

      الصندوقأداء  (1

      املؤشر االسرتشاديأداء  (2

      فارق األداء (3

 األداء واملخاطر: (م

معايري األداء 

 واملخاطر

 أشهر 3

)نهاية الربع 

 احلالي(

سنة حتى 

 تارخيه

(YTD) 

 سنوات 5 سنوات 3 سنة واحدة

االحنراذ  (1

 املعياري

     

      مؤشر شارب (2

خطأ التتبع  (3

(Tracki

ng 

Error) 

     

      (Beta)بيتا  (4

ألفا  (5

(Alpha

) 
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مؤشر  (6

 املعلومات

     

  .رسم بياني يوضح األداء منذ بداية الصندوق (ن
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  5امللحق 

 الصناديق العامة  يميطرق تق

 

 يم:ياألصول اليت يتضمنها التق

 يم.يأصول صندوق االستثمار جيب أن تكون جزءًا من التقمجيع  (أ

وطبيعتهـا، مبـا يف ذلـك     نوعها كان أصول صندوق االستثمار شاملة لكل األصول أيًا تكون (ب

 على سبيل املثال ال احلصر:  

 يف ذلك الفوائد املستحقة عليها. والودائع مباالنقود  (1

ــاح والتوز (2 ــرؤ      األربـ ــتحقات أخـ ــة أو مسـ ــهم أو نقديـ ــدفع يف شـــكل أسـ ــة الـ ــات واجبـ يعـ

 لصندوق االستثمار.

 مجيع االستثمارات واألصول األخرؤ اململوكة. (3

 فائدة مرتاكمة على أي أصول أو استثمارات. أي (4

، مبـا يف  وطبيعتها نوعها كان أيًاتكون التزامات صندوق االستثمار شاملة لكل االلتزامات  (ج

 ثال ال احلصر:ذلك على سبيل امل

 مجيع القروض والذمم الدائنة. (1

 مجيع املصاريف والرسوم املستحقة أو املرتاكمة على صندوق االستثمار. (2

 يم:يطريقة التق

ويكـون حتديـد    ،العملـة  أسـاس علـى   يميـ يـتم التق ويم. يـ صندوق االستثمار يف كل يوم تقيقيَّم  (أ

ومًا منهــا املســتحقات اخلاصــة  يم بنــاًء علــى مجيــع األصــول الــيت تضــمها احملفظــة خمصــ   يــالتق

 .بصندوق االستثمار يف ذلك الوقي
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فيمـا  بهـا  نوع األصل، وقد يعتمـد مـدير الصـندوق علـى نظـم موثـوق        التقييم علىتعتمد طريقة  (ب

 يتعلق بتحديد القيم واألسعار وأسعار الصرذ.

 يم أصول الصندوق:يجيب اتباع املباد  اآلتية لتق (ج

سـوق أوراق ماليـة منظمـة أو     مدرجـة أو متداولـة يف أي   ًا ماليـة إذا كاني األصول أوراق (1

 يف ذلك السوق أو النظام.   اإلغالقسعر  فيستخدمعلى نظام تسعري رلي، 

وفقًا آلخـر سـعر قبـل التعليـق، إال إذا      يمهايإذا كاني األوراق املالية معلقة، فينبغي تق (2

ي عــن الســعر كــان هنــاك دليــل قــاطع علــى أن قيمــة هــذه األوراق املاليــة قــد اخنفضــ    

 املعلق.

بالنســبة إىل الســندات والصــكوك غــري املدرجــة، ُتســتخدم القيمــة الدفرتيــة باإلضــافة   (3

 إىل الفوائد أو األرباح املرتاكمة.

تداولـة يف أّي سـوق أوراق ماليـة منظمـة     املأو  بالنسبة إىل السندات والصكوك املدرجة (4

يم يــو ذلــك النظــام بتقأو علــى نظــام تســعري رلــي ولكــن ال تســمح ظــروذ تلــك الســوق أ 

فيجـوز  ، عـاله ( املشار إليهـا أ 1لفقرة الفرعية )السندات أو الصكوك وفق ما ورد يف ا

اإلفصـاح  ( شـريطة  3تلك الصكوك والسندات وفق ما ورد يف الفقـرة الفرعيـة )   تقييم

 .الصندوق شروط وأحكاميف عن ذلك 

 وحدة. لكلمنشور  قيمة أصول بالنسبة إىل صناديق االستثمار، رخر صايف (5

 الفوائد/األرباح املرتاكمة. باإلضافة إىل الودائع، القيمة اال ية بالنسبة إىل (6

استثمار رخـر، القيمـة العادلـة الـيت حيـددها مـدير الصـندوق بنـاًء علـى           أيبالنسبة إىل  (7

وبعـد التحقـق منهـا مـن      ،املفص ح عنها يف شروط وأحكـام الصـندوق  الطرق والقواعد 

 لصندوق.ل مراجع احلساباتقبل 

املصروفات املرتاكمـة(   -املستحقات  -)إمجالي األصول وحدة  لكل األصول قيمة صايف (د

 .وقي التقييمالقائمة  عدد الوحدات /

 



 

158 
 

  6امللحق 

 الصناديق اخلاصة والصناديق األجنبية –إشعار الطرح اخلاص للهيئة 

 

 

 

 تعليمات ملء النموذج

 

 .إذا كان ذلك مناسبًا يف املربعات ذات الصلة( ة )يرجى وضع عالم

  "غري منطبق" يف املساحة املخصصة لذلك. عبارةإذا كان السؤال غري منطبق، يرجى كتابة 

  إيضاح السؤال املرتبط مبعلوماتك اإلضافية. مع ية، يرجى الكتابة يف ورقة منفصلة،إذا   تكن اخلانة كاف

 يرجى ملء منوذج إشعار واحد لكل صندوق.

