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الباب األول
أحكام عامة
املادة األوىل :أحكام متهيدية
أ) تهدف هذه الالئحة إىل تنظيم تأسيس صناديق االستثمار وتسجيلها وطرح وحداتها وإدارتها
وعملياتها واإلشراف على مجيع النشاطات املرتبطة بها يف اململكة.
ب) ال ختل هذه الالئحة بأحكام النظام أو لوائحه التنفيذية مبا يف ذلك األحكام الواردة يف
الئحة ساااااااالوكيات السااااااااوق والئحة األشااااااااخاص املرخص هلم والئحة أعمال األوراق املالية.
والقواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض اخلاصة.
املادة الثانية :تعريفات
أ) يُقصااااد بكلمة "النظام" أينما وردت يف هذه الالئحة نظام السااااوق املالية الصااااادر باملرسااااوم
امللكي رقم م 30/وتاريخ 1424/6/2ها.
ب) يُقصد بااااااااااااااااااالكلمات والعبارات الواردة يف هذه الالئحة املعاني املوضحة هلا يف النظام ويف
قائمة املصااااطلحات املسااااتخدمة يف لوائح هيئة السااااوق املالية وقواعدها ،ما

يقض سااااياق

النص بغري ذلك.
ج) لغرض تطبيق أحكام هذه الالئحة ،يُقصااااد بالكلمات والعبارات ا تية أينما وردت يف هذه
الالئحة املعاني املوضحة إزاءها ما

يقتض سياق النص غري ذلك:

 اختبار التحمل :إعداد مناذج اختبارات التحمل وأسااااااليب اليل احلاالت االفرتاضاااااية،واليل مستوى احلساسية لقياس مستوى تذبذب أسعار وحدات الصناديق االستثمارية
للمتغريات اليت تؤثر فيها.
 صايف أصول الصندوق :يقصد به يف صندوق االستثمار املغلق املتداول ،القيمة النقديةعلى أساااااس إمجالي قيمة األصااااول النقدية الصااااندوق اليت يتم تقييمها وفقاً لسااااياسااااة
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تقييم األصاااااول املذكورة يف شاااااروط وأحكام الصاااااندوق لصاااااندوق االساااااتثمار املغلق
املتداول خمصومًا منها اخلصوم.
 صااندوق االسااتثمار املغلق املتداول :هو صااندوق اسااتثمار مغلق ،مطروحة وحداته طرحًاعامًا ،وتُتداول وحداته يف السوق الرئيسية أو السوق املوازية.
 مالكو الوحدات من اجلمهور :كل من ميلك وحدة أو وحدات يف صاااااندوق االساااااتثماراملغلق املتداول على أن ال يكون من ا تي بيانهم:
()1

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

()2

مدير الصندوق وتابعيه.

()3

أعضاء جملس إدارة الصندوق.

 املقيم املعتمد :شااااااااخص ذو صاااااااافة طبيعية أو اعتبارية مرخص له مبزاولة مهنة التقييموفقاً ألحكام نظام املقيمني املعتمدين الصاااااااااادر باملرساااااااااوم امللكي (م ،)43/وتاريخ
1433/7/9ها والئحته التنفيذية (فرع تقييم العقارات).
 اجلهة احلكومية :اجلهات اليت يكون خادم احلرمني الشااااااااااااااااريفني أو جملس الوزراءمرجعها يف شاااااااااااؤونها املالية واإلدارية ،ويشااااااااااامل ذلك الوزارات واملصااااااااااااحل واهليئات
واملؤسسات العامة والصناديق احلكومية أو الصناديق املدارة من قبل جهة حكومية.
 الدرجة االستثمارية :ال سندات وال صكوك الصادرة عن الشركات ،اليت تتمتع بدرجةمن جهة تصنيف ائتماني معرتف بها ،ولديها خماطر ختلف عن السداد منخفضة نسبياً.
 سااااعر الوحدة املزدوج :هو تسااااوية كل من سااااعر الوحدة ااتسااااب وفقاً للقوائم املاليةوالذي تُساااجل فيه اخلساااائر االئتمانية املتوقعة على القوائم املالية للصاااندوق ،مع ساااعر
الوحدة ااتسب ألغراض التعامل.
املادة الثالثة :التزام أحكام الالئحة
أ) جيب على أي شخص يرغب يف طرح وحدات صندوق استثمار ،أو تأسيس صندوق استثمار
يف اململكاااة االلتزام با اأحكاااام هاااذه الالئحاااة ،.واألحكاااام الواردة يف القواعاااد املنظماااة
للمنشآت ذات األغراض اخلاصة (حيثما ينطبق).
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ب) جيب على أي مدير صاااندوق وأمني حفظ وموزع وصاااانع ساااوق ومقدم مشاااورة وأي عضاااو من
أعضاااااااااء جمالس إدارة صااااااااناديق االسااااااااتثمار يف اململكة االلتزام بأحكام هذه الالئحة،.
واألحكام الواردة يف القواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض اخلاصة (حيثما ينطبق).
املادة الرابعة :اإلعفاءات
للهيئة إعفاء أي شخص خاضع هلذه الالئحة من تطبيق أي من أحكامها كلياً أو جزئياً بناءً على
طلب تتلقاه منه ،أو مببادرة منها.
املادة اخلامسة :املقابل املالي
للهيئة فرض مقابل مالي على مدير الصندوق واملوزع وفقاً ملا ادده.
املادة السادسة :حق التظلم
حيق ألي شااخص خاضااع ألحكام هذه الالئحة تقديم تظلم إىل اللجنة يف شااأن أي قرار أو إجراء
تتخذه اهليئة وفقاً ألحكام هذه الالئحة.
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الباب الثاني
إدارة الصناديق
املادة السابعة :النطاق والتطبيق
تطبق أحكام هذا الباب على الصناديق العامة والصناديق اخلاصة.
املادة الثامنة :متطلبات األهلية
أ) جيب أن يكون مدير الصااااااندوق شااااااخصاااا ااً مرخصاااا ااً له يف ممارسااااااة نشاااااااط اإلدرة إدارة
االستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة االستثمارات.
ب) جيب على مدير الصاااندوق املرخص له يف ممارساااة نشااااط إدارة االساااتثمارات تعيني شاااخص
مرخص له يف ممارسااااة نشاااااط إدارة االسااااتثمارات وتشااااغيل الصااااناديق لتشااااغيل صااااناديق
االستثمار اليت يديرها.
ج) جيوز أن يكون مشااااااااااغل الصااااااااااندوق املعني مبوجب الفقرة (ب) من هذه املادة أميناً للحفظ
للصندوق ذي العالقة.
د) جيب على مشااغل الصااندوق املعني مبوجب الفقرة (ب) من هذه املادة ضاامان التزام الصااندوق
بأحكام نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية.
املادة التاسعة  :إدارة الصندوق وواجبات مدير الصندوق
أ) جيب على مدير الصاااندوق أن يعمل ملصااالحة مالكي الوحدات مبوجب أحكام هذه الالئحة
والئحة األشاخاص املرخص هلم وشاروط وأحكام الصاندوق (ومذكرة املعلومات وذلك فيما
يتعلق بالصندوق العام).
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ب) يقع على عاتق مدير الصااااااااندوق االلتزام جبميع املبادئ والواجبات اليت نصااااااااال عليها الئحة
األشاااااخاص املرخص هلم مبا يف ذلك واجب األمانة جتاه مالكي الوحدات ،والذي يتضااااامن
العمل مبا حيقق مصاحلهم وبذل احلرص املعقول.
ج) فيما يتعلق بصناديق االستثمار ،يكون مدير الصندوق مسؤوالً عن القيام با تي:
 )1إدارة الصندوق.
 )2عمليات الصندوق مبا يف ذلك اخلدمات اإلدارية للصندوق.
)2)3

طرح وحدات الصندوق.

د))3

التأكد من دقة شااروط وأحكام الصااندوق (ومذكرة املعلومات وذلك فيما يتعلق

بالصندوق العام) واكتماهلا وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغري مضللة.
د) فيما يتعلق بصاناديق االساتثمار ،يكون مدير الصاندوق املرخص له يف ممارساة نشااط إدارة
االسااتثمارات وتشااغيل الصااناديق أو الشااخص املرخص له املعين مبوجب الفقرة (ب) من املادة
الثامنة من هذه الالئحة مسؤوالً عن تشغيل صناديق االستثمار.
دها) يُعد مدير الصندوق مسؤوالً عن االلتزام بأحكام هذه الالئحة ،سواء أأدى مسؤولياته
وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية مبوجب أحكام هذه الالئحة والئحة
األشخاص املرخص هلم .ويُعد مدير الصندوق مسؤوالً جتاه مالكي الوحدات عن خسائر
الصندوق النامجة عن احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصريه املتعمد.
هاو) جيب على مدير الصندوق أن يضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر اليت تؤثر يف
استثمارات الصندوق ،وضمان سرعة التعامل معها .على أن تتضمن تلك السياسات
واإلجراءات القيام بعملية تقييم املخاطر بشكل سنوي على األقل.
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وز) ما

ادد اهليئة خالف ذلك ،ال جيوز ملدير الصااندوق حصاار أهلية االسااتثمار على مواط

أي دولة أو جمموعة من الدول أو يف صااااندوق معني .وال متنع هذه الفقرة مدير الصااااندوق من
رفض اساااااتثمار شاااااخص غري مؤهل أو جهة غري مؤهلة يف ذلك الصاااااندوق ،مبوجب أي نظام
آخر ذي عالقة.
ح) جيب أن تكون مجيع إفصاحات مدير الصندوق كاملة وواضحة وصحيحة وغري مضللة.
زط) جيب على مدير الصاااااااااااااااندوق االلتزام مبا ورد يف امللحق رقم ( )1110من هذه الالئحة عند
التقدم بطلبات املوافقة أو اإلشعارات للهيئة.
ح ي) جيب على مدير الصااااندوق تطبيق برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام لكل صااااندوق اسااااتثمار
يديره ،وأن يزود اهليئة بنتائج التطبيق عند طلبها.
ك) جيب على مدير الصاااندوق التعاون مع مجيع األشاااخاص املعنيني بأداء مهام للصاااندوق مبا يف
ذلك أمني احلفظ واملراجع اخلارجي ،وتزويدهم جبميع ما يلزم ألداء واجباتهم ومهامهم وفقاً
هلذه الالئحة.
ل) جيب على مدير الصاااندوق إعداد تقرير سااانوي يتضااامن تقييمًا ألداء وجودة اخلدمات املقدمة
من األطراف املعنية بتقديم اخلدمات اجلوهرية للصندوق – مبا يف ذلك أمني احلفظ واملطور
ومدير األمالك (حساابما ينطبق) .وجيب أن يقدم مدير الصااندوق التقرير املشااار إليه يف هذه
الفقرة إىل جملس إدارة الصندوق.
املادة العاشرة :االحتفاظ بالدفاتر والسجالت
أ) جيب على مدير الصندوق أن حيتفظ بدفاتر وسجالت مجيع الصناديق اليت يديرها.
ب) جيب على مدير الصاااااندوق أن حيتفظ يف مجيع األوقات بساااااجل جلميع الوحدات الصاااااادرة
وامللغاة ،وبسجل حمدث يوضح رصيد الوحدات القائمة لكل صندوق من صناديق االستثمار
اليت يديرها.
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ج) دون اإلخالل مبا ورد يف الفقرة (ب) من هذه املادة ،جيب على مدير الصاااااااااااااااندوق االحتفاظ
جبميع الدفاتر والسجالت كما هو منصوص عليه يف هذه الالئحة ،وذلك ملدة عشر سنوات
ما ادد اهليئة خالف ذلك .ويف حال وجود دعوى قضااااااااااااااااااائية أو مطالبة (مبا يف ذلك أي
دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها) أو أي إجراءات اقيق قائمة تتعلق بتلك الدفاتر والسااجالت،
فيجب على مدير الصندوق أن حيتفظ بتلك الدفاتر والسجالت مدة أطول وذلك حلني إنتهاء
تلك الدعوى القضائية أو املطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة.
املادة احلادية عشرة :القوائم املالية
أ) جيب أن تُعَد القوائم املالية للصااااااندوق باللغة العربية ،وبشااااااكل نصااااااف ساااااانوي على األقل
للصااندوق العام والصااندوق العقاري اخلاص ،وأن تفحص وفقاً ملعايري اااساابة الصااادرة عن
اهليئة السااعودية للمحاساابني القانونيني ،وجيوز إعداد نسااخ إضااافية بلغات أخرى ،ويف حال
وجود أي تعارض بني تلك النسخ ،يؤخذ بالنص العربي.
ب) جيب مراجعة القوائم املالية السااااانوية للصاااااندوق وفقاً ملعايري اااسااااابة الصاااااادرة عن اهليئة
السااعودية للمحاساابني القانونيني ،كذلك جيب على مراجع احلسااابات -من خالل مراجعته
للقوائم املالية السنوية للصندوق ،وبناء على ما يقدَّم إليه من معلومات -أن يُضمن يف تقريره
ما قد يتبني له من خمالفات ألحكام الئحة صااااااااااناديق االسااااااااااتثمار أو شااااااااااروط وأحكام
الصندوق.
ج) جيب إضااااافة نسااااخ من مجيع القوائم املالية املنصااااوص عليها يف الفقرتني (أ) و(ب) من هذه
املادة إىل تقارير الصااندوق اليت يتوىل إعدادها مدير الصااندوق وفقاً للمادة ( )7176من هذه
الالئحة يف حالة الصااااااااااااااااااااااااااااناديق العامة ،ووفقاً للمادة ( )8993من هذه الالئحة يف حالة
الصناديق اخلاصة.
املادة الثانية عشرة :سجل مالكي الوحدات
أ) جيب على مدير الصندوق إعداد سجل مبالكي الوحدات وحفظه يف اململكة.
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ب) يُعد سجل مالكي الوحدات دليالً قاطعاً على ملكية الوحدات املثبتة فيه.
ج) على مدير الصندوق أن حيفظ يف سجل مالكي الوحدات املعلومات ا تية حبد أدنى:
 )1اسم مالك الوحدات ،وعنوانه ،وأرقام التواصل.
 )2رقم اهلوية الوطنية ملالك الوحدات أو رقم إقامته أو رقم جواز ساااااااااااافره أو رقم سااااااااااااجله
التجاري حبسب احلال ،أو أي وسيلة تعريف أخرى اددها اهليئة.
 )3جنسية مالك الوحدات.
 )4تاريخ تسجيل مالك الوحدات يف السجل.
 )5بيانات مجيع الصفقات املتعلقة بالوحدات اليت أجراها كل مالك وحدات.
 )6الرصاااااااااااايد احلالي لعدد الوحدات (مبا يف ذلك أجزاء الوحدات) اململوكة لكل مالك
وحدات.
 )7أي قيد أو حق على الوحدات اململوكة لكل مالك وحدات.
د) جيب إتاحة سااااااااااااااااجل مالكي الوحدات ملعاينة اهليئة عند طلبها ذلك ،وجيب أن يُقدم مدير
الصاااندوق ملخصاااً لساااجل مالكي الوحدات إىل أي مالك للوحدات جماناً عند الطلب (على
أن يُظهر ذلك امللخص مجيع املعلومات املرتبطة مبالك الوحدات املع فقط).
ها) جيب على مدير الصندوق اديث سجل مالكي الوحدات فوراً حبيث يعكس التغيريات يف
املعلومات املشار إليها يف الفقرة (ج) من هذه املادة.
و)

يستثنى صندوق املؤشر املتداول وصندوق االستثمار املغلق املتداول من أحكام هذه املادة.
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املادة الثالثة عشرة :تعارض املصاحل
أ) دون اإلخالل بأحكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه املادة ،جيب على مدير الصااااااااااااندوق
التعامل مع حاالت تعارض املصاحل وفق أحكام الئحة األشخاص املرخص هلم.
يفصااح مدير الصااندوق العام ،أو مدير الصااندوق العقاري اخلاص (أو مدير الصااندوق

ب) ما

من الباطن ألي منهما) بشااااااكل سااااااابق (حيثما أمكن ذلك) أو بشااااااكل فوري عن تعارض
املصااااحل

لس إدارة الصاااندوق ذي العالقة ،وحيصااال على موافقته أو مصاااادقته على هذا

التصااارف ،ال جيوز ملدير الصاااندوق أو ملدير الصاااندوق من الباطن ممارساااة أي عمل ينطوي
على:
 )1أي تعارض جوهري بني مصااااحل مدير الصاااندوق أو مصااااحل مدير الصاااندوق من الباطن
ومصاحل أي صندوق استثمار يديره.
 )2أي تعارض بني مصاحل أي صندوق استثمار يديره ،ومصاحل صندوق استثمار آخر يديره
أو حساب عميل آخر.
ج) جيب على مدير الصااااندوق العام ،و مدير الصااااندوق العقاري اخلاص (ومدير الصااااندوق من
الباطن ألي منهما) ضاااااااااااامان عدم ممارسااااااااااااة أي من تابعيهم ألي عمل ينطوي على تعارض
للمصاحل على النحو املوضح يف الفقرة (ب) من هذه املادة.
د) جيب على مدير الصاااندوق العام اإلفصااااح عن تعارض املصااااحل املوافق أو املصاااادق عليه من
قِبل جملس إدارة الصااندوق ذي العالقة بشااكل فوري يف املوقع اإللكرتوني ملدير الصااندوق
واملوقع اإللكرتوني للساااااوق وأي موقع آخر متاح للجمهور حبساااااب الضاااااوابط اليت اددها
اهليئة ويف تقارير الصااااندوق العام اليت يعِدها مدير الصااااندوق وفقاً للمادة ( )7176من هذه
الالئحة.
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املادة الرابعة عشرة :سياسات االستثمار وممارساته
جيب أن تكون قرارات االستثمار اليت يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع ممارسات االستثمار
اجليدة واحلكيمة اليت اقق األهداف االساااااااتثمارية للصاااااااندوق ااددة يف شاااااااروط وأحكام
الصندوق (ومذكرة املعلومات وذلك فيما يتعلق بالصندوق العام) ،ويشمل ذلك بذل ما يف وساعه
للتأكد من ا تي:
 )1توافر السااااايولة الكافية لدى الصاااااندوق للوفاء بأي طلب اسااااارتداد متوقع بالنسااااابة إىل
صندوق االستثمار املفتوح.
 )2عدم تركيز اساااااتثمار الصاااااندوق يف أي ورقة أو أوراق مالية معينة ،أو يف بلد أو منطقة
جغرافية أو صااااناعة أو قطاع معني ،إال إذا كان قد نُص على ذلك يف شااااروط وأحكام
الصندوق (ومذكرة املعلومات وذلك فيما يتعلق بالصندوق العام).
 )3أن اسااااااااتثمارات الصااااااااندوق تقوم على توزيع املخاطر بشااااااااكل حذر وحكيم مع عدم
اإلخالل بأهداف االستثمار وسياساته وشروط وأحكام الصندوق ذي العالقة.
املادة اخلامسة عشرة :اشرتاك مديراشرتاكات الصندوق يف وحدات الصناديق
أ) جيوز ملدير الصاااندوق وتابعيه االشااارتاك حلساااابهم اخلاص يف وحدات الصاااندوق الذي يديره
مدير الصااااندوق ،على أن يُفصااااح مدير الصااااندوق عن ذلك يف شااااروط وأحكام الصااااندوق
(ومذكرة املعلومات وذلك فيما يتعلق بالصندوق العام) شريطة االلتزام باملتطلبات ا تية:
 )1أن ال تكون شاااروط اشااارتاك مدير الصاااندوق وتابعيه يف الوحدات واحلقوق املتصااالة بها
أفضل من الشروط واحلقوق املتصلة بالوحدات اململوكة ملالكي الوحدات ا خرين من
ذات الفئة.
 )2أن ال ميارس مدير الصندوق وتابعيه حقوق التصويال املرتبطة بالوحدات اليت ميلكونها.
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 )3أن يفصاااح مدير الصاااندوق العام عن تفاصااايل اساااتثماراته يف وحدات الصاااندوق ،وذلك
بنهاية كل ربع يف موقعه اإللكرتوني واملوقع اإللكرتوني للسااااااااااوق وأي موقع آخر متاح
للجمهور حبساااااااب الضاااااااوابط اليت اددها اهليئة وكذلك يف التقارير اليت يعدها مدير
الصندوق وفق املادة ( )7176من هذه الالئحة.
ب) ال جيوز ألي مالك وحدات اشااااااااارتك يف صاااااااااندوق مغلق مقابل حق عي خفض ملكيته يف
وحدات الصندوق إىل مادون عدد الوحدات الصادرة مقابل ذلك احلق.
املادة السادسة عشرة :ترتيبات العمولة اخلاصة
أ) ختضااااع أي ترتيبات عمولة خاصااااة يرمها مدير الصااااندوق لالئحة األشااااخاص املرخص هلم
وجيب اإلفصااااح عنها يف شاااروط وأحكام الصاااندوق (ومذكرة املعلومات وذلك فيما يتعلق
بالصندوق العام).
ب) جيب أن تكون السلع واخلدمات اليت حيصل عليها مدير الصندوق مبوجب ترتيبات العمولة
اخلاصااة حمصااورة يف الساالع واخلدمات املتعلقة بتنفيذ صاافقات نيابة عن صااندوق االسااتثمار
ذي العالقة أو بتقديم أحباث ملصلحة صندوق االستثمار ذي العالقة.
ج) حيظر على مدير الصااندوق احلصااول على مبالد نقدية مباشاارة مبوجب عمولة خاصااة أو أي
ترتيب آخر.
املادة السابعة عشرة :التكليف من قبل مدير الصندوق
أ) جيوز ملدير الصااندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مديراً للصااندوق
من الباطن ألي صااااااندوق اسااااااتثمار يديره مدير الصااااااندوق ،ويدفع مدير الصااااااندوق أتعاب
ومصاريف أي مدير للصندوق من الباطن من موارده اخلاصة.
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ب) باسااااتثناء احلاالت الواردة يف الفقرة (ج) من هذه املادة ،جيب أن يكون مدير الصااااندوق من
الباطن املكلف وفقاً للفقرة (أ) من هذه املادة شخص ًا مرخصاً له يف ممارسة نشاط اإلدارة
إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة االستثمارات ،وجيب أن يكلف مبوجب
عقد مكتوب.
ج) جيوز تكليف مدير صندوق من الباطن خارج اململكة إلدارة استثمارات الصندوق اخلارجية
على أن يكون مؤساااسا ااً ومرخصا ااً له وخاضاااعاً إلشاااراف جهة رقابية وفق معايري ومتطلبات
تنظيمية مماثلة على األقل لتلك اليت تطبقها اهليئة ،وجيب أن يكلَّف مبوجب عقد مكتوب.
د) للهيئة وفق ًا لتقديرها ااض تقييم ما إذا كانال املعايري واملتطلبات التنظيمية املطبقة على
مدير الصاااااااااندوق من الباطن املكلف الذي يعمل خارج اململكة مماثلة على األقل لتلك اليت
تطبقها اهليئة.
ها) جيوز ملدير الصااااااندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل موزعاً لوحدات
أي صندوق استثمار يديره مدير الصندوق .ويدفع مدير الصندوق أتعاب ومصاريف املوزع من
موارده اخلاصة.
و) جيب أن يكون املوزع املكلف بالطرح يف اململكة وفقاً للفقرة (هاااااااا) من هذه املادة شخصاً
مرخصاااااااً له يف ممارساااااااة نشااااااااط التعامل بصااااااافة وكيل ،وجيب أن يكلف مبوجب عقد
مكتوب .من إحدى الفئات التالية:
 )1شخص ًا مرخص ًا له يف ممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل.
 )2شخص ًا مرخص ًا له يف ممارسة نشاط تقديم املشورة.
)3
ز)

بنكاً حملياً.