  سخة من النموذج املستوفى اخلاص بك وأّي مستندات مؤيدة تقدَّم إىل هيئة السوق املالية.يتعني االحتفاظ بن
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 الصندوق األجنيب   الصندوق اخلاص

 اسم الصندوق .1

 

 

 

 

  فئة الصندوق ونوعه .2

 

 

 

 ( يرجى توفري املعلومات التالية:بالنسبة إىل الصندوق األجنيب) .3

 

 مكان التأسيس (أ

 

 

 

 سم اهليئة اإلشرافيةا (ب

 

 

 

 تاريخ التسجيل/الرخصة/الرتخيص (ج

 

 

 

 (وممارساتهوصف موجز للصندوق )األهداذ  .4

 

 

 

 

 

 

 الطرح املقرتحةبداية فرتة تاريخ  .5

 

 

 

 تاريخ نهاية فرتة الطرح املقرتحة .6

 

 

 

1

  

 صندوق االستثمار

1 معلومات عن صندوق االستثمار الذي سوذ ُيطرح
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  ن الئحة صناديق االستثمار:م الثامنة والتسعنيو الثماننيللمادتني يرجى حتديد الفئة اليت يندرج حتتها الطرح اخلاص  .7

 

 

 

 

 الوحدات املطروحة )حيثما ينطبق(.األوراق املالية/ عدد ونوع .8

 

 

 

 

 

 )حيثما ينطبق(. الوحدات املطروحة )بالريال السعودي( األوراق املالية/ املبلن الذي سُيدفع مقابل  .9

 

 

 

 احلد األدنى )إن ُوجد( الذي سيدفعه كل مطروح عليه. .10

 

 

 

 

 )حيثما ينطبق(. االستثمار، وتاريخ استحقاق الصندوقمدة صندوق  .11

 

 

 

 

 املوافقات املطلوبة من اههات احلكومية ذات العالقة )حيثما ينطبق(.  .12
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 صندوق اخلاص أو األجنيب يف اململكةلل أوراق مالية/وزع وحداتتطرح/اليت ت مؤسسة السوق املاليةاسم وعنوان  .1

 

 

 

 

 هيئة السوق املالية رقم الرتخيص الصادر عن .2

 

 

 

 ( تقديم املعلومات اإلضافية التالية حول مدير الصندوق األجنيببالنسبة إىل الصندوق األجنيب) .3

 

 اسم مدير الصندوق األجنيب ومكان التأسيس (أ

 

 

 

 اسم اهليئة اإلشرافية (ب

 

 

 

 تاريخ الرخصة / الرتخيص / التسجيل (ج

 

 

 ندوق األجنيبالعنوان وبيانات االتصال اخلاصة مبدير الص (د

 العنوان
 

 

  الشخص املسؤول عن االتصاالت

  رقم اهلاتف

  الربيد اإللكرتوني

 

 جنيب مرخص له وفق معايري وشروط تنظيمية مماثلة على االقل لتلك اليت تطبقها اهليئة؟هل مدير الصندوق األ  (ه

 

 

 الطارح/املوزع 

 االستثماروحدات/أوراق مالية صندوق  توزعمؤسسة السوق املالية اليت تطرح/ معلومات عن









2
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املالكني  التنفيذيني أو املساهمني دارة، أو كبارإذا كان قد أدين الصندوق أو مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء جملس اإل .4

املؤسسني ملدير الصندوق، من أي جهة قضائية بارتكاب أي خمالفة تتضمن االحتيال أو اخليانة أو أي  حلصة املسيطرة أو املساهمني

جيب ذكر تفاصيل هذه املخالفة،  خمالفة لنظام السوق املالية أو لوائحه التنفيذية، أو أي تشريع يتعلق بالشركات أو غسل األموال،

مبا يف ذلك تفاصيل الطرذ املدان واسم اههة القضائية اليت أداني هذا الطرذ، وتاريخ اإلدانة والتفاصيل الدقيقة الكاملة للمخالفة 

 .والعقوبة املفروضة
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 )أمني احلفظ( مؤسسة السوق املالية( اسم بالنسبة إىل الصندوق اخلاص) .1

 

 رقم الرتخيص الصادر عن هيئة السوق املالية (سبة إىل الصندوق اخلاصبالن)  .2

 

 

  ( يرجى توفري املعلومات اإلضافية التالية حول أمني احلفظ األجنيببالنسبة إىل الصندوق األجنيب) .3

 

 اسم أمني احلفظ األجنيب ومكان التأسيس (أ

 

 

 اهليئة اإلشرافية (ب

 

 

 تاريخ الرخصة / الرتخيص / التسجيل (ج

 

 

 لعنوان وبيانات االتصال اخلاصة بأمني احلفظ األجنيبا (د

  العنوان

 

  الشخص املسؤول عن االتصاالت

  رقم اهلاتف

  الربيد اإللكرتوني

 

 قل لتلك اليت تطبقها اهليئة؟يري وشروط تنظيمية مماثلة على األجنيب مرخص له وفق معاهل أمني حفظ الصندوق األ (ه

 

 

 

 أمني احلفظ

3 احلفظمعلومات حول مؤسسة السوق املالية املرخص هلا يف نشاط 
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 7امللحق 

 الصندوق اخلاص –لهيئة إقرار الصندوق ل 

 

 ]يقدَّم على األوراق الر ية اخلاصة مبدير الصندوق اخلاص[

 هيئة السوق املالية إىل:

جمــــتمعني  نقــــّر)اســــم مــــدير الصــــندوق اخلــــاص(،  ________________حنــــن، بصــــفتنا 

ـــ      ــاص ل ــرح اخلـ ــعار الطـ ــحة يف إشـ ــات املوضـ ــأن املعلومـ ــردين، بـ ــم )ـ ومنفـ ــاص(  اسـ ــندوق اخلـ الصـ

وصحيحة وغري مضـلَِّلة ولـيس فيهـا أي قصـور      كاملة وواضحةإعالن الطرح  الطرح يفومستندات 

 من شأنه التأثري يف فحوؤ تلك املعلومات.

وأنه قـد جـرؤ    ،أيضًا بأنه قد مت استيفاء مجيع الشروط ذات العالقة للقيام بالطرح اخلاص و نقّر

وب تقــدميها إىل اهليئــة مبوجــب  تقــديم أو ســوذ جيــري تقــديم مجيــع املعلومــات واملســتندات املطلــ   

 الئحة صناديق االستثمار.

 مـــع اهليئـــاتوبهـــذا اإلقـــرار نفـــوض إىل اهليئـــة احلـــق يف طلـــب أو تبـــادل أي معلومـــات ذات عالقـــة 

 واههات والوكاالت املسؤولة عن اإلشراذ على اخلدمات املالية وأي جهات أخرؤ ذات عالقة.

                                       ______________ االســــم:

 _______________ التوقيـع:

 _______________ التاريخ:
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 8امللحق 

 الصندوق األجنيب –إقرار الصندوق للهيئة  

 

 ]يقدَّم على األوراق الر ية اخلاصة باملوزع[

 هيئة السوق املالية   إىل:

د  بــ"املوزع"(، نؤكد بأنه مت )اسم املوزع(، )املشار إليه فيما بع ________________حنن، 

تعييننــا مــن ــــــــــــــ )اســم الطــارح( )املشــار إليــه فيمــا بعــد بــــ"الطارح"( لطــرح األوراق املاليــة اخلاصــة  

 بالطارح.  

)اســم الصــندوق ـ بــأن الطــارح اســتوفى مجيــع الشــروط احملــددة بــالطرح اخلــاص لــ    كــذلك نقــرو

يئــة مجيــع املعلومــات واملســتندات املطلــوب تقــدميها      وأنــه قــّدم أو ســوذ يقــدم إىل اهل    ،األجــنيب(

 مبوجب الئحة صناديق االستثمار.  

ــة احلــق يف طلــب أو تبــادل أي معلومــات ذات عالقــة مــع اهليئــات واههــات        وبهــذا نفــوض إىل اهليئ

 جهات أخرؤ ذات عالقة. املالية وأّيوالوكاالت املسؤولة عن اإلشراذ على اخلدمات 

 

 _______________ االســـم:

 _______________ التوقيـع:

 _______________ التاريخ:
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                                                                                                                                                                                                                     9امللحق 

 البيان الواجب تضمينه يف مستندات الطرح اخلاص

 الطرح اخلاص البيان اآلتي: جيب أن حتتوي مستندات

 

االستثمار صناديق "ال جيوز توزيع هذا املستند يف اململكة إال على األشخاص احملددين يف الئحة 

 الصادرة عن هيئة السوق املالية.

ق املالية أّي تأكيد يتعلق بدقة هذا املستند أو اكتماله، وختلي اهليئة وال تعطي هيئة السو

 نفسها من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد يف هذا املستند أو االعتماد على أّي جزء منه.

املالية املطروحة مبوجب هذا املستند حتري مدؤ يف األوراق وجيب على الراغبني يف االشرتاك 

ويف حال تعذر فهم حمتويات هذا املستند،  .املتعلقة باألوراق املالية حمل الطرحصحة املعلومات 

 جيب عليهم األخذ مبشورة مستشار مالي ُمرخَّص له".
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 10امللحق 

 هليئة اىلإطلبات املوافقة واالشعارات املقدمة  

 

 تي:سب اآلحبك شعارات بالطريقة اليت حتددها اهليئة وذلل طلبات املوافقة واإلترس 

  :شعارات اليت تتطلب تغيريات يف مستندات الصندوقطلبات املوافقة واإل (أ

 الصندوق.اسم  (1

 .اإلشعارموضوع  (2

 ذكر الصيغة احلالية والصيغة املقرتحة ومربرات هذا التغيري بشكل مفصل.ُت (3

كان التغيري يتطلب موافقة أطراذ غري مدير الصندوق، جيب أخذ موافقتهم قبل إرسال إن  (4

 إىل ذلك يف حمتوؤ اخلطاب.اإلشارة مع ضرورة اإلشعار طلب املوافقة أو 

أن التغيري املقرتح ال يتعارض مع الئحة صناديق االستثمار واللوائح بإقرار من مدير الصندوق  (5

 التنفيذية األخرؤ وأي نظام معمول به يف اململكة.

 مؤيدة للطلب.أخرؤ أي مستندات  (6

 :ليت ال تتطلب تغيريات يف مستندات الصندوقاواإلشعارات طلبات املوافقة  (ب

 الصندوق.اسم  (1

 .اإلشعارموضوع  (2

كان التغيري يتطلب موافقة أطراذ غري مدير الصندوق، جيب أخذ موافقتهم قبل إرسال إن  (3

 إىل ذلك يف حمتوؤ االشعار.اإلشارة مع ضرورة اإلشعار 

  :املتعلقة بانتهاء فرتة الطرحاإلشعارات  (ج

 اسم الصندوق. (1
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 .اإلشعارع موضو (2

 تاريخ نهاية فرتة الطرح. (3

 الريال السعودي(.باملبلن الذي مت مجعه ) (4

 واملبلن املدفوع من كل مستثمر قائمة بأ اء مجيع املستثمرينيف حالة الصناديق اخلاصة،  (5

 من هذه الالئحة. الثماننيلمادة لوفقًا ، وذلك وفئاتهم

مت االستحواذ عليها ملصلحة الصندوق،  يف حالة الصناديق اخلاصة، الفرص االستثمارية اليت (6

 وأي معلومات متعلقة بها.