جيب أن يكون التكليف املشار إليه يف الفقرة (ها) من هذه املادة مبوجب عقد مكتوب،
ويف حال كان املوزع املكلف بنكًا حمليًا فيجب أن يتضمن الضوابط ا تية حبد أدنى:
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 )1أن توزَّع وحدات صاااااااااااااااااناديق االساااااااااااااااااتثمار املطروحة طرحاً عاماً من خالل املوقع
اإللكرتوني للموزع فقط.
 )2أن يتيح املوقع اإللكرتوني للموزع املكلف إمكانية تعبئة وتوقيع املسااااااااااااااااااااااااتندات
الالزمة ،ومنها ما يلي:
(أ) اتفاقية فتح احلساب االستثماري اخلاصة مبدير الصندوق.
(ب) منوذج "معرفة العميل" الوارد يف الئحة األشخاص املرخص هلم.
(ج) منوذج االشرتاك اخلاص بالصندوق ،والشروط واألحكام اخلاصة بالصندوق
الذي يرغب يف االشرتاك فيه.
ح) يف حال تكليف مدير الصندوق املوزع مبوجب الفقرة (ها) من هذه املادة ،يعد مدير الصندوق
مسؤوالً عن االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية ،ونظام مكافحة غسل األموال والئحته
التنفيذية ،وجيوز له االعتماد على املوزع املكلف يف اختاذ تدابري العناية الواجبة جتاه العميل
وفقاً لألحكام ذات العالقة الواردة يف نظام مكافحة غسل األموال والئحته التنفيذية.
زط) جيوز ملدير الصااااااندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر للقيام بعمليات الصااااااندوق مبا يف ذلك
اخلدمات اإلدارية للصندوق.
ح ي) باسااااااااتثناء احلاالت الواردة يف الفقرة (ط ك) من هذه املادة ،جيب أن يكون الطرف الثالث
املكلف وفقا للفقرة (زط) من هذه املادة شااخصااً مرخصااً له مبمارسااة نشاااط احلفظ إدارة
االستثمارات وتشغيل الصناديق ،وجيب أن يكلف مبوجب عقد مكتوب.
ط ك) جيوز تكليف طرف ثالث أو أكثر للقيام بعمليات الصاااااااندوق خارج اململكة فيما يتعلق
باستثمارات الصندوق اخلارجية .على أن يكون مؤسس ًا ومرخص ًا له وخاضع ًا إلشراف جهة
رقابية وفق معايري ومتطلبات تنظيمية مماثلة على األقل لتلك اليت تطبقها اهليئة ،وجيب أن
يكلّف مبوجب عقد مكتوب.
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ي ل) للهيئة وفقاً لتقديرها ااض تقي يم ما إذا كانال املعايري واملتطلبات التنظيمية املطبقة على
الطرف الثالث املكلف بالقيام بعمليات الصاااااااااااااندوق الذي يعمل خارج اململكة مماثلة على
األقل لتلك اليت تطبقها اهليئة.
املادة الثامنة عشرة :تعيني مستشارين
أ) جيوز ملدير الصااندوق تعيني شااخص لتقديم املشااورة فيما يتعلق بأي صااندوق اسااتثمار يديره.
ويدفع مدير الصندوق أتعاب ومصاريف ذلك الشخص من موارده اخلاصة.
ب) باسااااتثناء احلاالت الواردة يف الفقرة (ج) من هذه املادة ،جيب أن يكون الشااااخص املعني من
قبل مدير الصااندوق لتقديم املشااورة شااخص ااً مرخص له يف ممارسااة نشاااط تقديم املشااورة،
وجيب أن يعني مبوجب عقد مكتوب.
ج) جيوز تعيني مقدم املشورة من خارج اململكة لتقديم املشورة فيما يتعلق باستثمارات الصندوق
اخلارجية ،على أن يكون مؤساااساااً ومرخصاااً له وخاضاااعاً إلشاااراف جهة رقابية وفق معايري
ومتطلبات تنظيمية مماثلة على األقل لتلك اليت تطبقها اهليئة ،وجيب أن يعيَّن مبوجب عقد
مكتوب.
د) للهيئة وفق ًا لتقديرها ااض تقييم ما إذا كانال املعايري واملتطلبات التنظيمية املطبقة على
مقدم املشورة الذي يعمل خارج اململكة مماثلة على األقل لتلك اليت تطبقها اهليئة.
املادة التاسعة عشرة :مقابل اخلدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة
جيب أن يكون أي مقابل للخدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة املفروضاااااااااة على الصاااااااااندوق وفقاً
لشااروط مماثلة على األقل للشااروط اليت يرمها أشااخاص يتعاملون باسااتقاللية تامة ،وال جيوز يف
أي حال من األحوال زيادة مقابل اخلدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة فوق احلد األعلى املسموح به
اادد يف شروط وأحكام الصندوق (ومذكرة املعلومات وذلك فيما يتعلق بالصندوق العام).
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املادة العشرون :صالحية اهليئة يف عزل مدير الصندوق واستبداله
أ) للهيئة عزل مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق استثماري حمدد واختاذ أي إجراء تراه مناسباً
لتعيني مدير صندوق بديل لذلك الصندوق أو اختاذ أي تدبري آخر تراه مناسباً ،وذلك يف حال
وقوع أي من احلاالت ا تية:
 )1توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط
إداراة االستثمارات دون إشعار اهليئة بذلك مبوجب الئحة األشخاص املرخص هلم.
 )2إلغاء ترخيص مدير الصندوق يف ممارسة نشاط اإلدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق
أو نشاط إدارة االستثمارات ،أو سحبه ،أو تعليقه من قبل اهليئة.
 )3تقديم طلب إىل اهليئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه يف ممارسة نشاط اإلدارة
االستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة االستثمارات.
 )4إذا رأت اهليئة أن مدير الصندوق قد أخل -بشكل تراه اهليئة جوهرياً -بااللتزام بالنظام
أو لوائحه التنفيذية.
 )5وفاة مدير اافظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أو استقالته
مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق
االستثمار أو أصول الصناديق اليت يديرها مدير اافظة.
 )6صدور قرار خاص من مالكي وحدات الصندوق املغلق يطلبون فيه من اهليئة عزل مدير
الصندوق.
 )7أي حالة أخرى ترى اهليئة  -بناءً على أسس معقولة -أنها ذات أهمية جوهرية.
ب) جيب على مدير الصندوق إشعار اهليئة بأي من احلاالت الوارد ذكرها يف الفقرة الفرعية
( )5من الفقرة (أ) من هذه املادة خالل يومني من تاريخ حدوثها.
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ج)

عند عزل مدير الصندوق وفقاً للحاالت املنصوص عليها يف الفقرات الفرعية ( )1و( )2و()3
و( )4و( )5و( )7من الفقرة (أ) من هذه املادة ،توجه اهليئة مدير الصندوق للدعوة الجتماع
مالكي الوحدات خالل ( )15يوماً من تاريخ صدور قرار اهليئة بالعزل؛ وذلك لتعيني أمني
احلفظ أو جهة أخرى ،من خالل قرار صندوق عادي ،للبحث والتفاوض مع مدير صندوق
بديل واديد املدة ااددة للبحث والتفاوض.

د)

عند عزل مدير الصندوق وفقاً للحالة املنصوص عليها يف الفقرة الفرعية ( )6من الفقرة (أ)
من هذه املادة ،جيب عليه استصدار قرار صندوق عادي يف نفس االجتماع الذي مت فيه تصويال
مالكي الوحدات على طلب عزل مدير الصندوق؛ وذلك لتعيني أمني احلفظ أو جهة أخرى،
للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل واديد املدة ااددة للبحث والتفاوض.

ها) عند اقق أي من احلالتني املنصوص عليها يف الفقرتني (ج) و(د) من هذه املادة ،جيب على
مدير الصندوق أن يُشعر اهليئة بنتائج اجتماع مالكي الوحدات خالل يومني من تاريخ انعقاده.
و)

جيب على مدير الصندوق التعاون وتزويد أمني احلفظ أو اجلهة املخولة املعينة بالبحث
والتفاوض بأي مستندات تطلب منه لغرض تعيني مدير صندوق بديل وذلك خالل ( )10أيام
من تاريخ الطلب ،وجيب على كال الطرفني احلفاظ على سرية املعلومات.

ز)

جيب على مدير الصندوق عند موافقة مدير الصندوق البديل على إدارة الصندوق واويل
إدارة الصندوق إليه ،أن يرسل موافقة مدير الصندوق البديل اخلطية للهيئة فور تسلمها.

ج ح) إذا مارسال اهليئة أياً من صالحياتها وفقاً للفقرة (أ) من هذه املادة ،فيتعني على مدير
الصندوق التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات
إىل مدير الصندوق البديل وذلك خالل الا ( )60يوماً األوىل من تعيني مدير الصندوق البديل.
وجيب على مدير الصندوق املعزول أن ينقل ،حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسب ًا ووفقاً لتقدير
اهليئة ااض ،إىل مدير الصندوق البديل مجيع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار ذي
العالقة.
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ط) حيق ملالكي الوحدات طلب تصفية الصندوق إن

يعيَّن مدير صندوق بديل خالل املدة

ااددة للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل املشار إليها يف الفقرة (ج) من هذه املادة.
املادة احلادية والعشرون :قرارات االستثمار
إذا عُزل مدير الصااااااااااااااندوق وفقاً للمادة ( )20من هذه الالئحة ،فيجب أن يتوقف عن اختاذ أي
قرارات استثمارية ختص الصندوق ذا العالقة مبجرد تعيني مدير الصندوق البديل أو يف أي وقال
سابق ادده اهليئة.
املادة الثانية والعشرون :إنهاء الصندوق وتصفيته
أ)

جيب على مدير الصندوق اديد أحكام إنهاء الصندوق اخلاص يف شروط وأحكام
الصندوق.

ب) جيب على مدير الصندوق إمتام مرحلة بيع أصول الصندوق قبل انتهاء مدة الصندوق.
ج)

جيوز ملدير الصندوق متديد مدة الصندوق بعد احلصول على موافقة مالكي الوحدات من
خالل قرار صندوق عادي ،وذلك إلمتام مرحلة بيع األصول أو ألي ظرف آخر.

د)

يف حال انتهاء مدة الصندوق و يتمم مدير الصندوق مرحلة بيع أصول الصندوق خالل مدته،
فيجب على مدير الصندوق تصفية األصول خالل مدة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء
مدة الصندوق.

ها) جيب إشعار اهليئة ومالكي الوحدات بانتهاء الصندوق خالل ( )10أيام من انتهاء مدة
الصندوق وفقًا للمتطلبات الواردة يف الفقرة (د) من امللحق ( )10من هذه الالئحة.
و)

إذا رغب مدير الصندوق يف إنهاء الصندوق ،فيجب عليه احلصول على موافقة جملس إدارة
الصندوق –حيثما ينطبق– على خطة وإجراءات إنهاء وتصفية الصندوق قبل القيام بأي إجراء
يف هذا الشأن.
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ز)

جيب على مدير الصندوق إشعار اهليئة ومالكي الوحدات كتابياً بتفاصيل خطة وإجراءات
إنهاء وتصفية الصندوق ،قبل مدة ال تقل عن ( )21يوماً من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق
فيه ،ودون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.

ح)

جيب على مدير الصندوق االلتزام خبطة وإجراءات إنهاء وتصفية الصندوق املوافق عليها وفقًا
للفقرة (و) من هذه املادة.

ط) إذا كانال شروط وأحكام الصندوق تنص على انتهائه عند حصول حدث معني ،فيجب على
مدير الصندوق إنهاء الصندوق فور حصول ذلك احلدث وإشعار اهليئة ومالكي الوحدات
كتابياً خالل ( )5أيام من وقوع احلدث الذي يوجب إنهاء الصندوق.
ي) جيب على مدير الصندوق اإلعالن يف موقعه اإللكرتوني وأي موقع آخر متاح للجمهور حبسب
الضوابط اليت اددها اهليئة عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيته.
ك) جيب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق وفقاُ ملتطلبات امللحق
رقم ( )14من هذه الالئحة وذلك خالل مدة ال تزيد على ( )70يومًا من تاريخ اكتمال
تصفيته ،متضمنًا القوائم املالية النهائية للصندوق.
ل) يف مجيع األحوال ،جيب على مدير الصندوق إشعار اهليئة ومالكي الوحدات بشكل فوري
ودون أي تأخري بأي أحداث أو مستجدات جوهرية خالل فرتة تصفية الصندوق.
م)

جيب على مدير الصندوق أن يعامل باملساواة مجيع مالكي الوحدات أثناء عملية تصفية
الصندوق.

ن) جيب على مدير الصندوق توزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم فور انتهاء التصفية دون
تأخري ومبا ال يتعارض مع مصلحة مالكي الوحدات وشروط وأحكام الصندوق.

26

س) للهيئة عزل مدير الصندوق من عملية التصفية يف حال صدور قرار خاص من مالكي وحدات
الصندوق ،على أن يعيَّن املصفي البديل يف نفس االجتماع الذي مت فيه تصويال مالكي
الوحدات على عزل مدير الصندوق.
ع)

يف حال عزل مدير الصندوق عن أعمال التصفية؛ جيب على مدير الصندوق التعاون بشكل
كامل على نقل مسؤوليات التصفية إىل املصفي املعيَّن خالل ( )20يوماً من صدور قرار اهليئة
ٍّ بديل .وجيب على مدير الصندوق املعزول أن ينقل إىل
بعزل مدير الصندوق وتعيني مصف
املصفي املعيَّن مجيع املستندات املرتبطة بصندوق االستثمار ذي العالقة واليت متكنه من
إمتام أعمال التصفية.
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الباب الثالث
احلفظ
املادة الثانية الثالثة والعشرون :النطاق والتطبيق
تطبَّق أحكام هذا الباب على الصناديق العامة والصناديق اخلاصة.
املادة الثالثة الرابعة والعشرون :تعيني أمني احلفظ
أ) جيب على مدير الصاااندوق تعيني أمني حفظ واحد أو أكثر يف اململكة ليتوىل حفظ أصاااول
صناديق االستثمار اليت يديرها مدير الصندوق ،وجيب أن يعيَّن مبوجب عقد مكتوب.
ب) استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذه املادة ،جيوز ملدير الصندوق تعيني أمني حفظ خارج
اململكة إذا كان الصندوق يستثمر مجيع أصوله خارج اململكة ،على أن يكون مؤسساً
ومرخصاً له وخاضعاً إلشراف جهة رقابية وفق معايري ومتطلبات تنظيمية مماثلة على األقل
لتلك اليت تطبقها اهليئة ،وأن يعني مبوجب عقد مكتوب على أن حيدد ذلك يف شروط
وأحكام الصندوق.
ج)

للهيئة وفقاً لتقديرها ااض تقييم ما إذا كانال املعايري واملتطلبات التنظيمية املطبقة على
أمني احلفظ املعني وفقاً للفقرة (ب) من هذه املادة مماثلة على األقل لتلك اليت تطبقها اهليئة.

ب د) جيب أن ال يكون أمني احلفظ املعني وفقاً للفقرة (أ) أو الفقرة (ب) من هذه املادة مديراً
للصندوق ذي العالقة أو مديراً للصندوق ذي العالقة من الباطن ،أو تابعاً ملدير الصندوق أو
ملدير الصندوق من الباطن.
ج ها) جيب أن يكون أمني احلفظ املعني وفقاً للفقرة (أ) من هذه املادة شخصاً مرخصاً له يف
ممارسة نشاط احلفظ.
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و)

استثناء من أحكام الفقرة (د) من هذه املادة ،جيوز أن يكون أمني حفظ الصندوق املغذي
للصناديق االستثمارية العامة واخلاصة مديراً للصندوق ذي العالقة أو مديراً للصندوق ذي
العالقة من الباطن ،أو تابعاً ملدير الصندوق أو ملدير الصندوق من الباطن ،وذلك وفقاً للمعايري
ا تية:
 )1استثمار أصول الصندوق املغذي يف صندوق استثمار آخر سواء أكان يستثمر داخل
اململكة العربية السعودية أم خارجها.
 )2أن ال يفرض أمني حفظ الصندوق املغذي أي رسوم إضافية على الصندوق.
 )3أن يكون صندوق االستثمار الذي يستثمر فيه الصندوق املغذي من النوع املغلق.