 تاريخ تشغيل الصندوق. (7

  :تصفيتهأو  اإلشعار املتعلق بانتهاء الصندوق (د

 .اسم الصندوق (1

 .مبالن االستثمار على مالكي الوحداتتاريخ توزيع  (2

  .ينطبق( )حيثمامئوية عائد االستثمار كنسبة  (3
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 11امللحق 

 اخلاصصندوق الشروط وأحكام متطلبات 

وبطريقــة ســهلة الفهــم   ،علــى مــدير الصــندوق عــرض شــروط وأحكــام الصــندوق باللغــة العربيــة     

مل تتشـــأن  مـــالكي الوحـــدات ومـــالكي الوحـــدات احملـــتملني، وجيـــب  ىلإ واالســـتيعاب بالنســـبة

 :وفقًا للتسلسل املوضح يف هذا امللحقعلى املعلومات اآلتية  الشروط واألحكام

 

 تويات صفحة الغالذ:حم

 اسم الصندوق، مع ذكر فئته ونوعه. (أ

 اسم مدير الصندوق. (ب

 اسم مشغل الصندوق. (ج

 اسم أمني احلفظ. (د

 .(جدإن ُو) اسم املطور (ه

 أن يتضمن البيان التالي: (و

صــناديق "ال جيــوز توزيــع هــذا املســتند يف اململكــة إال علــى األشــخاص احملــددين يف الئحــة  

تأكيـد يتعلـق    أيسوق املالية.  وال تعطي هيئة السـوق املاليـة   االستثمار الصادرة عن هيئة ال

بدقة هـذا املسـتند أو اكتمالـه، وختلـي اهليئـة نفسـها مـن أي مسـؤولية أو أي خسـارة تنـتج           

وجيـب علـى الـراغبني يف االشـرتاك      جـزء منـه.   أيعما ورد يف هذا املستند أو االعتماد على 

ــة املطروحــة مبوجــب هــذا ا    ملســتند حتــري مــدؤ صــحة املعلومــات املتعلقــة      يف األوراق املالي

ويف حال تعذر فهم حمتويات هذا املستند، جيب علـيهم األخـذ    باألوراق املالية حمل الطرح.

 مبشورة مستشار مالي ُمرخَّص له".

اصــازة مــن ِقبــل هنــة الرقابــة  مــع املعــايري الشــرعية  ًاذا كــان صــندوق االســتثمار متوافقــإ (ز

"مت اعتماد ]اسم الصـندوق[   ، جيب إضافة البيان اآلتي:وق االستثمارنة لصندالشرعية املعّي

ــع ا      ــه صــندوق اســتثمار متوافــق م ــى أن ــايري الشــرعية عل ــل هنــة الرقابــة      ملع اصــازة مــن ِقب

 نة لصندوق االستثمار".الشرعية املعّي
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جيب إضافة البيان بالصيغة اآلتية )إذا كان صندوق االستثمار يتخذ شكل املنشأة ذات  (ح

 :ألغراض اخلاصة(ا

"مت اعتماد ]اسم الصندوق[ على أنه صندوق استثمار يتخذ شكل املنشأة ذات األغراض 

اخلاصة مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والقواعد املنظمة للمنشآت ذات 

 األغراض اخلاصة".

ــندوق       (ط ــرؤ لصـ ــتندات األخـ ــندوق واملسـ ــام الصـ ــروط وأحكـ ــراءة شـ ــرورة قـ ــد بضـ ــان يفيـ بيـ

   .راالستثما

 .(إن ُوجد)تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق، ورخر حتديث  (ي

 .صندوق االستثمارلطرح وحدات تاريخ إشعار اهليئة  (ك

 احملتويات داخل الغالذ:

 اسم الصندوق و نوعه. (1

لكرتونـي ألي معلومـة عـن الصـندوق أو     املوقـع اإل و املقر الرئيس ملـدير الصـندوق،   عنوان (2

 مديره.

 .(جدتإن ُو)أي مدة للتمديد  مدة الصندوق، مع ذكر (3

 أهداذ الصندوق. (4

 وصف لغرض الصندوق و أهدافه، مع بيان سياسة توزيع األرباح على مالكي الوحدات. (5

أدنى على حبد يشتمل هدافه ألتحقيق بعها الصندوق ملخص لالسرتاتيجيات اليت سيّت (6

 اآلتي:

سوذ يستثمر فيها  اليتأو االستثمارات العقارية األصول وصف لنوع )أو أنواع(  (أ

 .)حيثما ينطبق( الصندوق

أي سياسة ينتج عنها تركز االستثمار يف أصول من نوع معني أو منطقة جغرافية  (ب

 .حمددة

 .(حيثما ينطبق)بيانات صك ملكية العقار/ أو العقارات حمل املشروع  (ج

 معتمدة من قبل املطور )حيثما ينطبق(. ،خطة واضحة لسري أعمال املشروع (د
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سياسة مدير الصندوق يف ممارسة تلك االقرتاض للصندوق وإلقراض واصالحيات  (ه

 الصالحيات.

 كيفية استثمار النقد املتوافر يف الصندوق.وسائل و (و

 خماطر االستثمار يف الصندوق: (7

اليت و ،وضع ملخص باملخاطر الرئيسة اليت ينطوي عليها االستثمار يف الصندوق (أ

قيمة يف و أي ظرذ رخر قد يؤثر أاستثمارات الصندوق يف من شأنها أن تؤثر 

 .وعائد استثمارهصايف أصول الصندوق 

 ن االستثمار يف الصندوق ال يع  ضمان الربح أو عدم اخلسارة.أعلى التنبيه   (ب

 االشرتاك: (8

 . ونهايتهتقديم معلومات كافية عن االشرتاك تشمل تاريخ بداية االشرتاك  (أ

 ي  من عدمه.عمقابل حق مكانية قبول اشرتاك ؤ إبيان عن مد (ب

 للعقار السعوديني غري متلك أن تتضمن تعهدًا من مدير الصندوق بااللتزام بنظام (ج

  .)حيثما ينطبق( واستثماره

واإلجراء للمبلن الذي ينوي مدير الصندوق مجعه،  حد أدنى أيبيان تفصيلي عن  (د

 عدم الوصول إىل ذلك احلد األدنى يف الصندوق.املتخذ يف حال 

تهدفة لالستثمار بهذا الصندوق )حتديد املستثمرين األكثر مالءمة بيان الفئة املس (ه

 لالستثمار يف الصندوق(

 تداول وحدات الصندوق: (9

 و شرائها.أسمح فيها بقبول أوامر بيع وحدات الصندوق إيضاح األيام اليت ُي (أ

 وصف األحكام املنظمة لنقل الوحدات إىل مستثمرين رخرين. (ب

ت هو الدليل القاطع على ملكية الوحدات مالكي الوحدا النص على أن سجّل (ج

 املثبتة فيه.

ل تداول الوحدات، ونقل يهتس سيبذل جهدًا معقواًل يفبيان بأن مدير الصندوق  (د

 ملكيتها.
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 الصندوق: وتصفية إنهاء (10

 الصندوق.  انتهاء جيب النص على احلاالت اليت تؤدي اىل  (أ

خصم من أي أتعاب ُتنتهاء مدة الصندوق، ال يتقاضى مدير الصندوق ايف حال  (ب

 الصندوق.أصول 

مكانية قبول اسرتداد عي  من عدمه، مع تعهد مدير الصندوق عن مدؤ إبيان  (ج

 .)حيثما ينطبق( واستثماره للعقار السعوديني غري متلك بااللتزام بنظام

 :والعموالت وأتعاب اإلدارةمقابل اخلدمات الرسوم و (11

ف اليت سوذ تتحملها أصول الصندوق أن تتضمن إفصاحًا عن مجيع الرسوم واملصاري 

وذلك بتوضيح تفاصيل مبالن الرسوم واملصاريف ونسبتها املئوية من  ؛بشكل تفصيلي

 إمجالي أصول الصندوق مع ذكر احلد األعلى هميع املصاريف والرسوم.

كاني أسواء  ،تعاب اإلدارةأول يبني مجيع الرسوم والعموالت وجيب وضع جدكذلك 

 :وتشمل ،من أصول الصندوقأم لكي الوحدات دفع من قبل ماُت

 أي رسم يدفعه مالكو الوحدات عند شراء وحدات يف الصندوق أو عند بيعها. .1

أي أتعاب مستحقة ملدير الصندوق من أصول الصندوق مقابل اإلدارة من صايف  .2

 أصول الصندوق.

 أو أي خدمة أخرؤ مقدمة من أمني احلفظ. ،مقابل خدمات احلفظ .3

 .احلسابات فع ملراجعدُتأي أتعاب  .4

 أي عمولة ناجتة من قروض مالية للصندوق. .5

 دارية أخرؤ.إأو أي خدمة  ،أي رسم يتعلق بتسجيل وحدات الصندوق .6

 .جد()إن ُو ، واملكتب اهلندسيأي أتعاب للمطور .7

 و أي مبلن حمسوم من أصول الصندوق.أ ،أي مبلن رخر يدفعه مالكو الوحدات .8

يف التنازل ألوضاع اليت يكون ملدير الصندوق فيها احلق مجيع احلاالت أو ا وجيب ذكر  

 أو حسم أي من املستحقات الذكورة أعاله.

 أصول الصندوق: (12

 بيان عن رلية تسجيل أصول الصندوق.  (أ

 جيب ذكر بيان تفصيلي لكل من: (ب
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 يم كل أصل ميلكه الصندوق.يكيفية تق .1

 طريقة احتساب سعر الوحدة. .2

 .وتوقيتهالتقييم عدد مرات  .3

 يم أو اخلطأ يف التسعري.ياءات اليت سُتتخذ يف حالة اخلطأ يف التقاإلجر .4

جيب أن حتتوي بيانًا بأن أصول صندوق االستثمار مملوكة ملالكي الوحدات  (ج

 الباطن وليس ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من جمتمعني )ملكية مشاعة(،

قدم املشورة أو أو أمني احلفظ أو أمني احلفظ من الباطن أو م أو مشغل الصندوق

 إال إذا كان مدير ،املوزع أي مصلحة يف أصول الصندوق أو مطالبة فيها

أو أمني احلفظ أو أو مشغل الصندوق الباطن  الصندوق أو مدير الصندوق من

، الصندوقيف أمني احلفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكًا لوحدات 

بهذه املطالبات مبوجب أحكام هذه مسموحًا  ، أو كانذلك يف حدود ملكيتهو

 الصندوق.وُأفِصح عنها يف شروط وأحكام  ،الالئحة

 :)حيثما ينطبق( جملس إدارة الصندوق (13

ن األعضاء اإلفصاح ع اء أعضاء جملس إدارة الصندوق ومؤهالتهم وبيان أ (أ

 دارة الصندوق.املستقلني يف جملس إ

 دارة خالل مدة الصندوق.إلاجمموع املكافآت املتوقع دفعها ألعضاء جملس   (ب

 دارة الصندوق.اخلدمات املقدمة من أعضاء جملس إ وصف لطبيعة (ج

دارة يشرذ عليه أي عضو من أعضاء جملس إبيان بأي صندوق استثمار رخر  (د

 الصندوق.

إقرار من مدير الصندوق يفيد بأن مجيع أعضاء جملس إدارة الصندوق تنطبق  (ه

 عليهم متطلبات التأهيل التالية:

  يكون مفلسًا أو خاضعًا ألي دعاوؤ إفالس أو إعسار.الن أ (1

  يسبق له ارتكاب خمالفة تنطوي على احتيال أو تصرذ خمل بالنزاهة  (2
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 واألمانة.