املادة الرابعة اخلامسة والعشرون :ملكية أصول صندوق االستثمار وحفظها
أ) تُعد أصااول صااندوق االسااتثمار مملوكة ملالكي الوحدات يف ذلك الصااندوق جمتمعني ،وال
جيوز أن يكون ملدير الصاااااااااااندوق أو مدير الصاااااااااااندوق من الباطن أو أمني احلفظ أو أمني
احلفظ من الباطن أو مقدم املشاااورة أو املوزع أي مصااالحة يف أصاااول الصاااندوق أو أي مطالبة
فيها ،إال إذا كان مدير الصاااااااندوق أو مدير الصاااااااندوق من الباطن أو أمني احلفظ أو أمني
احلفظ من الباطن أو مقدم املشااااورة أو املوزع مالكاً لوحدات يف الصااااندوق،وذلك يف حدود
ملكيته ،أو كان مسااااموحاً بهذه املطالبات مبوجب أحكام هذه الالئحة وأفصااااح عنها يف
شروط وأحكام الصندوق (ومذكرة املعلومات وذلك فيما يتعلق بالصندوق العام).
ب) باسااتثناء وحدات الصااندوق اململوكة ملدير الصااندوق أو مدير الصااندوق من الباطن أو أمني
احلفظ أو أمني احلفظ من الباطن أو مقدم املشااااورة أو املوزع ،ويف حدود ما ميلكه املدين،
ال جيوز أن يكون لدائ مدير الصااااندوق أو مدير الصااااندوق من الباطن أو أمني احلفظ أو
أمني احلفظ من الباطن أو مقدم املشاااااااورة أو املوزع أي حق يف أي مطالبة أو مساااااااتحقات يف
أموال الصندوق أو أصوله.
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املادة اخلامسة السادسة والعشرون :فصل األصول
أ) جيب على أمني احلفظ فتح حسااااب منفصااال لدى بنك حملي با ه لكل صاااندوق اساااتثمار
يعمل أمنيَ حفظ له ،ويكون احلساب لصاحل صندوق االستثمار ذي العالقة.
ب) جيب على أمني احلفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه
ا خرين ،وجيب أن ادَّد تلك األصاااااول بشاااااكل مساااااتقل من خالل تساااااجيل األوراق املالية
واألصول األخرى لكل صندوق استثمار با سم أمني احلفظ لصاحل ذلك الصندوق ،وتسجل
األصاااااول العقارية للصاااااندوق وامللكية يف الشاااااركات غري املدرجة وغري املودعة يف مركز
اإليداع باسام شاركة مملوكة بالكامل تابعة ألمني احلفظ ،وأن حيتفظ جبميع السااجالت
الضرورية وغريها من املستندات اليت تؤيد تأدية التزاماته التعاقدية.
ج) اسااااتثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذه املادة ،إذا كان صااااندوق االسااااتثمار يتخذ شااااكل
املنشاااااأة ذات األغراض اخلاصاااااة ،فيجب على أمني احلفظ فتح حسااااااب منفصااااال لدى بنك
حملي باسم املنشأة ذات األغراض اخلاصة.
د) اساااتثناء من أحكام الفقرة (ب) من هذه املادة ،إذا كان صاااندوق االساااتثمار يتخذ شاااكل
املنشأة ذات األغراض اخلاصة ،فيجب على أمني احلفظ فصل أصول كل صندوق استثمار
عن أصااوله وعن أصااول عمالئه ا خرين ،وجيب أن ادَّد تلك األصااول بشااكل مسااتقل من
خالل تساااجيل األوراق املالية واألصاااول األخرى باسااام املنشاااأة ذات األغراض اخلاصاااة ،وأن
حيتفظ جبميع الساااااااااجالت الضااااااااارورية وغريها من املساااااااااتندات اليت تؤيد تأدية التزاماته
التعاقدية.
ج ها) جيب على أمني احلفظ إيداع مجيع املبالد النقدية العائدة لصندوق االستثمار يف احلساب
املشار إليه يف الفقرة (أ) أو الفقرة (ج) من هذه املادة (حسبما ينطبق) ،وجيب عليه أن خيصم
من ذلك احلساب املبالد املستخدمة لتمويل االستثمارات ومصاريف إدارة صندوق االستثمار
وعملياته وفقاً ألحكام هذه الالئحة والنسخة اادثة من شروط وأحكام الصندوق
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(ومذكرة املعلومات وذلك فيما يتعلق بالصندوق العام) اليت تلقاها من مدير الصندوق،
والعقد الذي عُين مبوجبه أمنيَ حفظ من قبل مدير الصندوق.
د و) جيوز تسجيل رهن أصول عقارية للصندوق العقاري اخلاص باسم شركة لشركة تابعة جلهة
مرخصة بتقديم قروض قدمال قرضاً ملصلحة الصندوق ،وذلك ضماناً للقرض.
املادة السادسة السابعة والعشرون :التكليف من قبل أمني احلفظ
أ) جيوز ألمني احلفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل أميناً للحفظ من
الباطن ألي صاااندوق اساااتثمار يتوىل حفظ أصاااوله .ويدفع أمني احلفظ أتعاب ومصااااريف أي
أمني حفظ من الباطن من موارده اخلاصة.
ب) باساااااااااااااااتثناء احلاالت الواردة يف الفقرة (ج) من هذه املادة ،جيب أن يكون أمني احلفظ من
الباطن املكلف وفقاً للفقرة (أ) من هذه املادة شاااااخصااا ااً مرخصااا ااً له يف ممارساااااة نشااااااط
احلفظ ،وجيب أن يكلَّف مبوجب عقد مكتوب.
ج) جيوز تكليف أمني احلفظ من الباطن خارج اململكة حلفظ استثمارات الصندوق اخلارجية
على أن يكون مؤساااسا ااً ومرخصا ااً له وخاضاااعاً إلشاااراف جهة رقابية وفق معايري ومتطلبات
تنظيمية مماثلة على األقل لتلك اليت تطبقها اهليئة ،وأن يكلف مبوجب عقد مكتوب.
د) للهيئة وفقاً لتقديرها ااض تقييم ما إذا كانال املعايري واملتطلبات التنظيمية املطبقة على
أمني احلفظ من الباطن الذي يعمل خارج اململكة مماثلة على األقل لتلك اليت تطبقها اهليئة.
ها) جيب أال يكون أمني احلفظ من الباطن املكلف وفقاً ألحكام هذه املادة مديراً للصندوق
ذي العالقة أو مدير للصندوق ذي العالقة من الباطن  ،أو تابعاً ملدير الصندوق أو ملدير
الصندوق من الباطن.
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املادة السابعة الثامنة والعشرون :مسؤوليات أمني احلفظ
أ) يُعد أمني احلفظ مساااؤوالً عن التزاماته وفقاً ألحكام هذه الالئحة ،ساااواء أأدى مساااؤولياته
بشااااكل مباشاااار أم كلف بها طرفاً ثالثاً مبوجب أحكام هذه الالئحة أو الئحة األشااااخاص
املرخص هلم .ويُعد أمني احلفظ مسؤوالً جتاه مدير الصندوق ومالكي الوحدات عن خسائر
الصندوق النامجة بسبب احتياله أو إهماله أو سوء تصرفه أو تقصريه املتعمد.
ب) يُعدُّ أمني احلفظ مساااؤوالً عن حفظ أصاااول الصاااندوق ومحايتها لصااااحل مالكي الوحدات،
وهو مساااااؤول كذلك عن اختاذ مجيع اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق حبفظ أصاااااول
الصندوق.
املادة الثامنة التاسعة والعشرون  :صالحية اهليئة يف عزل أمني احلفظ واستبداله
أ) للهيئة عزل أمني احلفظ املعني من مدير الصااااااندوق أو اختاذ أي تدبري تراه مناسااااااباً يف حال
وقوع أي من احلاالت ا تية:
 )1توقف أمني احلفظ عن ممارساااااة نشااااااط احلفظ دون إشاااااعار اهليئة بذلك مبوجب الئحة
األشخاص املرخص هلم.
 )2إلغاء ترخيص أمني احلفظ يف ممارسة نشاط احلفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل اهليئة.
 )3تقديم طلب إىل اهليئة من أمني احلفظ إللغاء ترخيصه يف ممارسة نشاط احلفظ.
 )4إذا رأت اهليئة أن أمني احلفظ قد أخل  -بشاااااكل تراه اهليئة جوهرياً  -بااللتزام بالنظام
أو لوائحه التنفيذية.
 )5أي حالة أخرى ترى اهليئة -بناءً على أسس معقولة -أنها ذات أهمية جوهرية.
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ب) إذا مارساااااااااااال اهليئة أياً من صاااااااااااالحياتها وفقاً للفقرة (أ) من هذه املادة ،فيجب على مدير
الصاااااااااااااااااااااااااندوق املع

تعيني أمني حفظ بديل وفقاً لتعليمات اهليئة ،كما يتعني على مدير

الصندوق وأمني احلفظ املعزول التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة على تسهيل النقل
السلس للمسؤوليات إىل أمني احلفظ البديل وذلك خالل ال ا ( )60يوماً األوىل من تعيني أمني
احلفظ البديل .وجيب على أمني احلفظ املعزول أن ينقل ،حيثما كان ذلك ضرورياً ومناسباً
ووفقاً لتقدير اهليئة ااض ،إىل أمني احلفظ البديل مجيع العقود املرتبطة بصااااااااااااااااااااااااندوق
االستثمار ذي العالقة.
املادة التاسعة والعشرون الثالثون  :عزل أمني احلفظ من قبل مدير الصندوق
أ) جيوز ملدير الصاااااااااااندوق عزل أمني احلفظ املعني من قبله مبوجب إشاااااااااااعار كتابي إذا رأى
بشاااكل معقول أن عزل أمني احلفظ يف مصااالحة مالكي الوحدات ،وعلى مدير الصاااندوق
إشعار اهليئة ومالكي الوحدات بذلك فوراً وبشكل كتابي.
ب) جيب على مدير الصااااااندوق إذا عزل أمني احلفظ تعيني بديل له خالل ( )30يوم ًا من تساااااالم
أمني احلفظ اإلشاااااااااعار الكتابي الصاااااااااادر وفقاً للفقرة (أ) من هذه املادة .وجيب على أمني
احلفظ املعزول التعاون بشكل كامل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل السلس للمسؤوليات
إىل أمني احلفظ الباااديااال .وجياااب على أمني احلفظ املعزول أن ينقااال ،حيثماااا كاااان ذلاااك
ضاااارورياً ومناسااااباً ،إىل أمني احلفظ البديل مجيع العقود املرتبطة بصااااندوق االسااااتثمار ذي
العالقة.
ج) جيب على مدير الصااندوق اإلفصاااح فوراً يف موقعه اإللكرتوني عن قيامه بتعيني أمني حفظ
بديل ،وجيب على مدير الصاااندوق العام كذلك اإلفصااااح يف املوقع اإللكرتوني للساااوق عن
قيامه بتعيني أمني حفظ بديل للصندوق العام.
د) يستثنى صندوق االستثمار املغلق املتداول من متطلب إشعار مالكي الوحدات كتابياً الوارد
يف الفقرة (أ) من هذه املادة.
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الباب الرابع
الصناديق العامة
املادة احلادية والثالثون :تقديم طلب إىل اهليئة لتأسيس صندوق عام وطرح وحداته
أ) جيب على أي شاااخص يرغب يف تأسااايس صاااندوق عام وطرح وحداته أن يقدم طلباً إىل اهليئة
للحصاااول على موافقتها وفقاً للصااايغة الواردة يف امللحق رقم ( )43من هذه الالئحة .وجيب أن
يكون مقدم الطلب شاااخصا ااً مرخصا ااً له يف ممارساااة نشااااط اإلدارة االساااتثمارات وتشاااغيل
الصناديق أو نشاط إدارة االستثمارات.
ب) جيب على مقدم الطلب إشعار اهليئة فوراً بأي تغيري يف املستندات واملعلومات املقدمة للهيئة.
ج) جيب على مقدم الطلب سداد املقابل املالي للتسجيل حسبما ادده اهليئة.
املادة احلادية الثانية والثالثون  :إجراءات اهليئة وصالحيتها جتاه الطلب
أ)

تتخذ اهليئة أياً من التالي خالل مدة ال تتجاوز ( )5أيام من اليوم التالي لتلقيها طلب املوافقة
على تأسيس صندوق عام وطرح وحداته املشار إليه يف الفقرة (أ) من املادة ( )30من هذه
الالئحة:
 )1إشعار مقدم الطلب بشكل كتابي أو الكرتوني باكتمال طلبه.
 )2إشااااعار مقدم الطلب بشااااكل كتابي أو الكرتوني بعدم اكتمال طلبه مع بيان املعلومات
واملستندات املطلوبة.
 )3إذا

تشاااااااعر اهليئة مقدم الطلب وفق الفقرة الفرعية ( )1أو الفقرة الفرعية ( )2من هذه

الفقرة ،فإن ذلك يعد اشااااااااعاراً ضاااااااامنياً من اهليئة ملقدم الطلب باكتمال طلبه ،ويكون
تاريخ اإلشعار الضم هو تاريخ انتهاء املدة ااددة يف هذه الفقرة.
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ب) إذا اشعرت اهليئة مقدم الطلب بعدم اكتمال طلبه وفق الفقرة الفرعية ( )2من الفقرة (أ) من هذه
املادة ،فيجب على مقدم الطلب تقديم املعلومات واملستندات املبينة يف اإلشعار املشار إليه خالل مدة
ال تتجاوز ( )5أيام من تاريخ اإلشعار ،وإال عد طلبه مرفوضاً ،وجيوز للهيئة إصدار اشعارا بذلك.
ج أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه املادة ،إذا كان الطلب املقدم مكتمل وفق الفقرة الفرعية
( )1أوالفقرة الفرعية ( )3من الفقرة (أ) أو إذا قدم مقدم الطلب املعلومات واملستندات املطلوبة خالل
املدة املشار إليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة ،فتصدر اهليئة أياً من القرارات التالية خالل مدة ال
تتجاوز ( )30يوماً من تاريخ اكتمال الطلب تقوم اهليئة بعد تسلمها مجيع املعلومات واملستندات
املطلوبة واملشار إليها يف الفقرة (أ) من املادة ( )31من هذه الالئحة بإشعار مقدم الطلب باكتمال
طلبه ،وتراجع اهليئة الطلب خالل ( )30يوماً من تاريخ اإلشعار ،وتتخذ اهليئة أياً من القرارات
التالية:
 )1املوافقة على الطلب ،وإرسال إشعارًا كتابياً بذلك إىل مقدم الطلب.
 )2املوافقة على الطلب بالشااروط والقيود اليت تراها مناساابة ،وإرسااال إشااعاراً كتابياً بذلك
إىل مقدم الطلب.
 )3رفض الطلب ،وإرسال إشعاراً كتابياً بذلك إىل مقدم الطلب مع بيان األسباب.
إذا مضااال املدة املشااار إليها يف هذه الفقرة دون أن تشااعر اهليئة مقدم الطلب كتابة بقرارها الصااادر
وفق الفقرة الفرعية ( )1والفقرة الفرعية ( )2والفقرة الفرعية ( )3من هذه الفقرة ،فإن ذلك يعد
قراراً من اهليئة ملقدم الطلب برفضااها طلبه ،وجيوز ملن رفض طلبه التقدم للهيئة بطلب بيان بأسااباب
الرفض ،وتقوم اهليئة بتزويده بأسااااباب الرفض خالل مدة ال تتجاوز ( )5أيام من اليوم التالي لتقديم
طلبه.
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د)

جيوز للهيئة خالل املدة املشار إليها يف الفقرة (ج) من هذه املادة طلب تقديم أي معلومات
إضافية تراها اهليئة ضرورية ،على أن تقدم تلك املعلومات للهيئة خالل مدة ال تتجاوز ()10
أيام من تاريخ طلبها ،وإال عد الطلب املقدم للموافقة على تأسيس صندوق عام وطرح وحداته
مرفوضاً وجيوز للهيئة إصدار إشعارا بذلك.

ها) إذا قدم مقدم الطلب املعلومات اإلضافية اليت طلبتها اهليئة وفقا للفقرة (د) من هذه املادة
خالل املدة ااددة يف تلك الفقرة ،تصدر اهليئة أياً من القرارات املنصوص عليها يف الفقرة
(ج) من هذه املادة وذلك خالل مدة ال تتجاوز ( )10أيام من تلقيها املعلومات اإلضافية.
و ب) للهيئة رفض أي طلب إذا رأت اهليئة أن طرح وحدات الصندوق العام ال يتناسب مع قدرة مدير
الصندوق املقرتح قد ال يكون يف مصلحة املستثمرين ،أو ميكن أن ينتج عنه إخالل بالنظام أو
لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق ،فيجوز هلا اختاذ أي من ا تي:
 )1أن جتري أي استقصاءات تراها مناسبة.
 )2أن تطلب من مدير الصااااندوق أو من ميثله احلضااااور أمام اهليئة ل جابة عن أي أساااائلة وشاااارح
املسائل اليت ترى اهليئة أن هلا عالقة بالطلب.
 )3أن تطلب من مقدم الطلب أو أي طرف آخر تقديم معلومات إضافية أو تأكيد صحة املعلومات
املقدمة بالطريقة اليت اددها اهليئة.
 )4أن تؤجل اختاذ أي قرار حساااابما تراه ضاااارورياً وبشااااكل معقول إلجراء مزيد من الدراسااااة أو
التحقق.
ج)

إذا قررت اهليئة بعد اختاذ اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة أن الطرح حمل
الطلب ما زال يف غري مصلحة املستثمرين ،أو ميكن أن ينتج عنه إخالل بالنظام أو لوائحه التنفيذية
أو قواعد السوق ،فللهيئة أن تصدر إشعاراً ملدير الصندوق برفض طلبه.
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ز د) الجيوز ملقدم الطلب طرح أو تقديم نفسه على أنه يطرح وحدات صندوق عام قبل أن يتسلم
إشعاراً كتابياً بصدور قرار اهليئة املشار إليه يف الفقرتني الفرعيتني ( )1أو ( )2من الفقرة
(ج أ) من هذه املادة.
ح ها) جيب أن يبدأ مقدم الطلب يف طرح وإصدار وحدات الصندوق العام خالل ( )12شهراً من
تاريخ قرار اهليئة املشار إليه يف الفقرتني الفرعيتني ( )1أو ( )2من الفقرة (ج أ) من هذه املادة.
ويف حال عدم قيام مقدم الطلب بذلك خالل املدة ااددة ،فإن موافقة اهليئة تُعد ملغاة.
املادة الثانية الثالثة والثالثون :الشكل التعاقدي للصندوق العام
أ) يؤساااس الصاااندوق العام بتوقيع أول مالكي وحدات حمتملني ومدير الصاااندوق على شاااروط
وأحكام الصااااندوق ذي العالقة اليت جيب أن تتضاااامن املعلومات املطلوبة يف امللحق رقم ()1
من هذه الالئحة وكذلك األحكام ذات العالقة يف هذه الالئحة.
ب) تنشاااأ العالقة التعاقدية بني مالك الوحدات ااتمل ومدير الصاااندوق بتوقيعهما على شاااروط
وأحكام الصندوق ذي العالقة.
ج) يعد مالك الوحدات الذي وقع على شااااااروط وأحكام الصااااااندوق ذي العالقة عميالً فرداً لدى
مدير الصندوق مبوجب الئحة األشخاص املرخص هلم.
املادة الثالثة الرابعة والثالثون :الوحدات
أ) تكون الوحدات املشااارتك فيها ملكاً ملالك الوحدات ااتمل عند تنفيذ طلب االشااارتاك يف
يوم التعامل التالي للموعد النهائي لتقديم طلبات االشرتاك واالسرتداد.
ب) حيق ملالك الوحدات ممارسااااااااة مجيع احلقوق املرتبطة بالوحدات مبا يف ذلك  -على ساااااااابيل
املثال ال احلصر  -حق التصويال يف اجتماعات مالكي الوحدات.
ج) فيما عدا خسارته الستثماره يف الصندوق أو جزء منه ،ال يكون مالك الوحدات مسؤوالً عن
ديون والتزامات الصندوق العام ذي العالقة.
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د) جيوز للصااااااندوق العام أن يُصاااااادر أكثر من فئة واحدة من الوحدات ،وجيب أن يتمتع مجيع
مالكي الوحدات من نفس الفئة حبقوق متسااااااااااااااوية وأن يُعاملوا باملسااااااااااااااواة من قبل مدير
الصااااااااااندوق ،وال جيوز أن يكون ألي فئة اساااااااااارتاتيجيات وأهداف اسااااااااااتثمار ختتلف عن
اسرتاتيجيات وأهداف االستثمار لفئات أخرى من نفس الصندوق.
ها) ال جيوز أن يتمتع مالكو فئة من الوحدات حبقوق من شأنها اإلخالل حبقوق مالكي فئة
أخرى من الوحدات.
املادة الرابعة اخلامسة والثالثون :مقابل اخلدمات والعموالت واألتعاب املسموح بها
أ) ال جيوز ملدير الصندوق صرف أي مبالد من أصول الصندوق العام اخلاضع إلدارته إال لسداد
األتعاب واملصروفات ا تية:
 )1مصروفات التعامل يف أصول الصندوق العام ،مبا فيها أتعاب الوساطة.
 )2التكاليف املرتبطة بالقروض ذات العالقة بالصندوق العام.
 )3أتعاب اإلدارة ،مبا يف ذلك أي مبلد يُدفع كحافز أو مقابل أداء.
 )4أتعاب أمني احلفظ.
 )5أتعاب اااسب القانوني مراجع احلسابات ومصروفاته.
 )6أتعاب اللجنة الشرعية (مبا يف ذلك أتعاب الرقابة الشرعية) ،إن وُجدت.
 )7مصروفات نشر تقارير الصندوق األولية والسنوية.
 )8أتعاب أعضاء جملس إدارة الصندوق ومصروفاتهم.
 )9املصااروفات واألتعاب األخرى املتعلقة بعمليات الصااندوق العام واخلدمات اإلدارية (مبا يف
ذلك  -على سبيل املثال ال احلصر  -تكاليف انعقاد اجتماعات مالكي الوحدات).
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ب) جيب أن يدفع مدير الصندوق من موارده اخلاصة مجيع مصروفات تأسيس أي صندوق عام
وطرح وحداته والرتويج له ،وتشاامل هذه املصااروفات إعداد شااروط وأحكام الصااندوق وأي
مستندات أخرى مطلوب تقدميها إىل اهليئة مبوجب هذه الالئحة ونسخها وتوزيعها.
ج) على مدير الصاااندوق أن يفصاااح يف تقريره السااانوي إىل مالكي الوحدات عن نسااابة األتعاب
اإلمجالية للسنة املعنية إىل متوسط صايف قيمة أصول الصندوق العام.
املادة اخلامسة السادسة والثالثون :توزيعات الصندوق العام
أ) يلتزم مدير الصااااندوق بتوزيع أرباح على مالكي الوحدات ،إال إذا نصاا اال شااااروط وأحكام
الصندوق و مذكرة املعلومات على خالف ذلك.
ب) يُعد مدير الصندوق مسؤوالً عن عملية توزيع األرباح على مالكي الوحدات.
ج) يف حال توزيع أرباح على مالكي الوحدات ،جيب أن يكون التوزيع وفقاً لشااااروط وأحكام
الصااااندوق ومذكرة املعلومات ،وأن يعلن مدير الصااااندوق عن ذلك بشااااكل فوري ويوضااااح
األرباح املوزعة عن كل وحدة يف موقعه اإللكرتوني واملوقع اإللكرتوني للساااااااوق وأي موقع
آخر متاح للجمهور حبساااااب الضاااااوابط اليت اددها اهليئة ويف تقارير الصاااااندوق العام اليت
يعدها مدير الصندوق وفقاً للمادة ( )7176من هذه الالئحة.
د) ال جيوز ملدير الصندوق استعادة أي أرباح وُزعال على مالكي الوحدات.
املادة السادسة السابعة والثالثون :اكتتاب الصندوق يف األوراق املالية
أ) جيوز للصندوق العام االكتتاب يف أوراق مالية وفقاً للشروط ا تية:
 )1أن تكون األوراق املاااليااة مطروحاةً طرحااً عااامااً داخاال اململكااة أو خااارجهااا .وإذا كااان
الطرح العام خارج اململكة ،جيب أن يكون الطرح خاضاااااااااعاً ملعايري ومتطلبات تنظيمية
ممااثلاة على األقال لتلاك املطبقاة على الطرح العاام يف اململكاة .وللاهيئاة وفقااً لتقاديرهااا
ااض تقييم ما إذا كانال املعايري واملتطلبات التنظيمية املطبقة على الطرح مماثلة على
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األقل لتلك اليت تطبقها اهليئة.
 )2ما

يكن االكتتاب ناتج عن مشاركة الصندوق يف بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات

بناء سجل األوامر وختصيص األسهم يف االكتتابات األولية ،أن يكتتب الصندوق العام
يف األوراق املالية بسعر ال يزيد على سعر الطرح.
 )3أال تتجاوز قيمة األوراق املالية اليت يكتتب فيها أي صااااااندوق عام ما نساااااابته  ٪10من
إمجالي قيمة الطرح.
 )4أال تتجاوز قيمة األوراق املالية اليت تكتتب فيها مجيع الصااااااااااااناديق العامة اليت يديرها
مدير الصندوق نفسه ما نسبته  ٪25من إمجالي قيمة الطرح.
ب) مع مراعاة أحكام الفقرة (ها) من املادة ( )41من هذه الالئحة ،جيوز للصندوق العام
االكتتاب يف أدوات دين صادرة مبوجب طرح خاص على أال تتجاوز قيمة أداة الدين املكتتب
فيها ما نسبته  %10من إمجالي قيمة الطرح ،ويف مجيع األحوال ال جيوز أن تتجاوز إمجالي
قيمة مجيع أدوات الدين الصادرة مبوجب طرح خاص اليت ميلكها الصندوق من خالل
االكتتاب ما نسبته  %10من صايف قيمة أصول الصندوق العام مع مراعاة أحكام الفقرة
(ز) من املادة ( .)41وفقاً للشروط ا تية:
 )1أن تكون أدوات الدين مصاانفة كدرجة اسااتثمارية من وكالة تصاانيف ائتماني مرخص
هلا ،أو من وكالة تصاااانيف ائتماني أجنبية مرخص هلا ،أو من وكالة تصاااانيف ائتماني
أجنبية مرخص هلا أو مسااجلة لدى جهة إشاارافية أجنبية تطبق معايري ومتطلبات تنظيمية
مساوية على األقل ملعايري اهليئة ومتطلباتها ،أو؛
 )2أن تكون تلك األدوات مضمونة من قبل حكومة اململكة.
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املادة السابعة والثالثون :إنهاء الصندوق العام
أ) إذا رغب مدير الصندوق يف إنهاء الصندوق العام ،فيجب عليه إشعار اهليئة ومالكي الوحدات
كتابياً برغبته يف ذلك قبل مدة ال تقل عن ( )21يوماً من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق العام
فيه ،دون اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق.
ب) إذا كانال مدة الصندوق العام حمددة وفقاً لشروط وأحكام الصندوق ،فيجب على مدير
الصندوق إنهاء الصندوق العام فور انتهاء تلك املدة ،وإشعار اهليئة ومالكي الوحدات كتابياً
قبل انتهاء مدة الصندوق العام مبدة ال تقل عن ( )21يوماً.
ج)

إذا كانال شروط وأحكام الصندوق تنص على انتهائه عند حصول حدث معني ،فيجب على
مدير الصندوق إنهاء الصندوق العام فور حصول ذلك احلدث وإشعار اهليئة ومالكي الوحدات
كتابياً خالل ( )5أيام من وقوع احلدث الذي يوجب إنهاء الصندوق.

د) يف حال عدم استيفاء املتطلب املشار إليه يف الفقرة (ها) من املادة ( )66من هذه الالئحة خالل
( )6أشهر من تاريخ اإلشعار املشار إليه يف الفقرة (و) من املادة ( )66من هذه الالئحة ،جيب
على مدير الصندوق إنهاء الصندوق العام وإشعار اهليئة ومالكي الوحدات بذلك.
ها) جيب على مدير الصندوق البدء يف إجراءات تصفية الصندوق العام فور انتهائه ،وذلك دون
اإلخالل بشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.
و) جيب على مدير الصندوق اإلعالن يف موقعه اإللكرتوني واملوقع اإللكرتوني للسوق عن انتهاء
مدة الصندوق العام ومدة تصفيته.
املادة الثامنة والثالثون :جملس إدارة الصندوق العام
أ)

يُشرف على كل صندوق عام جملس إدارة معني من قبل مدير الصندوق العام يف مرحلة
تأسيسه .ويُشرتط احلصول على موافقة اهليئة قبل ( )10أيام من تعيني أو إجراء أي تغيري
الحق يف تكوين جملس إدارة الصندوق.
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ب) جيب أن ال يقل عدد أعضاء جملس إدارة الصندوق عن ثالثة أعضاء .وجيب أن ال يقل عدد
أعضاء جملس إدارة الصندوق املستقلني عن عضوين ،أو ثلث العدد اإلمجالي ألعضاء
ا لس ،أيهما أكثر.
ج)

إذا

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

يعني جملس إدارة الصندوق العام أعضاء مستقلني بناءً على ترشيح من األعضاء املستقلني
القائمة عضويتهم يف ا لس.
د)

جيب على مدير الصندوق املوافقة على الرتشيح املقدم من قبل األعضاء املستقلني القائمة
عضويتهم يف ا لس عند استيفاء العضو املرشح متطلبات التأهيل الواردة يف هذه املادة.

ها) استثناءً من الفقرة (ج) من هذه املادة ،يف حال عدم وجود أي عضو مستقل يف جملس إدارة
الصندوق العام ،يعيَّن األعضاء املستقلون من قبل مدير الصندوق.
و)

ال حيق ملدير الصندوق عزل أي من أعضاء جملس اإلدارة املستقلني ،ويكون العزل فقط من
مالكي الوحدات وفقاً ألحكام املادة ( )75من هذه الالئحة.

ب ز) جيب على مدير الصندوق عزل أي عضو من أعضاء جملس إدارة الصندوق يف حال صدور
قرار خاص من مالكي وحدات الصندوق يطلبون فيه من مدير الصندوق عزل ذلك العضو.
ج ح) إذا أدار مدير الصندوق أكثر من صندوق عام واحد ،فيجوز أن ختضع تلك الصناديق العامة
إلشراف جملس إدارة واحد ،ما

يكن عدد الصناديق العامة مرتفعاً ،حبيث ال ميكن

اإلشراف عليها بفعالية من قبل جملس إدارة واحد حبسب التقدير املعقول ملدير الصندوق.
وجيب على جملس اإلدارة ومدير الصندوق مراجعة عدد الصناديق العامة اليت يشرف عليها
ذلك ا لس سنوياً وتقييم ما إذا كان باإلمكان اإلشراف على هذا العدد بشكل فعال أو
أنه ينبغي تعيني جملس إدارة آخر لواحد أو أكثر من تلك الصناديق العامة .وللهيئة إلزام مدير
الصندوق تعيني جملس إدارة آخر إن رأت أن عدد الصناديق العامة اليت يشرف عليه جملس
اإلدارة مرتفع.
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د)

جيب أن ال يقل عدد أعضاء جملس إدارة الصندوق عن ثالثة أعضاء .وجيب أن ال يقل عدد
أعضاء جملس إدارة الصندوق املستقلني عن عضوين ،أو ثلث العدد اإلمجالي ألعضاء
ا لس ،أيهما أكثر.

ها ط) ال جيوز لعضو جملس إدارة الصندوق التصويال على أي قرار يتخذه جملس إدارة الصندوق
يف شأن أي أمر يكون لذلك العضو أي مصلحة خاصة مباشرة أو غري مباشرة فيه ،وجيب
اإلفصاح عن أي مصلحة من ذلك القبيل

لس إدارة الصندوق.

و ي) يتعني أن تتوافر متطلبات التأهيل ا تية يف أي شخص يعينه مدير الصندوق عضواً يف جملس
إدارة الصندوق:
 )1أن ال يكون مفلساً أو خاضعاً ألي دعاوى إفالس أو إعسار.
)2

يسبق له ارتكاب خمالفة تنطوي على احتيال أو تصرف خمل بالنزاهة واألمانة.

 )3أن ميتلك املهارات واخلرات الالزمة.
ز ك) إذا فقد أي عضو من أعضاء جملس إدارة الصندوق أياً من متطلبات التأهيل املنصوص عليها
يف الفقرة (وي) من هذه املادة ،فيجب على مدير الصندوق القيام با تي:
 )1إشعار اهليئة بذلك على الفور.
 )2أن يعني بدل ذلك العضو عضواً آخر يفي مبتطلبات التأهيل املذكورة خالل ( )45يوماً
من تاريخ علمه بذلك ،وذلك يف حال عدم استيفاء متطلبات الفقرة (دب) من هذه املادة.
ح ل) إذا استقال أي من أعضاء جملس إدارة الصندوق أو توقف عن تقديم خدماته ،فيجب على
مدير الصندوق القيام با تي:
 )1إشعار اهليئة بذلك خالل ( )10أيام.
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 )2تعيني عضاااااااااو بديل يف جملس اإلدارة خالل ( )45يوماً من تاريخ علمه بذلك ،وذلك يف
حال عدم استيفاء متطلبات الفقرة (دب) من هذه املادة.
ط م) جيب على مدير الصندوق اإلفصاح فوراً يف موقعه اإللكرتوني واملوقع اإللكرتوني للسوق و
أي موقع آخر متاح للجمهور حبسب الضوابط اليت اددها اهليئة عن أي تغيري يف عضوية
جملس إدارة الصندوق.
ي ن) جيب على مدير الصندوق توفري مجيع املعلومات والوثائق الضرورية عن الصندوق العام جلميع
أعضاء جملس إدارة الصندوق من أجل متكينهم من القيام بواجباتهم بكفاءة .وجيب عليه
أيضاً توفري أي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها جملس إدارة الصندوق لتمكينه من أداء
مهامه.
املادة التاسعة والثالثون  :مسؤوليات أعضاء جملس إدارة الصندوق
تشمل مسؤوليات أعضاء جملس إدارة الصندوق ا تي:
 )1املوافقة على مجيع العقود والقرارات والتقارير اجلوهرية اليت يكون الصااااااندوق العام طرفاً
فيها ،ويشاامل ذلك  -على ساابيل املثال ال احلصاار  -املوافقة على عقود تقديم خدمات اإلدارة
للصاااااااااندوق ،وعقود تقديم خدمات احلفظ ،وال يشااااااااامل ذلك العقود املرمة وفق ًا للقرارات
االستثمارية يف شأن أي استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم بها يف املستقبل.
 )2اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق حبقوق التصويال املتعلقة بأصول الصندوق.
 )3اإلشاااراف ،ومتى كان ذلك مناساااباً ،املوافقة أو املصاااادقة على أي تعارض مصااااحل يفصاااح
عنه مدير الصندوق.
 )4االجتماع مرتني سنوياً على األقل مع جلنة املطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق أو مسؤول
املطابقة وااللتزام لديه ملراجعة التزام الصااااااااااااااااااااندوق جبميع القوانني واألنظمة واللوائح ذات
العالقة ،ويشاااامل ذلك  -على ساااابيل املثال ال احلصاااار  -املتطلبات املنصااااوص عليها يف هذه
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الالئحة.
 )5يف حالة جملس إدارة صاااااااااااااندوق عام مغلق ،املوافقة متى كان ذلك مناساااااااااااااباً على مجيع
التغيريات غري األساااسااية واجبة اإلشااعار املنصااوص عليها يف املادة ( )5863من هذه الالئحة
فيما خيص الصندوق العام املغلق وذلك قبل إشعار مدير الصندوق للهيئة ومالكي الوحدات.
 )6التأكد من اكتمال ودقة شااروط وأحكام الصااندوق ومذكرة املعلومات وأي مسااتند آخر
(سااااواء أكان عقداً أم غريه) يتضاااامن إفصاااااحات تتعلق بالصااااندوق العام ومدير الصااااندوق
وإدارته للصندوق العام ،إضافة إىل التأكد من توافق ما سبق مع أحكام هذه الالئحة.
 )7التأكد من قيام مدير الصاااااندوق مبساااااؤولياته مبا حيقق مصااااالحة مالكي الوحدات وفقاً
ألحكام هذه الالئحة وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.
 )8االطالع على التقرير املتضمن تقييم أداء وجودة اخلدمات املقدمة من األطراف املعنية بتقديم
اخلدمات اجلوهرية للصااااااااندوق املشااااااااار إليه يف الفقرة (ل) من املادة ( )9من هذه الالئحة،
وذلك للتأكد من قيام مدير الصاااااندوق مبساااااؤولياته مبا حيقق مصااااالحة مالكي الوحدات
وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد يف هذه الالئحة.
 )9تقييم آلية تعامل مدير الصاااااندوق مع املخاطر املتعلقة بأصاااااول الصاااااندوق وفقًا لساااااياساااااات
وإجراءات مدير الصندوق حيال رصد املخاطر املتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها.
 )10)8العمل بأمانة وحساااااااااان نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص ومبا حيقق مصاااااااااالحة مالكي
الوحدات.
 )11)9تدوين حماضااااااار االجتماعات اليت تشاااااااتمل على مجيع وقائع االجتماعات والقرارات اليت
اختذها ا لس.
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املادة األربعون :جماالت االستثمارات
أ) جيب أن تكون مجيع اساااااتثمارات أصاااااول وأموال الصاااااندوق العام وفقاً لشاااااروط وأحكام
الصااااااااندوق ومذكرة املعلومات وما ورد يف هذه الالئحة والقوانني واألنظمة واللوائح األخرى
ذات العالقة.
ب) ال جيوز ملدير الصندوق استثمار أصول وأموال الصندوق إال يف ا االت ا تية:
 )1األوراق املالية.
 )2صااافقات ساااوق النقد املرمة مع طرف خاضاااع لتنظيم مؤساااساااة النقد أو هليئة رقابية
مماثلة للمؤسسة خارج اململكة.
 )3الودائع البنكية لدى بنك حملي أو املنشاااآت اخلاضاااعة هليئة رقابية مماثلة ملؤساااسااااة
النقد خارج اململكة.
 )4األصول العقارية ،دون اإلخالل مبا ورد يف الفقرة (ح) من هذه املادة.
 )5السلع.
ج) ال جيوز ملدير الصندوق استثمار أصول وأموال الصندوق العام يف أوراق مالية أصدرها مدير
الصندوق أو أي من تابعيه ما

تكن شروط وأحكام الصندوق تسمح بذلك.

د) ال جيوز إيداع مبالد االشااارتاك غري املساااتثمرة املتسااالمة من مالكي الوحدات لدى تابع ملدير
الصااااندوق إال إذا كان ذلك وفقاً لشااااروط وأحكام مماثلة على األقل للشااااروط اليت يرمها
أشخاص يتعاملون باستقاللية تامة.
ها) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه املادة ،ال جيوز ملدير الصندوق إقراض أي من أصول
وأموال الصندوق العام ألي شخص إال يف احلالتني ا تييتني:
 )1إقراض الصندوق العام املغلق لألوراق املالية.
46

 )2إقراض الصندوق العام املفتوح لألوراق املالية مبا ال يتجاوز نسبته ( )%30من صايف قيمة
أصول الصندوق.
و)

ال جيوز ملدير الصندوق استثمار أصول وأموال الصندوق العام يف أي أصول تُحمل الصندوق
أي مسؤولية أو ضمان ألي التزام أو دين ألي شخص أو اليت تُرتب على الصندوق أي مسؤولية
سواء أكانال مباشرة أم مشروطة عن أي التزام أو مديونية ألي شخص.

ز)

ال جيوز استثمار أصول وأموال الصندوق العام يف صندوق استثمار آخر إال إذا كان الصندوق
الذي تُستثمر فيه األصول صندوقاً عاماً مسجالً لدى اهليئة أو صندوق استثمار عام خارج
اململكة خيضع إلشراف هيئة رقابية تطبق معايري ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك اليت تطبقها
اهليئة .وللهيئة وفقاً لتقديرها ااض تقويم ما إذا كانال تلك املعايري واملتطلبات التنظيمية
مماثلة على األقل لتلك اليت تطبقها اهليئة.

ح)

ال جيوز أن يتجاوز اقرتاض الصندوق العام ما نسبته  ٪10من صايف قيمة أصوله.

ط) ال جيوز استخدام أصول وأموال الصندوق العام لشراء أصل يؤدي إىل امل الصندوق
مسؤولية غري حمدودة.
ي) ال جيوز استثمار أموال وأصول صندوق االستثمار املغلق املتداول غري العقاري يف جمال
االستثمار العقاري.
املادة احلادية واألربعون :قيود االستثمار
أ)

تطبَّق القيود االستثمارية املوضحة يف هذه املادة إذا
اهليئة بصفته صندوقاً عاماً متخصصاً أو إذا

يؤسَّس الصندوق العام ويُعتمَد من

حيصل الصندوق العام على استثناء حمدد

من اهليئة.
ب) ال جيوز استثمار نسبة تزيد على  ٪25من صايف قيمة أصول أي صندوق عام يف وحدات
صندوق استثمار آخر جيب أن يكون استثمار أصول وأموال الصندوق العام يف صندوق
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استثمار آخر وفق الضوابط ا تية:
 )1أن يكون اسااتثمار أصااول وأموال الصااندوق العام حمصااورًا على االسااتثمار يف الصااناديق
املسااجلة لدى اهليئة ،أو صااناديق اسااتثمارية خارج اململكة ختضااع إلشااراف هيئة رقابية
تطبق معايري ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك اليت تطبقها اهليئة .وللهيئة وفق ًا لتقديرها
ااض تقييم مااا إذا كااانااال تلااك املعااايري واملتطلبااات التنظيميااة مماااثلااة على األقاال لليت
تطبقها اهليئة.
 )2أال يتجاوز اسااتثمار أصااول وأموال الصااندوق العام يف الصااناديق اخلاصااة أو يف األصااول
غري القابلة للتسااييل -وفقًا ملا هو منصااوص عليه يف الفقرة (ي) من هذه املادة -ما نساابته
( )%10من صايف قيمة أصول الصندوق العام.
 )3أال يتجاوز اسااااتثمار أصااااول وأموال الصااااندوق العام ما نساااابته ( )٪25من صااااايف قيمة
أصوله يف وحدات صندوق استثمار آخر ،أو يف وحدات صناديق استثمار خمتلفة صادرة
عن ذات الشخص املرخص له.
ج) ال جيوز امتالك نسبة تزيد على  ٪20من صايف قيمة أصول الصندوق الذي مت متلك وحداته.
د)

ال جيوز استثمار نسبة تزيد على  ٪20من صايف قيمة أصول الصندوق العام يف مجيع فئات
أوراق مالية ملُصدِر واحد.