 اخلربات الالزمة.أن ميتلك املهارات و (3

إقرار من مدير الصندوق يفيد بأن أعضاء اصلس املستقلني ينطبق عليهم تعريف  (و

الوارد يف قائمة املصطلحات املستخدمة يف  "قلعضو جملس إدارة صندوق مست"

  .لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها

 مدير الصندوق: (14

 عنوانه.بيان اسم مدير الصندوق و (أ

مؤسسات الئحة مبوجب  اهل مرخصمؤسسة سوق مالية إفادة بأن مدير الصندوق  (ب

 اهليئة.عن الصادر  ارقم ترخيصهو ،السوق املالية

 ندوق وواجباته ومسؤولياته.بيان مهام مدير الص (ج

 بيان األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله. (د

أي نشاط عمل أو مصلحة أخرؤ مهمة ألعضاء جملس إدارة مدير الصندوق أو  (ه

 حيتمل تعارضه مع مصاحل الصندوق. ،مدير الصندوق

مدير الصندوق يف أداء جوهري يف املصاحل من شأنه التأثري تعارض وصف ألي  (و

 واجباته جتاه الصندوق وتنفيذها.ل

 ،بها ًاثالث ًاطرف مدير الصندوقيكل ف مهمة أو صالحية تتعلق بعمل الصندوق  أّي (ز

 مع ذكر بيان تفصيلي لذلك.

اإلفصاح عما إذا كان مدير الصندوق ينوي االستثمار يف وحدات الصندوق وقيمة  (ح

 هذه االستثمارات.

 :مشغل الصندوق (15

 وانه، ورقم ترخيصه الصادر عن اهليئة.اسم مشغل الصندوق، وعن (أ

 بيان مهام مشغل الصندوق وواجباته ومسؤولياته. (ب

 املهام اليت كل ف بها مشغل الصندوق طرفًا ثالثًا فيما يتعلق بصندوق االستثمار. (ج
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 أمني احلفظ: (16

 .اهليئةعن ورقم ترخيصه الصادر  ،وعنوانه ،اسم أمني حفظ الصندوق (أ

 ته ومسؤولياته.ام أمني احلفظ وواجبامهبيان  (ب

 ف بها أمني احلفظ طرفًا ثالثًا فيما يتعلق بصندوق االستثمار.املهام اليت كل  (ج

 .بيان األحكام املنظمة لعزل أمني احلفظ أو استبداله (د

 :جد()إن ُو املطور (17

 .وعنوانه ،اسم املطور (أ

 ام املطور وواجباته ومسؤولياته.مه بيان (ب

 وقيمة هذهار يف وحدات الصندوق اإلفصاح عما إذا كان املطور ينوي االستثم (ج

 االستثمارات.

 :جد()إن ُو املكتب اهلندسي (18

 عنوانه. ،اسم املكتب اهلندسي (أ

 بيان مهام املكتب اهلندسي وواجباته ومسؤولياته. (ب

 :مراجع احلسابات  (19

 عنوانه.و ،للصندوق احلسابات اسم مراجع (أ

 .وواجباته ومسؤولياته احلسابات مهام مراجعبيان  (ب

 ية:القوائم املال (20

تقديم إفادة بأن القوائم املالية للصندوق سوذ تكون متاحة حلملة الوحدات دون أي رسم 

جيب حتديد تاريخ نهاية السنة املالية كذلك مع توضيح كيفية احلصول عليها. 

 للصندوق.

 املصاحل:تعارض  (21

احل جراءات اليت ستتبع ملعاهة تعارض املصيفيد بأن السياسات واإل حتتوي بيانًاجيب أن 

 عند طلبها دون مقابل. ستقدَّموأي تعارض مصاحل حمتمل و/أو فعلي 
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 مالكي الوحدات:إىل التقارير يم دتق (22

القوائم املالية سيتم تزويد مالكي الوحدات بها و وصف التقارير الدورية اليت (أ

  .القوائم هلموكيفية تقديم هذه التقارير و ،للصندوق

تقارير الدورية اليت سيتم تزويد مالكي ال سيضم نبيان بأن مدير الصندوق   (ب

 البنود التالية:بها الوحدات 

الذي يوضح الكامل عن مجيع مصروفات الصندوق ن اإلفصاح أالنص على  (1

واههة املستفيدة من تلك  كل بند من بنود املصروفات على حدة،

عن نسب  جد()إن ُو املصروفات، وكذلك التقرير املفصل للمكتب اهلندسي

فر حال رغبة مالك امتو، وأي تغيريات تطرأ على سري عمل املشروعاإلجناز 

 .م دون مقابليقدَّطالع عليه وااليف الوحدات 

أن يتضمن التقرير رسوم االستحواذ أو البيع أو التأجري املتعلقة بالعقار/أو  (2

 .)حيثما ينطبق( العقارات حمل استثمار الصندوق

تب اهلندسي عن نسب اإلجناز خطة سري عمل املشروع مع تقرير موجز للمك (3

 .)حيثما ينطبق( وأي تغيريات تطرأ على سري عمل املشروع

يم خاطئ ألي من أصول الصندوق أو حساب سعر الوحدة بشكل يأي تق (4

 خاطئ.

 :اجتماع مالكي الوحدات (23

  بيان الظروذ اليت ُيدعى فيها إىل عقد اجتماع ملالكي الوحدات. (أ

اع ملالكي الوحدات مع ذكر احلد االدنى بيان إجراءات الدعوة إىل عقد اجتم (ب

 للحضور.

بيان يوضح طريقة تصويي مالكي الوحدات وحقوق التصويي يف اجتماعات  (ج

  مالكي الوحدات.

 :قائمة حبقوق مالكي الوحدات (24

 .قائمة حبقوق مالكي الوحدات
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 :مسؤولية مالكي الوحدات (25

 الصـندوق أو جـزء منـه، ال    فيما عدا خسارة مالـك الوحـدات السـتثماره يف   بيان يفيد بأنه   

 يكون مالك الوحدات مسؤواًل عن ديون والتزامات الصندوق.