ها ج) ال جيوز امتالك نسبة تزيد على ( )٪10من األوراق املالية املُصدرة ألي مُصدِر واحد ملصلحة
الصندوق العام.
و)

مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من املادة ( )40من هذه الالئحة ،ال جيوز أن تتجاوز جمموع
استثمارات الصندوق يف جهات خمتلفة تنتمي لنفس ا موعة ما نسبته  %25من صايف قيمة
أصول الصندوق العام ،ويشمل ذلك مجيع االستثمارات يف األوراق املالية الصادرة عن جهات
خمتلفة تنتمي لنفس ا موعة وصفقات سوق النقد ،املرمة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة
النقد أو هليئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج اململكة ،املرمة مع جهات خمتلفة تنتمي لنفس
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ا موعة والودائع البنكية لدى جهات خمتلفة تنتمي لنفس ا موعة.
زد) مع مراعاة ما ورد يف الفقرة (ب) من هذه املادة ،ال جيوز استثمار نسبة تزيد على ( )٪10من
صايف قيمة أصول الصندوق العام يف أي فئة أوراق مالية صادرة عن مُصدِر واحد ،باستثناء
ما يلي :ويف مجيع األحوال ال جيوز استثمار نسبة تزيد على ( )٪20من صايف قيمة أصول
الصندوق يف مجيع فئات األوراق املالية للمُصدِر الواحد.
ها) تستثنى االستثمارات ا تية من أحكام الفقرة (د) من هذه املادة:
 )1االساااااااتثمار يف أدوات الدين الصاااااااادرة عن حكومة اململكة أو عن جهة سااااااايادية،
واملقومة بعملة الصااااااااندوق ،وإذا كانال مقومة بغري عملة الصااااااااندوق ،فوال جيوز أن
يتتجاوز االساااتثمار فيها أدوات الدين هذه ما نسااابته ( )٪35من صاااايف قيمة أصاااول
الصااااااااندوق العام ،وذلك اسااااااااتثناءً من أحكام الفقرة الفرعية ( )2من هذه الفقرة،
والفقرة (د) من هذه املادة والفقرة (ط) من هذه املادة.
 )2)1االسااااتثمار يف أدوات الدين الصااااادرة عن جهة ساااايادية من غري حكومة اململكة،
على أن ال يتجاوز االستثمار فيها ما نسبته  ٪35من صايف قيمة أصول الصندوق.
 )3)2أدوات الدين املدرجة ،على أال تتجاوز ما نسااااابته ٪20اساااااتثمار أكثر من ()%10
من صايف قيمة أصول الصندوق العام يف فئة واحدة من أدوات الدين املدرجة الصادرة
عن مصدر واحد ،على أن ال يتجاوز االستثمار فيها ما نسبته ( )%20من صايف قيمة
أصول الصندوق.
 )4)3استثمار أكثر من ( )٪10من صايف قيمة أصول الصندوق العام يف أسهم مُ صدِر
واحد مدرجة يف الساااوق أو يف أي ساااوق مالية منظمة أخرى ،على أن ال تتجاوز نسااابة
القيمة الساااااوقية ل صااااادار إىل إمجالي القيمة الساااااوقية جلميع األساااااهم املدرجة يف
الساااااوق ذي العالقة ،وذلك للصاااااندوق العام الذي يهدف إىل االساااااتثمار يف األساااااهم
املدرجة يف السوق أو يف أي سوق مالية أخرى منظمة.
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 )5)4استثمار أكثر من ( )٪10من صايف قيمة أصول الصندوق العام يف أسهم مدرجة
يف السوق أو يف أي سوق مالية منظمة أخرى ملُصدِر واحد تابع

ال أو قطاع يكون

هدف الصااااندوق العام االسااااتثمار فيه على أن ال يتجاوز ذلك نساااابة القيمة السااااوقية
ل صادار إىل إمجالي القيمة الساوقية لذلك ا ال أو القطاع املعني ،وذلك للصاندوق
العام الذي تنص شاااااروطه وأحكامه ومذكرة املعلومات على أن هدفه االساااااتثماري
حمدد يف جمال أو قطاع معني من األسهم املدرجة.
و)

مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من املادة ( )40من هذه الالئحة ،وباستثناء االستثمار يف
الصناديق االستثمارية ،ال جيوز أن تتجاوز جمموع استثمارات الصندوق يف جهات خمتلفة
تنتمي إىل نفس ا موعة ما نسبته ( )%25من صايف قيمة أصول الصندوق العام ،ويشمل
ذلك االستثمارات يف األوراق املالية الصادرة عنها ،وصفقات سوق النقد املرمة معها ،والودائع
البنكية لديها.

ز)

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

ح)

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

ح ط) ال جيوز استثمار أكثر من ( )٪1015من صايف قيمة أصول الصندوق العام يف عقود
املشتقات.
ط ي) ال جيوز استثمار أكثر من ( )٪10من صايف قيمة أصول الصندوق العام يف أصول غري
قابلة للتسييل.
ي ك) ال جيوز أن تشمل حمفظة الصندوق العام أي ورقة مالية يكون مطلوباً سداد أي مبلد
مستحق عليها ،إال إذا أمكن تغطية هذا السداد بالكامل من النقد أو األوراق املالية اليت
ميكن اويلها إىل نقد من حمفظة الصندوق خالل ( )5أيام.
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املادة الثانية واألربعون :اإلشعار املتعلق مبلكية حصص كبرية من األسهم أو أدوات الدين القابلة
للتحويل
أ)

عندما تنطبق واحدة أو أكثر من احلاالت املذكورة أدناه على أي صندوق عام ،جيب على
مدير ذلك الصندوق إشعار املُصدِر واهليئة يف نهاية يوم التداول حبدوث احلالة ذات العالقة:
 )1أن يشعر السوق عندما يصبح الصندوق مالكاً أو له مصلحة فيما نسبته  ٪5أو أكثر
من أي فئة من فئات األسااااهم املصاااادر ذات األحقية يف التصااااويال أو أدوات الدين القابلة
للتحويل اخلاصة باملُصدِر املدرجة أوراقه املالية يف السوق.
 )2عند حدوث زيادة أو نقص يف ملكية أو مصااالحة الصاااندوق العام املشاااار إليها يف الفقرة
الفرعية ( )1من الفقرة (أ) من هذه املادة بنساااابة  ٪1أو أكثر .وذلك ما تكن الزيادة
أو النقص نتيجة إلصاادار ر لة ،أو زيادة رأس مال املصاادر لالسااتحواذ على شااركة أو
شاااراء أصااال ،أو ختفيض رأس مال املصااادر ،أو إصااادار أساااهم حقوق أولوية

يتداول

فيها الصاااااااااااندوق العام أو أي من األشاااااااااااخاص املبينني يف الفقرة (ب) من هذه املادة أو
ميارسااااااااوا حقوقهم يف االكتتاب .خالل فرتة ال تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي تنفيذ
الصاااااافقة أو وقوع احلدث الذي أدى إىل اقق هذه امللكية أو املصاااااالحة ،وأن يُضاااااامَّن
اإلشااعار قائمة باألشااخاص الذين يكون هلم مصاالحة يف األسااهم أو أدوات الدين القابلة
للتحويل اليت ميلكونها أو يسيطرون عليها.
ب) جيب على مدير الصندوق املشار إليه يف الفقرة (أ) من هذه املادة أن يشعر السوق عند حدوث
أي تغري على قائمة األشخاص املشار إليها يف الفقرة (أ) من هذه املادة ،سواء أكان ذلك
نتيجة وقوع حدث يستلزم إضافة شخص لتلك القائمة أو استبعاد أي من األشخاص الذين
سبق تضمنيهم فيها ،وذلك خالل فرتة ال تتجاوز ثالث يوم تداول يلي وقوع احلدث الذي أدى
إىل التغري ذي الصلة.
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ب ج) ألغراض هذه املادة ،عند حساب العدد اإلمجالي لألسهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل اليت
ألي صندوق عام مصلحة فيها ،يُعد الصندوق له مصلحة يف أي أسهم أو أدوات دين قابلة
للتحويل ميلكها أو يسيطر عليها أي من ا تي بيانهم:
 )1شركة يسيطر عليها ذلك الصندوق.
 )2أي شخص أو صندوق آخر يتصرف باالتفاق مع الصندوق العام املشار إليه يف الفقرة (أ)
من هذه املادة للحصااااول على مصاااالحة أو ممارسااااة حقوق التصااااويال يف أسااااهم أو أدوات
الدين القابلة للتحويل اخلاصة باملُصدِر املدرجة أوراقه املالية يف السوق.
ج)

للهيئة نشر أي إشعار تتلقاه وفقاً هلذه املادة.

د)

يكون جيب أن يتضمن اإلشعار املشار إليه يف الفقرة (أ) من هذه املادة وفقاً للنموذج الذي
تعده اهليئة- .على األقل -املعلومات التالية:
 )1أ اء األشااخاص املالكني لألسااهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل ،أو ذوي األحقية يف
التصرف فيها.
 )2تفاصيل عملية التملك.
 )3تفاصيل أي دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض متويل.

املادة الثالثة واألربعون :الصفقات بصفة أصيل
أ) ال جيوز ملدير الصاااااااااندوق أو أي من تابعيه وأي مدير صاااااااااندوق من الباطن أو أي من تابعيه
التصااارف كأصااايل حلساااابه اخلاص عند التعامل مع الصاااناديق العامة اليت يديرها ما عدا
صااناديق أسااواق النقد ،شااريطة أن ال يتجاوز تعامل الصااندوق مع مدير الصااندوق أو أي من
تابعيه وأي مدير صااندوق من الباطن ما نساابته  ٪25من قيمة مجيع أصااول صااندوق أسااواق
النقد.

52

ب) الجيوز ملدير الصاااااندوق أو مدير الصاااااندوق من الباطن أن يسااااامح للصاااااندوق العام (ما عدا
صااااندوق أسااااواق النقد وفقاً للفقرة (أ) من هذه املادة) أن يتعامل كأصاااايل مع أي صااااندوق
اساااتثمار آخر يديره املدير نفساااه أو مدير الصاااندوق من الباطن أو مع أي مالك وحدات يزيد
استثماره يف الصندوق على ما نسبته  ٪5من صايف قيمة أصول ذلك الصندوق العام.
املادة الرابعة واألربعون :صندوق االستثمار العقاري
أ) ختضع صناديق االستثمار العقاري املطروحة وحداتها طرح ًا عام ًا لالئحة صناديق االستثمار
العقاري ،وال ختضع ألحكام هذه الالئحة.
ب) تطبَّق األحكام ذات العالقة من هذه الالئحة على صااااااااناديق االسااااااااتثمار العقاري املطروحة
وحداتها طرحاً خاصاً ،وال ختضع ألحكام الئحة صناديق االستثمار العقاري.
املادة اخلامسة واألربعون :صندوق املؤشر
أ) ال جيوز لصندوق املؤشر االستثمار إال يف األوراق املالية املدرجة ضمن مؤشر حمدد.
ب) ألغراض هذه املادة يُعد املؤشر حمدداً إذا كان:
 )1منشوراً ومتوافراً يف مكان متاح للجمهور الوصول إليه.
 )2ميثل معيار قياس مناسااااب ومالئم للمجال الذي يغطيه ،ومعرفاً بوضااااوح ،ومشااااتمالً على
مكونات متنوعة بشكل كافٍ ومكونات ذات سيولة كافية.
 )3يتكون فقط من أوراق مالية متداولة يف الساااااوق أو أي ساااااوق مالية أخرى منظمة ختضاااااع
ملعايري ومتطلبات مماثلة على األقل للمعايري املطبقة يف السوق.
ج) إذا

تُساااتوف املتطلبات الواردة يف الفقرة (ب) من هذه املادة يف أي وقال أثناء مدة صاااندوق

املؤشااار ،فيجب على مدير الصاااندوق إشاااعار اهليئة كتابياً خالل ( )5أيام من عدم اساااتيفاء
تلك املتطلبات واختاذ اإلجراءات الالزمة لضمان االلتزام بأحكام هذه املادة.
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املادة السادسة واألربعون :صندوق املؤشر املتداول
أ) يقتصاار طرح وحدات صااندوق املؤشاار املتداول يف السااوق املوازية مبوجب أحكام هذا الباب
على فئات املستثمرين املؤهلني.
أ)ب) جيب تسجيل وحدات صندوق املؤشر املتداول يف مركز اإليداع.
ج) جيوز لصاااندوق املؤشااار املتداول االساااتثمار يف مؤشااارات القياس اخلاصاااة بها على أن تكون
أوزان األوراق املالية يف حمفظة الصااااااااندوق مطابقة ألوزان تلك األوراق املالية يف مؤشاااااااارات
القياس اخلاصة بها وبالقدر الذي ال يتعارض مع شروط وأحكام الصندوق.
ب)د) جيوز إصااادار وحدات صاااندوق املؤشااار املتداول وإلغاؤها ألغراض الصااافقات العينية فقط
وبأعداد أو النقدية ،على أن تكون بأعداد حمددة ساااااالفاً وفقاً ملا هو موضااااااح يف شاااااااروط
وأحكام الصندوق أو مضاعفاتها.
ج)ه) جيب على أمني حفظ صااااندوق املؤشاااار املتداول التأكد أن وحدات الصااااندوق املصاااادرة أو
امللغاة (وقيمها) تتطابق مع أصااااااااول الصااااااااندوق (وقيمها) املتساااااااالمة أو املدفوعة مقابل تلك
الوحدات ،وتصحيح أي عدم تطابق بني وحدات صندوق املؤشر املتداول وأصوله.
د)و) جيب على مدير صندوق املؤشر املتداول تعيني شخص أو أكثر مرخص له يف التعامل بصفة
أصيل وذلك للعمل صانع سوق لصندوق املؤشر املتداول.
ه)ز) جيب على صااااااانع السااااااوق أن يلتزم دائماً مبتطلبات صااااااناعة السااااااوق املتفق عليها مع مدير
الصندوق واملفصح عنها يف مذكرة املعلومات شروط وأحكام الصندوق.
و)ح) جيب على مدير الصااندوق أن حيسااب بانتظام إمجالي صااايف قيمة األصااول االساارتشااادية
لوحدات صااندوق املؤشاار املتداول وصااايف قيمة األصااول االساارتشااادية للوحدة الواحدة خالل
يوم التداول ،وأن يفصح عنها يف السوق بشكل فوري أو يف أي وقال آخر مقبول للهيئة.
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ز)ط) جيب على مدير الصااندوق أن حيسااب إمجالي صااايف قيمة األصااول وصااايف قيمة األصااول
للوحدة الواحدة ،وأن يفصح عن هذه املعلومات يف السوق يف نهاية كل يوم تداول.
ح)ي) جيب على مدير الصندوق اإلفصاح يف السوق عن األوراق املالية املكونة لصندوق املؤشر
املتداول وأوزان كل منها.
ط)ك) تُعد مجيع مسااااتندات صااااندوق املؤشاااار املتداول ومعلوماته والتغيريات اليت تطرأ عليها قد
وُفرت ملالكي الوحدات عند نشرها يف السوق.
ي)ل) يُعد مالك الوحدات قد وقّع شاااروط وأحكام الصاااندوق وقبلها عند شااارائه ألي وحدة من
وحدات صندوق املؤشر املتداول.
ك)م) جيب على صاااااندوق املؤشااااار املتداول التقيد بأي شاااااروط أو التزامات مساااااتمرة إضاااااافية
اددها اهليئة.
ل)ن) جيوز ملدير صااااندوق املؤشاااار املتداول أن يطلب من اهليئة كتابياً تعليق تداول الوحدات يف
صندوق املؤشر املتداول مؤقتاً .وللهيئة وفقاً لتقديرها قبول الطلب أو رفضه أو قبوله بشروط
وحدود حسبما تراه مالئماً.
س) اساتثناء من أحكام الفقرة (ح) من املادة ( )41من هذه الالئحة ،ال جيوز أن يتجاوز اقرتاض
صندوق املؤشر املتداول يف السوق املوازية ،ما نسبته ( )%75من صايف قيمة أصوله.
ع) اساااااااااااااااااااااااتثناء من أحكام الفقرة (ط) من املادة ( )41من هذه الالئحة ،ال جيوز أن يتجاوز
استثمار الصندوق املؤشر املتداول يف السوق املوازية يف عقود املشتقات ما نسبته ( )%25من
صايف قيمة أصوله.
ف) جيوز لصندوق املؤشر اإلدراج يف السوق املوازية بعد صدور قرار خاص من مالكي الوحدات
باملوافقة على ذلك.
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م)ص) تسااااااري أحكام هذه الالئحة على صااااااندوق املؤشاااااار املتداول بالقدر الذي ال يتعارض مع
طبيعته.
املادة السابعة واألربعون :صندو ق االستثمار املغلق املتداول
أ) جيب أن يكون طرح صندوق االستثمار املغلق املتداول وعملياته وإدارته يف اململكة وفقاً
ألحكام هذا الباب وأحكام هذه الالئحة ،بالقدر الذي ال يتعارض مع طبيعة الصندوق.
ب) يقتصر طرح وحدات صندوق االستثمار املغلق املتداول يف السوق املوازية مبوجب أحكام هذا
الباب على فئات املستثمرين املؤهلني.
ب)ج) يُعد شااااااراء مالك الوحدات ألي وحدة من وحدات صااااااندوق االسااااااتثمار املغلق املتداول من
السوق إقرارًا منه باطالعه على شروط وأحكام الصندوق وقبوله هلا.
ج)د) جيب تسجيل وحدات صندوق االستثمار املغلق املتداول لدى مركز اإليداع.
د)ه) جيوز زيادة إمجالي قيمة أصاااول الصاااندوق عن طريق قبول مسااااهمات عينية أو عن طريق
قبول مساهمات نقدية أو كليهما وفق ا لية ا تية:
 .1جيب على مدير الصااااااندوق احلصااااااول على موافقة اهليئة على طرح وحدات إضااااااافية
للصااااندوق عن طريق قبول مساااااهمات عينية أو عن طريق قبول مساااااهمات نقدية ،أو
كليهما.
 .2بعد احلصول على موافقة اهليئة املشار إليها يف الفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (ها) من
هذه املادة ،جيب على مدير الصاااااااندوق احلصاااااااول على موافقة مالك الوحدات – من
خالل قرار صااااااندوق عادي – على طرح وحدات إضااااااافية للصااااااندوق عن طريق قبول
مساهمات عينية أو عن طريق قبول مساهمات نقدية ،أو كليهما.
 .3يف حال كانال زيادة إمجالي قيمة أصااول الصااندوق عن طريق قبول مساااهمات نقدية
أو مسااااااااهمات نقدية وعينية ،تكون فرتة طرح الوحدات اجلديدة ( )5أيام حبد أدنى
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وذلك خالل مدة ال تزيد على ( )6أشهر من تاريخ موافقة اهليئة.
 .4يف حال مت مجع قيمة الوحدات املراد طرحها ،فإنه جيب ختصاااااااااااااااااااااااااااايص الوحدات
املطروحة ملالكي وحدات الصندوق املسجلني يف يوم انعقاد اجتماع مالكي الوحدات
أوالً ومن ثم ختصاااااايص الوحدات املتبقية – إن وجدت – خالل مدة ال تزيد على ()15
يومًا من انتهاء فرتة الطرح املوضااااااحة يف شااااااروط وأحكام الصااااااندوق ،على أن تنقل
ملكية املسااااااهمة العينية املراد االساااااتحواذ عليها ملصااااالحة الصاااااندوق وأن يتم إدراج
الوحدات اجلديدة يف السوق خالل مدة ال تزيد على ( )60يومًا من انتهاء فرتة الطرح،
وال جيوز التصااااااارف مبا نسااااااابته ( )%5أو أكثر من الوحدات اليت مت ختصااااااايصاااااااها
ل لمشرتكني بشكل عي عن طريق عملية زيادة إمجالي قيمة أصول الصندوق وفقًا
للفقرة (ها) من هذ ه املادة خالل السنة األوىل لبدء تداوهلا.
 .5يف حال كانال زيادة إمجالي قيمة أصول الصندوق عن طريق قبول مساهمات عينية،
يتم ختصاايص الوحدات اإلضااافية للمشاارتكني بشااكل عي فورًا بعد موافقة مالك
الوحدات املشار إليهايف الفقرة الفرعية ( )2من الفقرة (هااااااااا) من هذه املادة  ،على أن
تنقل ملكية املساااهمة العينية املراد االسااتحواذ عليها ملصاالحة الصااندوق وأن يتم إدراج
الوحدات اجلديدة يف السوق خالل مدة ال تزيد على ( )60يومًا من انتهاء فرتة الطرح،
وال جيوز التصااارف يف الوحدات اليت مت ختصااايصاااها للمشااارتكني بشاااكل عي مبا
نسااااااابته ( )%5أو أكثر عن طريق عملية زيادة إمجالي قيمة أصاااااااول الصاااااااندوق وفقًا
للفقرة (ها) من هذه املادة خالل السنة األوىل لبدء تداوهلا.
 .6مع مراعاة ما ورد يف الفقرة الفرعية ( )3من الفقرة (ها) من هذه املادة ،ويف حال عدم
مجع احلد األدنى املطلوب مجعه واملوضح يف شروط وأحكام الصندوق ،فيجب على
مدير الصندوق إلغاء الطرح وإعادة أموال املشرتكني دون أي خصم خالل مدة ال تزيد
على ( )5أيام من انتهاء فرتة الطرح.
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ه)و) جيب تقييم املساهمات العينية املشار إليها يف الفقرة (ها ا) من هذه املادة عن طريق مقيمني
مسااااتقلني عن مدير الصااااندوق وذلك بعد التأكد من حصااااوهلما على املوافقات والرتاخيص
الالزمة ملزاولة أعماهلما ونشاطاتهما من اجلهات احلكومية ذات العالقة.
و)ز) حيق ملالك الوحدات ممارسااااة مجيع احلقوق املرتبطة بالوحدات مبا يف ذلك – على ساااابيل
املثال ال احلصر – حق التصويال يف اجتماعات مالكي الوحدات.
ز)ح) يف حال خمالفة أي من القيود املنصااااااااااااوص عليها يف هذه الالئحة أو شااااااااااااروط وأحكام
الصاااندوق بسااابب تغري يف الظروف خارج عن سااايطرة مدير الصاااندوق أو مدير الصاااندوق من
الباطن و يتم إصالح املخالفة خالل ( )5أيام من تاريخ وقوعها ،يتعني على مدير الصندوق
إشعار اهليئة فورًا بذلك بشكل كتابي مع اإلشارة إىل اإلجراء املتخذ واملدة الزمنية املطلوبة
إلصالح املخالفة ،وميكن للهيئة وفثًا لتقديرها ااض تغيري تلك املدة.
ح)ط) يُحدد يف شااروط وأحكام الصااندوق نساابة من كامل الطرح لتُخصااص للمسااتثمرين ذوي
الطابع املؤسسي.
ط)ي) الجيوز ألي شخص أو جمموعة أشخاص تُظهر شروط وأحكام الصندوق عند التأسيس
أنهم ميلكون ( )%5أو أكثر من وحدات الصندوق – من خالل مساهمات عينية – التصرف
يف الوحدات اليت مت االشرتاك بها ،خالل السنة األوىل لبدء تداول وحدات الصندوق املع .
ي)ك) لتحقيق استقاللية عضو جملس اإلدارة جيب االلتزام با تي:
 .1أن يكون عضااو جملس إدارة الصااندوق املغلق املتداول املسااتقل قادرًا على ممارسااة مهامه
وإبداء آرائه والتصااويال على القرارا مبوضااوعية وحياد ،مبا يعني جملس اإلدارة على اختاذ
القرارات السليمة اليت تسهم يف اقيق مصاحل الصندوق.
 .2على جملس إدارة الصاااااندوق املغلق املتداول أن جيري تقييمًا سااااانويًا ملدى اقق اساااااتقالل
العضو والتأكد من عدم وجود عالقات أو ظروف تؤثر أو ميكن أن تؤثر فيه.
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 .3مع مراعاة تعريف عضااااااو جملس إدارة صااااااندوق مسااااااتقل ،الوارد يف قائمة املصااااااطلحات
املسااتخدمة يف لوائح هيئة السااوق املالية وقواعدها ،يتنافى مع االسااتقالل الالزم توافره يف
عضاااو جملس إدارة صاااندوق االساااتثمار املغلق املتداول – على سااابيل املثال ال احلصااار – ما
يلي:
أ .أن يكون مالكًا ملا نساااااااااابته ( )%5أو أكثر من وحدات الصااااااااااندوق أو من وحدات
صاااندوق آخر اال إدارة نفس مدير الصاااندوق أو له صااالة قرابة من الدرجة األوىل مع
من ميلك هذه النسبة.
ب .أن يكون ممثالً لشااااااخص ذي صاااااافة اعتبارية ميلك ما نساااااابته ( )%5أو أكثر من
وحدات الصندوق أو من وحدات صندوق آخر اال إدارة نفس مدير الصندوق.
ج .أن يكون ممثالً لشخص ذي صفة اعتبارية ميلك ما نسبته ( )%5أو أكثر من أسهم
مدير الصااندوق أو تابع ملدير الصااندوق ،أو أمني حفظ الصااندوق أو تابع ألمني حفظ
الصندوق.
د .أن تكون له صااااااااااالة قرابة من الدرجة األوىل مع أي من أعضااااااااااااء جملس اإلدارة يف
الصندوق أو أي صندوق آخر اال إدارة مدير نفس الصندوق.
ه .أن تكون له صااااالة قرابة من الدرجة األوىل مع أي من منساااااوبي أطراف ذوي العالقة
بالصندوق.
و .أن يعمل ،أو كان قد عمل موظفًا لدى مدير الصااااااااااااااااااااندوق أو أي طرف ذي عالقة
بالصاااندوق خالل العامني املاضااايني ،أو أن يكون مالكًا حلصاااص سااايطرة لدى أي
من تلك األطراف خالل العامني املاضيني.
ز .أن يتقاضى مبالد مالية من الصندوق عالوة على مكافأة عضوية جملس اإلدارة.
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ل) جيوز لصندوق االستثمار املغلق اإلدراج يف السوق املوازية بعد صدور قرار خاص من مالكي
الوحدات باملوافقة على ذلك.
ك)م) جيوز لصندوق االستثمار املغلق املتداول استثمار أموال الصندوق وأصوله يف الصناديق
اخلاصة على أن ال يتجاوز ذلك ( )%25من صايف قيمة أصول الصندوق ،وال جيوز ألي من
الصندوق املغذي أو القابض املغلقني املتداولني االستثمار يف الصناديق اخلاصة.
ل)ن) استثناء من أحكام الفقرة (ح) من املادة ( )41من هذه الالئحة ،ال جيوز أن يتجاوز اقرتاض
الصندوق املغلق املتداول يف السوق الرئيسية ما نسبته ( )%30من صايف قيمة أصوله.
س)استثناء من أحكام الفقرة (ح) من املادة ( )41من هذه الالئحة ،ال جيوز أن يتجاوز اقرتاض
الصندوق املغلق املتداول يف السوق املوازية ما نسبته ( )%100من صايف قيمة أصوله.
م)ع) اساااااتثناء من أحكام الفقرة (ي) من املادة ( )41من هذه الالئحة ،جيوز للصاااااندوق املغلق
املتداول استثمار نسبة تزيد على ) (%10من صايف قيمة أصوله يف أصول غري قابلة للتسييل،
على أال يتم استثمار نسبة تزيد على ما نسبته ) (%25من صايف قيمة أصوله يف أصل واحد
غري قابل للتسييل.
املادة الثامنة واألربعون :شروط طرح صندو ق االستثمار املغلق املتداول
عند تقديم طلب طرح وحدات صندوق استثمار مغلق متداول ،جيب استيفاء ا تي:
أ)

نوع الصندوق :جيب أن يكون الصندوق االستثماري املتداول من النوع املغلق.

ب)

احلد األدنى لتأساااااااايس الصااااااااندوق :جيب أن ال يقل احلد األدنى إلمجالي قيمة أصااااااااول
الصاااااااندوق وقال التأسااااااايس عن ( )300مليون ريال ساااااااعودي لطرح وحداته يف الساااااااوق
الرئيسية ،وأن ال يقل عن ( )100مليون ريال سعودي لطرح وحداته يف السوق املوازية.

ب)ج) القيمة اال ية للوحدة :جيب أن تكون القيمة اال ية للوحدة ( )10رياالت.
ج)د) مقابل االشااااارتاك :جيب أن يكون اشااااارتاك مالكي الوحدات من اجلمهور مبقابل نقدي
فقط.
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د)ه) حد االشااااارتاك :جيب أن ال يزيد احلد األدنى لالشااااارتاك عن ( )1000وحدة لكل مالك
وحدات.
املادة التاسعة واألربعون :صايف أصول وحدات صندوق االستثمار املغلق املتداول
مع مراعاة أحكام املادتني ( )71و( )72من هذه الالئحة ،جيب على مدير الصندوق نشر صايف
قيمة أصااااول كل وحدة خالل فرتة تتواءم مع طبيعة أصااااول الصااااندوق ،على أن ال تتجاوز ساااااتة
أشهر حبد أقصى.
املادة اخلمسون :متطلبات طرح الصندوق املغلق املتداول
أ) جيب على مدير الصااااااندوق الذي يرغب يف طرح وحدات صااااااندوق االسااااااتثمار املغلق املتداول
وإدراجه يف السوق أن يقدم طلبه إىل اهليئة.
ب) إضااااااااافة إىل املتطلبات الواردة يف املادة ( )61من هذه الالئحة  ،جيب أن تتضاااااااامن شااااااااروط
وأحكام الصندوق مجيع املعلومات الضرورية لتمكني مالكي الوحدات ااتملني من اختاذ
قرار مدروس ومب

على معلومات كافية خبصوص االستثمار املطروح عليهم ،باإلضافة إىل

املعلومات ا تية:
 .1التواريخ املهمة وإجراءات االشااااااارتاك األولي ،وجيب أن يتضااااااامن هذا القسااااااام املعلومات
التالية:
أ .جدوالً زمنيًا يوضح التواريخ املتوقعة للطرح األولي.
ب .كيفية التقدم بطلب االشرتاك األولي.
ج .ا لية اليت سيتبعها مدير الصندوق لتخصيص الوحدات للمشرتكني.
 .2آلية زيادة إمجالي قيمة أصاااول الصاااندوق عن طريق قبول مسااااهمات عينية أو عن طريق
قبول مساهمات نقدية ،أو كليهما.
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 .3خطاب صااادر عن املسااتشااار القانوني املرخص ملمارسااة املهنة يف اململكة يف شااأن تقرير
العناية املهنية القانونية ،بالصيغة الواردة يف امللحق رقم ( )12من هذه الالئحة.
 .4خطاب صادر عن مدير الصندوق يف شأن تقرير العناية امله  ،بالصيغة الواردة يف امللحق
رقم ( )13من هذه الالئحة.
ج) عند تقديم طلب الطرح ،جيب على مدير الصندوق تزويد اهليئة بأي عقود تتعلق بالصندوق أو
بإدارة أصول الصندوق.
د) عند تقديم طلب الطرح ،جيب على مدير الصندوق تزويد اهليئة بأ اء جهتني مستلمتني على
األقل.
ه) جيب على مدير الصاااااندوق الذي يرغب يف تساااااجيل وحدات صاااااندوق اساااااتثمار مغلق متداول
وطرحها أن يقدم طلبًا إىل اهليئة يتضمن املعلومات املطلوبة مبوجب هذه الالئحة ،وأن يقدم –
بالتزامن مع ذلك – طلبًا إىل السوق إلدراج تلك الوحدات وفقًا ألحكام قواعد اإلدراج.
و) ال جيوز ملدير الصااااااااااندوق طرح وحدات الصااااااااااندوق طرحًا عامًا قبل اختاذ الرتتيبات الالزمة
إلدراج تلك الوحدات يف السوق وفقًا لقواعد اإلدراج.
ز) يُشرتط ملوافقة اهليئة على طلب الطرح ا تي:
 .1تلقي اهليئة إشاااعارًا من الساااوق يؤكد صااادور موافقة الساااوق املشاااروطة على طلب اإلدراج
املقدم مبوجب قواعد اإلدراج.
 .2عدم سااحب السااوق موافقتها املشااروطة املشااار إليها يف الفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (ز)
من هذه املادة.
 .3اقتناع اهليئة بأن املعلومات الواردة يف الشااااااروط واألحكام كاملة ومسااااااتوفية للشااااااروط
املنصوص عليها يف النظام ولوائحه التنفيذية.
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املادة احلادية واخلمسون :شراء صندوق االستثمار املغلق املتداول لوحداته وبيعها
أ) ألغراض تطبيق هذه الالئحة ،تستثنى عملية شراء صندوق االستثمار املغلق املتداول لوحداته
وبيعها وفقاً ألحكام هذه الالئحة من األعمال واملمارسااااااااااااااات الواردة يف الفقرة (أ) من املادة
( )49من النظام.
ب) جيوز لصندوق االستثمار املغلق املتداول شراء وحداته ما تنص شروط وأحكام الصندوق
على خالف ذلك ،وفقاً للضوابط ا تية:
 .1أن يكون شااااراء وحدات الصااااندوق بهدف االحتفاظ بها كوحدات خزينة أو بهدف
إلغائها.
 .2أال تتجاوز نساااااااااابة وحدات اخلزينة للصااااااااااندوق يف أي وقال من األوقات ( )%10من
الوحدات الصادرة عن الصندوق.
 .3صدور قرار خاص من مالكي الوحدات باملوافقة على عملية الشراء مع اديد احلد
األعلى لعدد الوحدات حمل الشراء وأغراضه ،ومصادر متويل عملية الشراء ،وعلى
تفويض إمتام الشراء إىل مدير الصندوق خالل فرتة أقصاها اثنا عشر شهراً من
تاريخ صدور قرار الصندوق اخلاص املشار إليه ،وجيوز ملالكي الوحدات يف أي
وقال إصدار قرار صندوق خاص بتغيري أغراض الشراء.
 .4ما

يكن اهلدف من شاااااااراء وحدات الصاااااااندوق إلغاؤها ،أن تتم عمليات شاااااااراء

الوحااادات مباااا ال يتجااااوز ( )%10من الكمياااة املوافق عليهاااا يف اجتمااااع ماااالكي
الوحدات للشااااااااااااااااراء خالل اليوم الواحد للتداول ،ما
املتبقي من الكمية املعتمدة اليت

تكن الكمية املعتمدة ،أو

يتم شااااااااااراؤها ،أقل من ( )%10من حجم تداول

وحدات الصندوق يف اليوم السابق لعملية الشراء.
 .5أن ال يزيد سعر الشراء عن ( )%5من سعر إغالق السوق يف اليوم السابق لليوم الذي
يتم فيه تنفيذ عملية الشراء.
 .6أن ال ينتج عن عملية الشراء اخنفاض ملكية مالكي الوحدات من اجلمهور إىل أقل
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من متطلبات السااااايولة الواردة يف قواعد اإلدراج -حيثما ينطبق ،-وذلك من الوحدات
الصادرة عن الصندوق.
 .7أن تتم عملية الشراء من خالل السوق ،على أن ال تكون من خالل صفقة خاصة.
 .8ال يكون لوحدات اخلزينة اليت يشااااارتيها الصاااااندوق أي حقوق تصاااااويال يف اجتماع
مالكي الوحدات ،وال يكون هلا أحقية يف توزيعات الصندوق.
ج) ال جيوز لصاااندوق االساااتثمار املغلق املتداول شاااراء وحداته الساااتخدامها كوحدات خزينة إال
لألغراض التالية:
 .1إذا رأى جملس إدارة الصااااندوق أو من يفوضااااه أن سااااعر الوحدات يف السااااوق أقل من
قيمتها العادلة.
 .2عمليات املبادلة مقابل شراء أصل.
 .3أي غرض آخر توافق عليه اهليئة.
د) جيب على مدير صندوق االستثمار املغلق املتداول فيما يتعلق بشرائه لوحداته التقيد با تي:
 .1اإلفصااااح يف موقعه اإللكرتوني واملوقع اإللكرتوني للساااوق عن صااادور قرار جملس
إدارة الصندوق باملوافقة على عملية شراء الصندوق لوحداته ،قبل نصف ساعة على
األقل من بداية فرتة التداول لليوم التالي.
 .2الدعوة الجتماع مالكي الوحدات وف قًا ألحكام الفقرة (د) من املادة ( )75من هذه
الالئحة.
ه) يف حال صاااااااادور قرار خاص من مالكي الوحدات باملوافقة على عملية الشااااااااراء ،جيب على
مدير صاااااااندوق االساااااااتثمار املغلق املتداول اإلفصااااااااح عن ذلك يف موقعه اإللكرتوني واملوقع
اإللكرتوني للسوق ،قبل نصف ساعة على األقل من بداية فرتة التداول لليوم التالي.
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و) جيب على مدير صندوق االستثمار املغلق املتداول إشعار السوق فوراً –وفق ا لية اليت اددها
السوق -بعملية شراء الصندوق لوحداته والغرض من شراءها ،لتنشر السوق تلك املعلومات يف
تقريرها الدوري عن شراء الصناديق لوحداتها.
ز) جيب على مدير صاندوق االساتثمار املغلق املتداول تضامني التقرير السانوي للصاندوق تفاصاايل
عن وحدات اخلزينة ااتفظ بها من الصندوق ،وتفاصيل التصرف يف هذه الوحدات.
ح) جيوز لصااااندوق االسااااتثمار املغلق املتداول بيع وحدات اخلزينة اخلاصااااة به إذا نصااااال شااااروط
وأحكام الصندوق على جواز ذلك ،وفقاً للضوابط ا تية:
 .1تنفياااااذ عملياااااة بياااااع وحااااادات اخلزيناااااة مباااااا ال يتجااااااوز ) (%10مااااان إمجاااااالي كمياااااة
وحاااادات اخلزينااااة املزمااااع بيعهااااا خااااالل اليااااوم الواحااااد للتااااداول ،مااااا

تكاااان كاماااال

الكمياااة املزماااع بيعهاااا أقااال مااان ) (%10مااان حجااام تاااداول وحااادات الصاااندوق يف الياااوم
السابق لعملية البيع.
 .2أن تاااااتم عملياااااة بياااااع وحااااادات اخلزيناااااة مااااان خاااااالل الساااااوق وأن ال تكاااااون مااااان خاااااالل
صااافقة خاصاااة .واساااتث نا ًء مااان ذلاااك ،ال يشااارتط أن تاااتم عملياااة بياااع تلاااك الوحااادات مااان
خااااالل السااااوق إذا كااااان الغاااارض ماااان وحاااادات اخلزينااااة هااااو اسااااتخدامها كعااااوض يف
عمليات املبادلة مقابل شراء أصل وفقاً لشروط وأحكام الصندوق.
املادة الثانية واخلمسون :متطلبات اإلفصاح للصندوق املغلق املتداول
أ) اإلفصاح عن التطورات اجلوهرية
 .1جيب على مدير الصااااااااااندوق أن يفصااااااااااح للهيئة وملالكي الوحدات من دون تأخري عن أي
تطورات جوهرية تندرج يف إطار نشاااطه وال تكون معرفتها متاحة لعامة الناس ،وقد تؤثر
يف أصول الصندوق وخصومه أو يف وضعه املالي أو يف املسار العام ألعماله ،وميكن:
أ) أن تؤدي إىل تغري يف سعر الوحدة املدرجة ،أو:
ب) أن تؤثر تأثريًا ملحوظًا يف قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته املتعلقة بأدوات الدين.
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 .2لتحديد التطور الذي يقع ضمن نطاق الفقرة (أ) من هذه املادة ،جيب على مدير الصندوق
أن يقاادر مااا إذا كااان من ااتماال أن يااأخااذ أي مااالااك وحاادات حريص يف االعتبااار ذلااك
التطور عند اختاذ قراره االستثماري.
ب) اإلفصاح عن أحداث معينة
جيب على مدير الصندوق أن يفصح للهيئة ومالكي الوحدات من دون تأخري عن أي من التطورات
ا تية (سواءً أكانال جوهرية وفقًا للفقرة (أ) من هذه املادة أم

تكن):