 املعلومات األخرؤ: (26

تضمني أي معلومة أخرؤ مهمة تكون معروفة )أو من املفرتض أن تكون معروفة( ملدير 

 .وأحكامهالصندوق أو جملس اإلدارة وقي إصدار شروط الصندوق 

 

 نواع معينة من الصناديق:متطلبات املعلومات اإلضافية أل (27

يف حالــة صــندوق االســتثمار الــذي يتخــذ شــكل املنشــأة ذات األغــراض اخلاصــة، فيجــب     

 ذات األغراض اخلاصة. ةإرفاق منوذج النظام األساسي للمنشأ

 :هنة الرقابة الشرعية للصندوق (28

 هنة الرقابة الشرعية ومؤهالتهم. أعضاء أ اء (أ

 .ومسؤولياتها بيان أدوار هنة الرقابة الشرعية (ب

 تفاصيل مكافآت أعضاء هنة الرقابة الشرعية. (ج

 :خصائص الوحدات (29

إذا كان الصندوق يضم أكثر من فئة واحدة، مبا  تقديم وصف ملختلف فئات الوحدات

 .وتفاصيل ذلكيف ذلك اسم كل فئة 

 الصندوق:وأحكام تعديل شروط  (30

افقات واإلشعارات بيان باألحكام املنظمة لتغيري شروط وأحكام الصندوق واملو (أ

 احملددة مبوجب الئحة صناديق االستثمار.

بيان اإلجراءات اليت سُتتبع لإلشعار عن أي تغيريات يف شروط وأحكام  (ب

 الصندوق.

 النظام املطبق: (31

خاضعان لنظام السوق املالية ولوائحه ومدير الصندوق بيان يفيد بأن صندوق االستثمار 

 .ذات العالقة املطبقة يف اململكة العربية السعودية التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرؤ
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 12امللحق 

 صيغة خطاب املستشار القانوني

 على األوراق الر ية اخلاصة باملستشار القانوني( يقدَّم)

 هيئة السوق املاليةإىل: 

 ما خيص طلبير الصندوق( )"مدير الصندوق"( فيبصفتنا مستشارًا قانونيًا لـ )ــــــــــ( )اسم مد

صندوق )تفاصيل طرح وحدات صندوق استثمار مغلق متداول وإدراجها يف السوق مدير الصندوق 

 (.االستثمار املغلق املتداول

ما لطرح(، وبصفة خاصة يف ة خبصوص الصندوق )تفاصيل انشري إىل الشروط واألحكام املعّد

ملقدم إىل هيئة اطرح وحدات صندوق استثمار مغلق متداول وإدراجها يف السوق يتعلق بطلب 

، وبصفة والئحة صناديق االستثمارالسوق املالية )"اهليئة"(، وحول متطلبات نظام السوق املالية 

خاصة، فقد قدمنا املشورة إىل مدير الصندوق حول املتطلبات اليت جيب أن تشتمل عليها 

النظامية  األقسام القانونية من الشروط واألحكام، وحول استيفاء األصول هميع املتطلبات

وسالمة األصول حمل االستحواذ. ويف هذا اخلصوص، قمنا ب جراء دراسة وحتريات إضافية نرؤ 

وأجرينا كذلك دراسة ر ية للعناية املهنية الالزمة القانونية بهذا  ،أنها مالئمة يف تلك الظروذ

 اخلصوص.

إخالاًل من قبل  وبهذه الصفة االستشارية، نؤكد أننا ال نعلم عن أي مسألة جوهرية تشكل

الئحة مدير الصندوق بالتزاماته ملتطلبات نظام السوق املالية أو بالشروط املفروضة مبوجب 

، مبا طرح وحدات صندوق استثمار مغلق متداول وإدراجهابالنسبة إىل طلب صناديق االستثمار 

 اب.يف ذلك املتطلبات املتعلقة مبحتوؤ الشروط واألحكام كما هي يف تاريخ هذا اخلط
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 13امللحق 

 صيغة خطاب مدير الصندوق

 على األوراق الر ية اخلاصة مبدير الصندوق( يقدَّم)

 املالية السوق هيئةإىل: 

خيص طرح صندوق استثمار مغلق متداول  لـ........... )اسم الصندوق( فيما مدير الصندوق بصفتنا

السوق املالية السعودية )تداول(، حنن  باسم........... )اسم الصندوق( وتسجيل وإدراج وحداته يف

 وإجراء )الواجبة بالدراسة القيام (وبعد معرفتنا، حبسب ")اسم مدير الصندوق(" نؤكد،

 لتسجيل الشروط املطلوبة مجيع استوفى قد أن الصندوق على الصندوق، الالزمة التحريات

املالية  السوق ا هيئةتطلبه اليت األخرؤ املسائل مجيع واستوفى وإدراجها وحدات الصندوق

 حدود ويف علمه حبسب اخلطاب. ويؤكد )اسم مدير الصندوق( أنه، هذا تاريخ حتى )اهليئة(

 الصيغة حبسب املعلومات والتوضيحات مجيع اهليئة إىل مقّد قد مديرًا للصندوق، صالحيته

أن )مدير  من لتحققمن ا لتمكينها اهليئة طلبته ملا وفقًا احملددة الزمنية الفرتة املطلوبة وخالل

 .الئحة صناديق االستثمارواملالية  السوق نظامب التزما قد الصندوق( والصندوق

 :يلي يؤكد )مدير الصندوق( ما خاصة وبصفة

 بالعناية ،الئحة صناديق االستثمار تقتضيها اليت العالقة ذات اخلدمات مجيع مقّد قد أنه 