 .1أي صااااافقة لشاااااراء أصااااال أو بيعاااااه أو رهناااااه أو إجيااااااره بساااااعر يسااااااوي أو يزياااااد علاااااى
( )%10مااااان صاااااايف أصاااااول الصاااااندوق وفقًاااااا خااااار قاااااوائم مالياااااة أولياااااة مفحوصاااااة أو
قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحدث.
 .2أي خسااااائر تساااااوي أو تزيااااد علااااى ( )%10ماااان صااااايف أصااااول الصااااندوق وفقًااااا خاااار
قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحدث.
 .3أي نااااازاع ،مباااااا يف ذلاااااك أي دعاااااوى قضاااااائية أو اكااااايم أو وسااااااطة إذا كاااااان مبلاااااد
النااااازاع أو املطالباااااة يسااااااوي أو يزياااااد علاااااى ( )%5مااااان صاااااايف أصاااااول الصاااااندوق وفقًاااااا
خر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحدث
 .4الزياااااادة أو النقصاااااان يف صاااااايف أصاااااول الصاااااندوق مباااااا يسااااااوي أو يزياااااد علاااااى ()%10
خر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحدث.
 .5الزيااااادة أو النقصااااان يف إمجااااالي أرباااااح الصااااندوق مبااااا يساااااوي أو يزيااااد علااااى ()%10
وفقًا خر قوائم مالية سنوية مراجعة.
ال مااان
 .6أي صااافقة باااني الصاااندوق وطااارف ذو عالقاااة أو أي ترتياااب يساااتثمر مبوجباااه كا ا ً
الصااااندوق وطاااارف ذو عالقااااة يف أي مشااااروع أو أصاااال أو يقاااادم متااااويالً لااااه إذا كانااااال
هاااذه الصااافقة أو الرتتياااب تسااااوي أو تزياااد علاااى ( )%1مااان إمجاااالي إيااارادات الصاااندوق
وفقًا خر قوائم مالية سنوية مراجعة.
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 .7أي انقطاااااع عاااان أي ماااان النشاااااطات الرئيسااااية للصااااندوق يرتتااااب عليااااه أثاا ارًا يساااااوي أو
يزيااااد علااااى ( )%5ماااان إمجااااالي إياااارادات الصااااندوق وفقًااااا خاااار قااااوائم ماليااااة ساااانوية
مراجعة.
 .8صاااادور حكاااام أو قاااارار أو إعااااالن أو أماااار ماااان حمكمااااة أو جهااااة قضااااائية ،سااااواءً يف
املرحلاااااة االبتدائياااااة أو االساااااتئنافية ،ميكااااان أن ياااااؤثر سااااالبًا يف اساااااتغالل الصاااااندوق
ألي جاااازء ماااان أصااااوله تزيااااد قيمتااااه اإلمجاليااااة علااااى ( )%5ماااان صااااايف قيمااااة أصااااول
الصاااندوق وفقًاااا خااار قاااوائم مالياااة أولياااة مفحوصاااة أو قاااوائم مالياااة سااانوية مراجعاااة،
أيهما أحدث.
 .9أي تغيري مقرتح يف إمجالي قيمة أصول الصندوق.
ج) اإلفصاح املتعلق بتعامالت كبار مالكي الوحدات
 .1جيب على أي شاااخص أن يُشاااعر الساااوق عندما يصااابح مالكًا أو له مصااالحة يف ما نسااابته
( )%5أو أكثر من وحدات الصااااندوق خالل فرتة ال تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي تنفيذ
الصفقة أو وقوع احلدث الذي أدى إىل اقق هذه امللكية أو املصلحة ،وأن يُضمن اإلشعار
قائمة باألشاااااااخاص الذين يكون هلم مصااااااالحة يف وحدات الصاااااااندوق اليت ميلكونها أو
يسيطرون عليها.
 .2جيب على الشاااااااخص املشاااااااار إليه يف الفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (ج) من هذه املادة أن
يُشااعر السااوق عند حدوث أي تغري يف قائمة األشااخاص املشااار إليها يف الفقرة الفرعية ()1
من الفقرة (ج) من هذه املادة ،سااواءً أكان ذلك نتيجة وقوع حدث يسااتلزم إضااافة شااخص
لتلك القائمة أو استبعاد أي من األشخاص الذين سبق تضمينهم فيها ،وذلك خالل فرتة ال
تتجاوز ثالث يوم تداول يلي وقوع احلدث الذي أدى إىل التغيري ذي الصلة.
 .3ألغراض هذه الفقرة ،عند حساااااااب العدد اإلمجالي لوحدات الصااااااندوق اليت يكون ألي
شخص مصلحة فيها ،يُعد الشخص له مصلحة يف أي من وحدات الصندوق اليت ميلكها
أو يسيطر عليها أيًا من األشخاص ا تي بيانهم:
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أ .أقرباء ذلك الشخص.
ب .شركة يسيطر عليها ذلك الشخص.
ج .أي أشاااخاص آخرين يتصااارفون باالتفاق مع ذلك الشاااخص للحصاااول على مصااالحة يف
وحدات الصندوق.
 .4جيب أن يتضمن اإلشعار املشار إليه يف الفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (ج) من هذه املادة -
على األقل – املعلومات التالية:
أ .أ اء األشخاص املالكني لوحدات الصندوق ،أو ذوي األحقية يف التصرف فيها.
ب .تفاصيل عملية التملك.
ج .تفاصاااااااايل أي قروض متويل ،أو دعم مادي من شااااااااخص آخر لعملية التملك أو قروض
متويل.
د) إذا رأى مدير الصااااندوق أن اإلفصاااااح عن مسااااألة جيب اإلفصاااااح عنها مبوجب أحكام هذا
الباب ميكن أن يُلحق به ضااااررًا غري مسااااوَّم ،وأنه من غري املرجح أن ينتج عن عدم اإلفصاااااح
عن هذه املساااااألة تضاااااليل مالكي الوحدات فيما يتعلق باحلقائق والظروف اليت يكون العلم
بها ضاااااااروريًا لتقييم األوراق املالية ذات العالقة ،فإنه جيوز ملدير الصاااااااندوق أن يتقدم بطلب
إلعفائه من اإلفصاااااااح أو تأخريه  ،وجيب يف هذه احلالة أن يقدم إىل اهليئة بساااااارية تامة بيانًا
باملعلومات ذات العالقة واألساااااااباب اليت تدعوه إىل عدم اإلفصااااااااح عن تلك املعلومات يف ذلك
الوقال .وللهيئة املوافقة على طلب اإلعفاء أو التأخري أو رفضااااااااااااااااااااااااه ،وإذا وافقال اهليئة على
الطلب ،فيجوز هلا يف أي وقال أن تُلزم مدير الصااااااندوق بإعالن أي معلومات تتعلق باإلعفاء أو
التأخري ذي العالقة.
ه) تُعد مجيع املعلومات والتطورات اجلوهرية املنصاااااوص عليها يف هذه املادة معلومات سااااارية إىل
أن تُعلن للجمهور .وحيظر على مدير الصااااااندوق – قبل إعالن هذه املعلومات – إفشاااااااؤها إىل
جهات ال يقع على عاتقها التزام بااافظة على سااااارية املعلومات ومحايتها .كذلك جيب على
مدير الصاااااااااااندوق اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة لضااااااااااامان عدم تسااااااااااارب أي من معلومات
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والتطورات اجلوهرية قبل إعالنها وفقًا هلذه الالئحة.
و) جيب على مدير الصندوق اديد مدى احلاجة إىل نشر إعالن للجمهور للرد على أي شائعات
تتعلق بأي تطورات جوهرية ،وللهيئة إلزام مدير الصندوق بذلك وفقًا ملا تراه مناسبًا.
ز) جيب على مدير الصااااااااااندوق االلتزام مبا ورد يف التعليمات اخلاصااااااااااة بإعالنات الصااااااااااناديق
االستثمارية.
ح) جيب على مدير الصااندوق نشاار مجيع املعلومات املطلوب اإلفصاااح عنها مبوجب هذه املادة يف
موقعه اإللكرتوني وأي موقع أخر متاح للجمهور حسااااب الضااااوابط اليت اددها اهليئة  ،وأن
تكون هذه املعلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغري مضللة.
املادة الثالثة واخلمسون  :الصناديق العامة املتخصصة
تشمل الصناديق العامة املتخصصة املنظمة مبوجب أحكام هذه الالئحة الصناديق العامة ا تية:
 -1صناديق أسواق النقد.
-2الصناديق املغذية.
-3الصناديق القابضة.
-4صناديق محاية رأس املال.
 -5الصناديق الوقفية.
وجيوز تقديم طلبات لتأساايس أنواع أخرى من الصااناديق العامة املتخصااصااة إىل اهليئة ،لتنظر يف
كل طلب بشكل منفصل.
املادة الثامنة واألربعون الرابعة واخلمسون :صندوق أسواق النقد
أ) ال جيوز ملدير صندوق أسواق النقد استثمار أصول وأموال الصندوق إال يف ا االت ا تية:
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 )1صاافقات سااوق النقداملرمة مع طرف خاضااع لتنظيم مؤسااسااة النقد أو هليئة رقابية مماثلة
للمؤسسة خارج اململكة.
 )2أدوات الدين.
 )3عقود املشتقات.
 )4الودائع البنكية لدى املؤسسات اخلاضعة لتنظيم مؤسسة النقد أو اخلاضعة هليئة رقابية
مماثلة للمؤسسة خارج اململكة.
 )5وحدات صناديق أسواق النقد ذات اسرتاتيجية متشابهة.
 )6وحدات صناديق أدوات الدين ذات الدخل الثابال.
ب) ال جيوز لصندوق أسواق النقد االستثمار يف عقود املشتقات إال لغرض التحوط ،على أن ال
تزيد قيمة ذلك االستثمار على ) (٪5من صايف قيمة أصول الصندوق ،وأن تكون اجلهة
املصدرة لتلك العقود خاضعة لقواعد كفاية مالية صادرة عن جهة رقابية مماثلة للهيئة.
ج) ال جيوز أن تزيد قيمة اسااتثمارات صااندوق أسااواق النقد يف التوريق على ) (٪10من صااايف
قيمة أصول الصندوق.
د) مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه املادة ،ال جيوز أن تتجاوز جمموع اساااااااااااااااااااااتثمارات
صاااااااااااندوق أساااااااااااواق النقد يف جهة واحدة أو جهات خمتلفة تنتمي إىل نفس ا موعة ما
نساااابته ) (%25من صااااايف قيمة أصااااول الصااااندوق ،ويشاااامل ذلك مجيع االسااااتثمارات يف
صااااااااااااافقات ساااااااااااااوق النقد املرمة مع طرف نظري واحد أو جهات خمتلفة تنتمي إىل نفس
ا موعة واألوراق املالية الصاااااااااادرة عن شاااااااااخص واحد أو جهات خمتلفة تنتمي إىل نفس
ا موعة والودائع البنكية لدى جهة واحدة أو جهات خمتلفة تنتمي إىل نفس ا موعة.
ه) تساااااااتثنى وحدات صاااااااناديق اإلساااااااتثمار من أحكام الفقرة (د) من هذه املادة ،على أن ال
تتجاوز جمموع اسااتثمارات صااندوق أسااواق النقد يف وحدات صااندوق اسااتثمار آخر ،أو يف
وحدات صناديق استثمار خمتلفة صادرة عن ذات الشخص املرخص له ،ما نسبته ()%25
من صايف قيمة أصول الصندوق.
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و) تستثنى أدوات الدين الصادرة عن حكومة اململكة من أحكام الفقرة (د) من هذه املادة.
ز) ال جيوز أن تزيد قيمة اساااااااااتثمارات صاااااااااندوق أساااااااااواق النقد الذي تكون عملته الريال
الساااعودي يف جماالت االساااتثمار املقومة بعملة غري عملة الريال الساااعودي على ( )%25من
صايف قيمة أصول الصندوق.
ه)ح) جيب أن يكون لصاااااااندوق أساااااااواق النقد متوساااااااط مرجح لتاريخ االساااااااتحقاق ال يتجاوز
( )120180يوم ًا تقوميياً.
و)ط) جيب على مدير الصااااندوق التأكد باسااااتمرار من أن ما نساااابته ) (٪10على األقل من
صااايف قيمة أصااول الصااندوق تكون ساايولة نقدية أو اسااتثمارات ذات تاريخ اسااتحقاق أو
فرتة استحقاق متبقية ال تتعدى ( )7أيام.
ي) جيب على مدير صااااااندوق أسااااااواق النقد أن جيري مرتني ساااااانوياً اختبار التحمل لرصااااااد
املخاطراايطة بالصندوق وضمان سرعة التعامل معها.
املادة التاسعة واألربعون اخلامسة واخلمسون :الصندوق املغذي
أ) ال جيوز للصندوق املغذي االستثمار يف صندوق مغذٍ آخر.
ب) ال جيوز أن يستثمر الصندوق املغذي يف أكثر من صندوق استثمار واحد.
املادة اخلمسون السادسة واخلمسون :الصندوق القابض
أ) جيوز للصااندوق القابض أن حيتفظ مبا ال يتجاوز ) (٪5من إمجالي أصااوله على شااكل نقد
أو ما مياثله.
ب) على الصاااندوق القابض أن يساااتثمر يف ثالثة صاااناديق اساااتثمار على األقل ،وجيب أن ال تقل
االستثمارات يف كل صندوق من تلك الصناديق عن ) (٪5من صايف قيمة أصول الصندوق
القابض ،وال تنطبق هذه النساااابة على اسااااتثمارات الصااااندوق القابض يف صااااناديق اسااااتثمار
إضافية.
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ج) ال جيوز اسااتثمار ما يزيد على ) (٪50من صااايف قيمة أصااول الصااندوق القابض يف صااندوق
استثمار واحد.
د) جيوز للصندوق القابض استثمار أموال الصندوق وأصوله يف الصناديق اخلاصة على أن ال
يتجاوز ذلك ( )%10من صايف قيمة أصوله.
املادة احلادية السابعة واخلمسون :صندوق محاية رأس املال
أ) جيب أن يتضاااامن اساااام صااااندوق محاية رأس املال عبارة "محاية رأس املال" يف مجيع الوثائق
املتعلقة بالصندوق.
ب) جيب أن تكون مجيع اسااااتثمارت صااااندوق محاية رأس املال متوافقة مع هدفة االسااااتثماري
حبماية رأس املال املساااااااااتثمر من قبل مالكي الوحدات وإعادته إليهم يف موعد مساااااااااتقبلي
حمدد سلفاً.
ج) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من املادة ( )40من هذه الالئحة ،ال جيوز أن تتجاوز جمموع
اسااااااااااااتثمارات صااااااااااااندوق محاية رأس املال يف جهة واحدة أو جهات خمتلفة تنتمي إىل نفس
ا موعة ما نساااااااابته ) (٪25من صااااااااايف قيمة أصااااااااول الصااااااااندوق ،ويشاااااااامل ذلك مجيع
االستثمارات يف صفقات سوق النقد املرمة مع طرف نظري واحد أو جهات خمتلفة تنتمي إىل
نفس ا موعة ،وأدوات الدين الصااااااااااااااادرة عن جهة واحدة أوجهات خمتلفة تنتمي إىل نفس
ا موعة ،والودائع البنكية لدى جهة واحدة أو جهات خمتلفة تنتمي إىل نفس ا موعة.
املادة الثامنة واخلمسون :الصندوق الوقفي
أ) جيب على مدير الصااااندوق الوقفي االلتزام باملتطلبات اليت تضااااعها اهليئة العامة لألوقاف دون
اإلخالل باملتطلبات الواردة يف النظام ولوائحه التنفيذية.
ب) يسااااااااتثنى الصااااااااندوق الوقفي من أحكام طلبات االساااااااارتداد الواردة يف املادة ( )65من هذه
الالئحة.
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ج) جيوز للصاااندوق الوقفي اساااتثمار أموال الصاااندوق وأصاااوله يف الصاااناديق اخلاصاااة على أن ال
يتجاوز ذلك ( )%25من صايف قيمة أصوله.
املادة الثانية التاسعة واخلمسون :خمالفة قيود االستثمار
أ) يف حال خمالفة أي من قيود االسااااااااتثمار املنصااااااااوص عليها يف هذه الالئحة أو يف شاااااااااروط
وأحكام الصااااااااندوق أو مذكرة املعلومات بساااااااابب إجراء اختذه مدير الصااااااااندوق أو مدير
الصااندوق من الباطن ،يتعني على مدير الصااندوق إشااعار اهليئة بذلك كتابياً بشااكل فوري
واختاذ اإلجراءات التصاحيحية الالزمة خالل ( )5أيام من تاريخ وقوع املخالفة ،و للهيئة وفقاً
لتقديرها ااض تغيري تلك املدة.
ب) يف حال خمالفة أي من قيود االسااااااااتثمار املنصااااااااوص عليها يف هذه الالئحة أو يف شاااااااااروط
وأحكام الصااااندوق أو مذكرة املعلومات بساااابب تغيُّر يف الظروف خارج عن ساااايطرة مدير
الصااااندوق أو مدير الصااااندوق من الباطن و يتم إصااااالح املخالفة خالل ( )5أيام من تاريخ
وقوع املخالفة ،يتعني على مدير الصندوق إشعار اهليئة مسؤول املطابقة وااللتزام و/أو جلنة
املطابقة وااللتزام بذلك فوراً بشاااااكل كتابي مع اإلشاااااارة إىل اإلجراء املتخذ واملدة الزمنية
املطلوبة إلصاااالح اخلطة التصاااحيحية والتأكيد على إصاااالح املخالفة ،وميكن للهيئة وفقاً
لتقديرها ااض تغيري تلك املدة .يف أقرب وقال ممكن.
ج) جيب على مدير الصندوق إشعار مسؤول املطابقة وااللتزام و/أو جلنة املطابقة وااللتزام لديه
وجملس إدارة الصاااندوق جبميع خمالفات قيود االساااتثمار املشاااار إليها يف الفقرتينالفقرة (أ)
و(ب) من هذه املادة فور وقوعها .وجيب
ج)د) جيب على مساااااااااااؤول املطابقة وااللتزام و/أو جلنة املطابقة وااللتزام حفظ ساااااااااااجل دائم
باملخالفات ،جبميع خمالفات قيود االساااااااتثمار املشاااااااار إليها يف الفقرتني (أ) و(ب) ،وتوثيق
اإلجراء املتخذ واملدة الزمنية املطلوبة إلصالحها.
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د)ه) جيب على مدير الصندوق تضمني التقرير السنوي للصندوق مجيع خمالفات قيود االستثمار
املشااااار إليها يف الفقرتينالفقرة (أ) و (ب) من هذه املادة ،واإلفصاااااح عن حاالت عدم االلتزام
باخلطة التصحيحية املشار إليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة.
املادة الثالثة واخلمسون الستون :ممارسة احلقوق فيما يتعلق بأصول الصندوق العام
أ)

جيب على مدير الصااندوق عند ممارسااة أو عدم ممارسااة أي من احلقوق املرتبطة بأصااول أي
صندوق عام ،التصرف مبا حيقق مصاحل مالكي الوحدات.

ب) جيب على مدير الصاااندوق القيام بالتالي يف شاااأن حقوق التصاااويال (إن وجدت) املرتبطة بأي
أصول لصندوق عام يديره:
 )1وضع سياسة مكتوبة فيما يتعلق حبقوق التصويال يعتمدها جملس إدارة الصندوق.
 )2ممارسااة حقوق التصااويال أو االمتناع من ممارسااتها وفقاً ملا تقتضاايه السااياسااة املكتوبة
املعتمدة من قبل جملس إدارة الصاااااااندوق ،وحفظ ساااااااجل كامل يوثق ممارساااااااة حقوق
التصويال أو االمتناع عن ممارستها وأسباب ذلك.
ج) جيب على مدير الصاااندوق العام اإلفصااااح يف موقعه اإللكرتوني وموقع الساااوق اإللكرتوني
عن الساااااااياساااااااات املتعلقة حبقوق التصاااااااويال اليت يتبعها يف اجلمعيات العامة للشاااااااركات
املدرجة ،وذلك فيما يتعلق بكل صندوق استثمار عام يديره.
املادة الرابعة واخلمسون احلادية والستون  :متطلبات تقديم شروط وأحكام الصندوق
أ)

جيب على مدير الصاااااااااااااااندوق العام أن يزود مالكي الوحدات ومالكي الوحدات ااتملني
وأمني احلفظ بشروط وأحكام الصندوق باللغة العربية جماناً.

ب) جيب أن تتضااامن شاااروط وأحكام الصاااندوق العام األساااس اليت سااايدخل مالكو الوحدات
ااتملون بناءً عليها يف عالقات تعاقدية مع مدير الصااااندوق فيما يتعلق باالسااااتثمار املطروح
عليهم ،وجيب أن تتضااامن شاااروط وأحكام الصاااندوق املعلومات ااددة يف امللحق رقم ()1
من هذه الالئحة.
ج) تُعدُّ شاااروط وأحكام الصاااندوق مساااتوفية ملتطلبات شاااروط تقديم اخلدمات مبوجب الئحة
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األشخاص املرخص هلم.
د)

جيب على مدير الصااندوق التأكد من توقيع مالك الوحدة على شااروط وأحكام الصاااندوق
وحصاااوله على نساااخة منها قبل موافقة مدير الصاااندوق على اشااارتاكه األولي يف الصاااندوق
العام.

ه)

جيب أن تكون شااااروط وأحكام الصااااندوق املطبقة على مجيع مالكي الوحدات من نفس
الفئة يف الصندوق العام موحدة.

و) جيب على مدير الصااااندوق تقديم نسااااخة حمدَّثة من شااااروط وأحكام الصااااندوق إىل اهليئة
خالل ( )10أيام من إجراء أي تغيري عليها ،وكذلك إىل أمني احلفظ فور اديثها.
ز) جيب على مدير الصندوق نشر نسخة من شروط وأحكام الصندوق يف موقعه اإللكرتوني
واملوقع اإللكرتوني للساااااوق و أي موقع أخر متاح للجمهور حساااااب الضاااااوابط اليت اددها
اهليئة ،وجيب عليه كذلك اإلعالن عن نساااااخة حمدثة من شاااااروط وأحكام الصاااااندوق يف
موقعه اإللكرتوني واملوقع اإللكرتوني للسااااااااااااوق و أي موقع آخر متاح للجمهور حبسااااااااااااب
الضوابط اليت اددها اهليئة وذلك خالل ( )10أيام من إجراء أي اديث عليها.
املادة اخلامسة واخلمسون :متطلبات تقديم مذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسة
أ)

جيب على مدير الصاااااااااااااندوق العام أن يزود مالكي الوحدات ومالكي الوحدات ااتملني
مبذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسة باللغة العربية جماناً.

ب) جيب على مدير الصاااااااااااندوق عرض مذكرة معلومات الصاااااااااااندوق بطريقة ساااااااااااهلة الفهم
واالستيعاب بالنسبة إىل مالكي الوحدات ومالكي الوحدات ااتملني ،وجيب أن تتضمن
مذكرة املعلومات ا تي:
 )1مجيع املعلومات الضااااااااااااااااااااارورية لتمكني مالكي الوحدات ااتملني من اختاذ قرار
مدروس ومب

على معلومات كافية خبصوص االستثمار املطروح عليهم.