 .املطلوبة واخلربة

 طبيعة يفهمون الصندوق إدارة جملس أعضاء أن من للتحقق معقولة خطوات اختذ قد أنه 

 .التنفيذية ولوائحه املالية السوق لنظام وفقًا لياتهممسؤو ومدؤ

 بأن ،مهنية وخربة كافية حتريات إىل يستند معقول، رأي إىل توصل قد أنه: 

o مباة صناديق االستثمار )بالئح العالقة ذات املتطلبات مجيع استوفى قد الصندوق 

 بالشروط واألحكام(؛ املتعلقة ذلك األحكام يف
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o  مجيع أعضاء جملس إدارة الصندوق املرشحني تنطبق عليهم متطلبات التأهيل

الواردة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها، وأن أعضاء جملس اإلدارة املستقلني 

الوارد يف قائمة  "عضو جملس إدارة صندوق مستقل"ينطبق عليهم تعريف 

صناديق  الئحةوحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها، املصطل

 ؛االستثمار

o خمالفات نظامية متنع أو قد تتسبب يف عدم االستفادة من  األصول خالية من أي

املباني أو تشغيلها، وكذلك أن األصول سليمة فنيًا وخالية من أي خلل أو عيوب 

الستفادة منها، أو قد تتسبب بدورها يف رئيسية قد متنع أو قد تتسبب يف عدم ا

إجراء إصالحات وتغيريات رئيسية مكلفة، وأن النشاطات الرئيسية لحصول 

 الوفاء بالتزاماتهم للصندوق؛ علىقادرون سليمة، وأنهم 

o أن على اهليئة جيب مدير الصندوق( اليت لـ...........  )اسم املعلومة املسائل مجيع 

 .عنها للهيئة حُأفِص قد الطرح لطلب دراستها ندع االعتبار بعني تأخذها
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 14 امللحق

 تقرير إنهاء الصندوق

أو إنهاء صندوق االستثمار بعملية  إنهاء الصندوق لتوفري املعلومات ذات العالقةُيستخدم تقرير 

 تصفيته.

وجب هذا تصفيته على مجيع املعلومات املطلوبة مب وأجيب أن حيتوي تقرير إنهاء الصندوق 

 امللحق.

 

 حمتوؤ تقارير الصندوق:

 معلومات صندوق االستثمار: (أ

 اسم صندوق االستثمار. (1

 أهداذ وسياسات االستثمار وممارساته. (2

 دون مقابل.قارير الصندوق متاحة عند الطلب وبيان يفيد بأن ت (3

 عدد وحدات الصندوق عند إنشاء الصندوق. (4

 فرتة التصفية(: أداء الصندوق )متضمنًا (ب

 .ةقيمة أصول الصندوق يف نهاية كل سنة ماليصايف  (1

 .صايف قيمة أصول الصندوق عند التصفية (2

 .صايف قيمة أصول الصندوق لكل وحدة يف نهاية كل سنة مالية (3

 .صايف قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عند التصفية (4

 .أعلى وأقل صايف قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية (5

 .يف نهاية كل سنة ماليةعدد الوحدات املصدرة  (6

 .(وزعة لكل وحدة )حيثما ينطبققيمة األرباح امل (7

 العائد اإلمجالي لسنة واحدة، وثالث سنوات، ومخس سنوات، )أو منذ التأسيس(. (8

العائد اإلمجالي السنوي لكل سنة من السنوات املالية العشر املاضية، )أو منذ  (9

 التأسيس(.

 .نسبة املصروفات لكل سنة مالية (10

يوضح مقابل اخلدمات والعموالت واألتعاب اليت حتّملها صندوق االستثمار على  جدول (11

نسبة  فرتة التصفية. وجيب أيضًا اإلفصاح بشكل واضح عن إمجالي مدار العام متضمنًا
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ما إذا كان هناك أي ظروذ يقرر فيها مدير الصندوق املصروفات، وجيب اإلفصاح ع

 اإلعفاء من أي رسوم أو ختفيضها.

 التصفية: إنهاء الصندوق أو عملية عن ماتمعلو (ج

 اسم مدير الصندوق وعنوانه. (1

 .(جدن و/أو مستشار االستثمار )إن ُواسم وعنوان مدير الصندوق من الباط (2

 تصفية الصندوق.إنهاء أو أسباب  (3

 جد(.اسم املصفي )إن ُو (4

 التصفية.اإلنهاء أو تاريخ بداية  (5

 عدد وحدات الصندوق. (6

 التصفية ورخر مستجداتها.هاء أو اإلنوصف تفاصيل عملية  (7

 التصفية.اإلنهاء أو أي أحداث جوهرية متي خالل فرتة  (8

 مشغل الصندوق: (د

 اسم مشغل الصندوق، وعنوانه. (1

 وصف موجز لواجباته ومسؤولياته. (2

 أمني احلفظ: (ه

 .وعنوانه ،اسم أمني احلفظ (1

 وصف موجز لواجباته ومسؤولياته.  (2

 جملس إدارة الصندوق: (و

 إدارة الصندوق، مع بيان نوع العضوية. أ اء أعضاء جملس (1

 ذكر نبذة عن مؤهالت أعضاء جملس إدارة الصندوق. (2

 وصف أدوار جملس إدارة الصندوق ومسؤولياته. (3

  تفاصيل مكافآت أعضاء جملس إدارة الصندوق. (4

بيان بأي تعارض متحقق أو حمتمل بني مصاحل عضو جملس إدارة الصندوق ومصاحل  (5

 الصندوق.

ع جمالس إدارة الصناديق اليت يشارك فيها عضو جملس الصندوق ذي بيان يوضح مجي (6

 العالقة. 

 .وعنوانه ،مراجع احلسابات اسم (ز
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 القوائم املالية: (ح

فرتة الالحقة آلخر قوائم عن ال لصندوق االستثماراملراجعة القوائم املالية النهائية  ّدع جيب أن ُت

 اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني.عتمدة من املوفقًا للمعايري احملاسبية ، مراجعة مالية سنوية