 )2املعلومات ااددة يف امللحق رقم ( )2من هذه الالئحة.
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ج) جيب أن يُعد ملخص املعلومات الرئيسااااة بطريقة موجزة ومبسااااطة ،وجيب تضاااامني ملخص
املعلومات الرئيسااااااة املعلومات املتعلقة خبصااااااائص صااااااندوق االسااااااتثمار ملساااااااعدة مالكي
الوحدات ومالكي الوحدات ااتملني على فهم طبيعة صندوق االستثمار واملخاطر املرتبطة
باالسااااتثمار فيه بشااااكل معقول لتمكينهم من اختاذ قرار اسااااتثماري مدروس ومب

على

معلومات كافية وأن حيتوي ملخص املعلومات الرئيسة املعلومات ااددة يف امللحق رقم ()3
من هذه الالئحة.
د)

يكون مدير الصاااندوق مساااؤوالً عن التأكد من دقة واكتمال مذكرة املعلومات وملخص
املعلومات الرئيساااااة ،والتأكد من أن تلك الوثائق واضاااااحة وصاااااحيحة و غري مضاااااللة ،ويف
مجيع األحوال ،جيب على مدير الصاااااااااااندوق اديث مذكرة املعلومات وملخص املعلومات
الرئيسة سنوياً لتظهر الرسوم واألتعاب الفعلية واملعلومات اادثة ألداء الصندوق.

ه)

جيب على مدير الصااااااندوق اإلعالن يف موقعه اإللكرتوني واملوقع اإللكرتوني للسااااااوق عن
نساااخة حمدثة من مذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيساااة وذلك خالل ( )10أيام من
إجراء أي تغيري أو اديث عليهما مبا يف ذلك التحديث السنوي ألداء الصندوق.

و)

جيب على مدير الصااااااندوق تقديم نسااااااخة حمدَّثة من مذكرة املعلومات وملخص املعلومات
الرئيسااااااة إىل اهليئة خالل ( )10أيام من إجراء أي تغيري عليهما ،وال يشاااااامل ذلك التحديث
السنوي ألداء الصندوق.

املادة السادسة واخلمسون املادة الثانية والستون :موافقة اهليئة ومالكي الوحدات على التغيريات
األساسية
أ) جيب على مدير الصااندوق احلصااول على موافقة مالكي الوحدات يف الصااندوق املع

على

التغيري األساسي املقرتح من خالل قرار صندوق عادي.
ب) جيب على مدير الصااااندوق بعد احلصااااول على موافقة مالكي الوحدات وفقاً للفقرة (أ) من
هذه املادة ،احلصول على موافقة اهليئة على التغيري األساسي املقرتح للصندوق العام.
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ج) ألغراض هذه الالئحة ،يُقصد مبصطلح "التغيري األساسي" أي ًا من احلاالت ا تية:
 )1التغيري املهم يف أهداف الصندوق العام أو طبيعته أو فئته.
 )2التغيري الذي قد يكون له تأثري ساااااليب وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم
فيما يتعلق بالصندوق العام املغلق.
 )3التغيري الذي يكون له تأثري يف وضع املخاطردرجة املخاطر للصندوق العام.
 )4االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب مدير للصندوق.
 )5أي تغيري يؤدي يف املعتاد إىل أن يعيد مالكي الوحدات النظر يف مشااااااااااااااااااااااااااركتهم يف
الصندوق العام املغلق.
 )6أي تغيري يؤدي إىل زيادة املدفوعات من أصااول الصااندوق العام املغلق إىل مدير الصااندوق
أو أي عضو من أعضاء جملس إدارة الصندوق أو أي تابع ألي منهما.
 )7أي تغيري يقدم نوعاً جديداً من املدفوعات تسدَّد من أصول الصندوق العام املغلق ،أو.
 )8أي تغيري يزيد بشااكل جوهري أنواع املدفوعات األخرى اليت تساادَّد من أصااول الصااندوق
العام املغلق.
 )9التغيري يف تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق العام املغلق.
 )10زيادة إمجالي قيمة أصول الصندوق العام املغلق من خالل قبول مساهمات نقدية أو عينية
أو كليهما.
 )11)4أي حاالت أخرى تقررها اهليئة من حني خر وتبلد بها مدير الصندوق.
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د) جيب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل التغيريات األساسية
يف موقعه اإللكرتوني واملوقع اإللكرتوني للساااااااااااوق وأي موقع آخر متاح للجمهور حبساااااااااااب
الضوابط اليت اددها اهليئة قبل ( )10أيام من سريان التغيري.
ه) جيب بيان تفاصاايل التغيريات األساااسااية يف تقارير الصااندوق العام اليت يعدها مدير الصااندوق
وفقاً للمادة ( )7176من هذه الالئحة.
و) حيق ملالكي وحدات صندوق عام مفتوح اسرتداد وحداتهم قبل سريان أي تغيري أساسي دون
فرض أي رسوم اسرتداد (إن وُجدت).
ز) يساااتثنى صاااندوق االساااتثمار املغلق املتداول من متطلب إرساااال اإلشاااعار الكتابي إىل مجيع
مالكي الوحدات الوارد يف الفقرة (د) من هذه املادة.
املادة ال سابعة واخلم سون الثالثة وال ستون :إ شعار اهليئة ومالكي الوحدات بأي تغيريات مهمةغري
أساسية
أ) جيب على مدير الصاااندوق إشاااعار اهليئة ومالكي الوحدات يف الصاااندوق املع

كتابياً بأي

تغيريات مهمة مقرتحة ألي صااااندوق عام يديره مدير الصااااندوق .وجيب أال تقل فرتة اإلشااااعار
عن ( )21يوماً قبل اليوم اادد من قبل مدير الصندوق لسريان هذا التغيري.
ب) جيب على مدير الصندوق العام املغلق أن حيصل على موافقة مالكي وحدات الصندوق على
التغيريات املهمة املقرتحة من خالل قرار صندوق عادي
ج) ألغراض هذه الالئحة ،يُقصاااد "بالتغيري املهم" أي تغيري ال يُعد تغيرياً أسااااساااياً وفقاً ألحكام
املادة ( )56من هذه الالئحة ومن شأنه أن:
 )1يؤدي يف املعتاد إىل أن يعيد مالكي الوحدات النظر يف مشاركتهم يف الصندوق العام.
 )2يؤدي إىل زيادة املدفوعات من أصااول الصااندوق العام إىل مدير الصااندوق أو أي عضااو من
أعضاء جملس إدارة الصندوق أو أي تابع ألي منهما.
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 )3يقدم نوعاً جديداً من املدفوعات تسدَّد من أصول الصندوق العام ،أو.
 )4يزيد بشكل جوهري أنواع املدفوعات األخرى اليت تسدَّد من أصول الصندوق العام.
 )5أي حاالت أخرى تقررها اهليئة من حني خر وتبلد بها مدير الصندوق.
د) جيب اإلفصاااااااااح عن تفاصاااااااايل التغيريات املهمة جيب على مدير الصااااااااندوق إشااااااااعار اهليئة
واإلفصاح يف املوقع اإللكرتوني ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوني للسوق أو بالطريقة وأي
موقع آخر متاح للجمهور حبساااااب الضاااااوابط اليت اددها اهليئة وذلك قبل (عن أي تغيريات
غري أساسية يف الصندوق العام الذي يديره قبل ( )10أيام من سريان التغيري.
ه) جيب بيان تفاصااااايل التغيريات املهمة يف تقارير الصاااااندوق العام اليت يعدها مدير الصاااااندوق
وفقاً للمادة ( )71من هذه الالئحة.
و)أ)  ،وحيق ملالكي الوحدات صااااندوق عام مفتوح اساااارتداد وحداتهم قبل سااااريان أي تغيري مهم
التغيري غري األساسي دون فرض أي رسوم اسرتداد (إن وُجدت).
املادة الثامنة واخلمسون :إشعار اهليئة ومالكي الوحدات بأي تغيريات واجبة اإلشعار
أ) جيب على مدير الصندوق إشعار اهليئة ومالكي الوحدات كتابياً بأي تغيريات واجبة اإلشعار
يف الصندوق العام الذي يديره قبل ( )8أيام من سريان التغيري.
ب) يف حالة الصااندوق العام املغلق ،جيب على مدير الصااندوق احلصااول على موافقة جملس إدارة
الصندوق قبل إجراء أي تغيري واجب اإلشعارغري أساسي.
ج) ألغراض هذه الالئحة ،يُقصد باااااااااا"التغيري واجب اإلشعارغري األساسي" أي تغيري ال يقع ضمن
أحكام املادتني ( )56و( 57املادة ( )62من هذه الالئحة.
د) جيب اإلفصااااح عن تفاصااايل التغيريات واجبة اإلشاااعار يف املوقع اإللكرتوني ملدير الصاااندوق
واملوقع اإللكرتوني للسوق وذلك خالل ( )21يوماً من سريان التغيري.
ه)د) جيب بيان تفاصاايل التغيريات واجبة اإلشااعارغري األساااسااية يف تقارير الصااندوق العام اليت
يعدها مدير الصندوق وفقاً للمادة ( )7176من هذه الالئحة.
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املادة التاسعة واخلمسون الرابعة والستون :مدة الطرح األولي
أ) جيب بيان تفاصااااااايل الطرح األولي لوحدات الصاااااااندوق العام (مبا يف ذلك مدة الطرح األولي
والسعر األولي للوحدات) يف مذكرة املعلومات.شروط وأحكام الصندوق.
ب) ال جيوز طرح الوحدات خالل مدة الطرح األولي من قبل مدير الصندوق إال بالسعر األولي.
ج) جيب أن ال تزيد مدة الطرح األولي على ( )4560يوماً .وخالل تلك املدة ،ومع عدم اإلخالل
بأحكام الفقرة (د) من املادة ( )40من هذه الالئحة ال جيوز اسااتثمار أي من مبالد االشاارتاك
حتى تكتمل مدة الطرح األولي ،باستثناء استثمارها يف صناديق أسواق النقد ،أو يف الودائع
البنكية وصفقات سوق النقد ،واملرمة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو هليئة رقابية
مماثلة للمؤسسة خارج اململكة.
د) جيب على مدير الصااندوق أن يضااع حداً أدنى ينبغي مجعه من خالل اشاارتاكات املسااتثمرين
خالل ماادة الطرح األولي .ومع عاادم اإلخالل بااأحكااام الفقرة (د) من املااادة ( )40من هااذه
الالئحة ،ال جيوز اساااتثمار أي من مبالد االشااارتاك حتى يتم مجع مبلد احلد األدنى املذكور
باساااتثناء اساااتثمارها يف الودائع البنكية وصااافقات ساااوق النقد ،واملرمة مع طرف خاضاااع
لتنظيم مؤساااااساااااة النقد أو هليئة رقابية مماثلة للمؤساااااساااااة خارج اململكة .وجيب على مدير
الصااندوق اإلفصاااح عن احلد األدنى املطلوب مجعه يف شااروط وأحكام الصااندوق ومذكرة
املعلومات.
ه) جيب أن ال يقل احلد األدنى املشار إليه يف الفقرة (د) من هذه املادة عن ( )10ماليني ريال أو
ما يعادهلا.
و)ه)

يف حال عدم مجع احلد األدنى املشاااااااار إليه يف الفقرة (د) من هذه املادة خالل مدة الطرح

األولي ،جيوز ملدير الصاااااااندوق بعد موافقة اهليئة متديد تلك املدة ( )21يوماً كحد أقصاااااااى
واإلفصااااااااااااااااااااااح عن ذلك يف موقعه اإللكرتوني .وإن
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يُجمع احلد األدنى خالل مدة الطرح

األولي ،جيب على مدير الصاااندوق أن يعيد إىل مالكي الوحدات مبالد االشااارتاك وأي عوائد
ناجتة عن استثمارها وفقاً للفقرتني (ج) و(د) من هذه املادة دون أي حسم.
ز)و) عند انتهاء مدة الطرح األولي ،جيب على مدير الصااااااااااااندوق تقديم نتائج الطرح إىل اهليئة
خالل ( )10أيام ،واإلفصاااح عنها يف املوقع اإللكرتوني ملدير الصااندوق وفقاً ملتطلبات امللحق
رقم ( )10من هذه الالئحة.
املادة الستون اخلامسة والستون :االشرتاك واالسرتداد
أ) ال جيوز االشاارتاك يف وحدات الصااندوق العام أو اساارتدادها إال يف يوم تعامل وجيب أن يتوافر
للصااندوق العام ،الذي ال يكون صااندوق ًا مغلق ًا ،يوما تعامل على األقل يف كل أساابوع .وإذا
كان الصااندوق العام مغلقاً ،فتكون أيام التعامل وفقاً ملا حيدده مدير الصااندوق يف شااروط
وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.
ب) جيب أن ادد شاااروط وأحكام الصاااندوق ومذكرة املعلومات املوعد النهائي لتقديم طلبات
االشرتاك واالسرتداد.
ج) جيب على مدير الصااندوق معاملة طلبات االشاارتاك أو االساارتداد بالسااعر الذي يُحتسااب عند
نقطة التقيويم التالية للموعد النهائي لتقديم طلبات االشرتاك واالسرتداد.
د) جيب على مدير الصااااااندوق تنفيذ طلبات االشاااااارتاك أو االساااااارتداد حبيث ال تتعارض مع أي
أحكام تتضمنها هذه الالئحة أو شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة املعلومات.
ه) جيب على مدير الصااااندوق أن يدفع ملالك الوحدات عوائد االساااارتداد قبل موعد إقفال العمل
يف اليوم اخلامس التالي لنقطة التقييم اليت حُدد عندها سعر االسرتداد حبدً أقصى.
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املادة احلاديةالسادسة والستون :تأجيل عمليات االسرتداد
أ) جيوز ملدير الصاندوق تأجيل تنفيذ أي طلب اسارتداد من صاندوق عام مفتوح حتى يوم التعامل
التالي إذا بلد إمجالي نساااااااااابة مجيع طلبات االساااااااااارتداد ملالكي الوحدات يف أي يوم تعامل
( )٪10أو أكثر من صايف قيمة أصول الصندوق.
ب) جيب على كل مدير صااااندوق اتباع إجراءات عادلة ومنصاااافة عند اختيار طلبات االساااارتداد
املطلوب تأجيلها ،واإلفصااااااح عن هذه اإلجراءات يف شاااااروط وأحكام الصاااااندوق ومذكرة
املعلومات.
املادة الثانيةالسابعة والستون :تعليق االشرتاك أو اسرتداد الوحدات
أ) جيب على مدير الصندوق تعليق االشرتاك أو اسرتداد الوحدات إذا طلبال اهليئة ذلك.
ب) ال جيوز ملدير الصندوق تعليق االشرتاك أو اسرتداد وحدات الصندوق إال يف احلاالت ا تية:
 )1إذا رأى مدير الصاااااااندوق بشاااااااكل معقول أن التعليق حيقق مصااااااااحل مالكي وحدات
الصندوق العام.
 )2إذا عُلق التعامل يف السااااوق الرئيسااااة اليت يتم فيها التعامل يف األوراق املالية أو األصااااول
األخرى اليت ميلكها الصاااااااندوق العام ،إما بشاااااااكل عام وإما بالنسااااااابة إىل أصاااااااول
الصاااندوق اليت يرى مدير الصاااندوق بشاااكل معقول أنها جوهرية لصاااايف قيمة أصاااول
الصندوق العام.
ج) جيب على مدير الصاااااااااااااندوق اختاذ اإلجراءات التالية يف حالة أي تعليق يفرضاااااااااااااه مدير
الصندوق وفقاً للفقرة (ب) من هذه املادة:
 )1التأكد من عدم اسااااااتمرار أي تعليق إال للمدة الضاااااارورية واملررة مع مراعاة مصاااااااحل
مالكي الوحدات.
 )2مراجعة التعليق بصااورة منتظمة والتشاااور مع جملس إدارة الصااندوق وأمني احلفظ حول
ذلك بصورة منتظمة.
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 )3إشااااعار اهليئة ومالكي الوحدات فوراً بأي تعليق مع توضاااايح أسااااباب التعليق ،وإشااااعار
اهليئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة نفسااها املسااتخدمة يف اإلشااعار عن
التعليق واإلفصاااااااح عن ذلك يف املوقع اإللكرتوني ملدير الصااااااندوق واملوقع اإللكرتوني
للسوقو أي موقع آخر متاح للجمهور حبسب الضوابط اليت اددها اهليئة.
د) للهيئة صالحية رفع التعليق إذا رأت أن ذلك حيقق مصاحل مالكي الوحدات.
املادة الثالثةالثامنة والستون :مقابل الصفقات
يشمل مقابل الصفقات اليت جيوز فرضها فيما يتعلق بالصندوق العام رسوم االشرتاك واالسرتداد
ونقل امللكية .وجيب اإلفصاااااح عن هذا املقابل بشااااكل كامل يف شااااروط وأحكام الصااااندوق
ومذكرة املعلومات.
املادة الرابعةالتاسعة والستون  :االقرتاض لتنفيذ طلبات االسرتداد
أ) على مدير الصاااااندوق بذل مجيع اجلهود الالزمة لالحتفاظ بسااااايولة كافية لتنفيذ طلبات
االسرتداد.
ب) إذا كانال األموال املتوافرة يف حساااب الصااندوق العام املخصااص لتنفيذ طلبات االساارتداد
غري كافية ،فيجوز ملدير الصندوق أن يقرتض لتغطية تلك الطلبات.
ج) ال خيضاااع االقرتاض لتنفيذ طلبات االسااارتداد وفقاً هلذه املادة للنسااابة املنصاااوص عليها يف
الفقرة (ح) من املادة ( )4041من هذه الالئحة.
املادة اخلامسة والستون السبعون :إعالنات األوراق املالية واملواد الرتوجيية
أ) جيب أن يسااااااتويف إعالن األوراق املالية فيما يتعلق بالصااااااندوق العام ،واملرساااااال إىل مالكي
الوحدات أو مالكي الوحدات ااتملني ،متطلبات هذه املادة وأحكام الئحة األشااااااااااااخاص
املرخص هلم والئحة أعمال األوراق املالية ذات العالقة.
ب) جيب أن يتضمن أي إعالن عن أوراق مالية يتعلق بصندوق عام معلومات عن كيفية احلصول
على نسااااخة من شااااروط وأحكام الصااااندوق ومذكرة املعلومات وتقارير الصااااندوق ملالكي
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الوحدات ،وأن يشااااري اإلعالن إىل اإلفصاااااح املضاااامن يف مذكرة املعلوماتشااااروط وأحكام
الصندوق املتعلق باملخاطر اليت ينطوي عليها االستثمار يف الصندوق.
ج) إذا تضااااامن إعالن األوراق املالية معلومات عن أداء الصاااااندوق أو أي تأكيد عن أدائه أو أداء
مديره ،فيجب أن يستويف اإلعالن املتطلبات ا تية:
 )1توضااااايح معلومات العائد الكلي للصاااااندوق بعد خصااااام مجيع املصااااااريف الفعلية الساااااابقة
للصااندوق .وجيوز أن يشااتمل إعالن األوراق املالية على العائد الكلي اإلمجالي (قبل خصاام
املصاااااريف الفعلية) على أن يتضاااامن اإلعالن العائد بعد خصاااام املصاااااريف الفعلية وأن ترز
بنفس الدرجة من الوضوح يف اإلعالن.
 )2توضاااايح معلومات العائد الكلي للصااااندوق مقارنة بالعائد الكلي عن املدة نفسااااها ملؤشاااار
مناسااااب أو معيار آخر مفصااااح عنه يف مذكرة املعلومات.شااااروط وأحكام الصااااندوق .ويف
حال كون املؤشااار أو املعيار ا خر ال يشااامل مجيع عناصااار العائد الكلي ،جيب اإلفصااااح
عن العناصر اليت

يشملها املؤشر أو املعيار وكيف ميكن أن يؤثر ذلك يف مقارنة العائد

الكلي للصندوق باملؤشر أو املعيار.
 )3أن يبني إعالن األوراق املالية أن قيمة االسااااااتثمار يف الصااااااندوق العام متغرية ،وقد ختضااااااع
للزيادة أو النقص.
د) إذا تضااااااامن أي إعالن أوراق مالية العائد الكلي للصاااااااندوق ،فيجب أن يوضاااااااح اإلعالن
العائد الكلي لساانة واحدة ،و( )3ساانوات ،و( )5ساانوات ،و( )10ساانوات أو منذ تأساايس
الصاااااندوق إذا كانال مدته أقصااااار من هذه الفرتات ،وال جيوز ذكر األداء لفرتة تقل عن
سنة واحدة.
ه) جيب أن يتضمن اإلعالن وفقاً للفقرة (د) من هذه املادة العائد الكلي للصندوق حتى نهاية
آخر ربع سنة (باستخدام التقويم السنوي نفسه املتبع يف إعداد القوائم املالية للصندوق).
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و) إذا كان هناك احتمال معقول أن تؤدي أي معلومة تتعلق بأداء الصااااااااندوق إىل فهم خاطئ
ملالكي الوحدات ااتملني ،فيجب أن يفصاااااااااااح إعالن األوراق املالية عن ظروف املعلومة
اليت ساهمال يف ذلك األداء ويوضحها.
ز) جيب أن يتضااااااامن إعالن األوراق املالية اذيرات من املخاطر وفق ما هو مطلوب يف الئحة
األشخاص املرخص هلم متى كان ذلك منطبقاً.
ح) جيوز أن يتضااااااامن إعالن األوراق املالية قائمة جبميع االساااااااتثمارات يف حمفظة اساااااااتثمار
الصاااااااااااااندوق أو قائمة باساااااااااااااتثمارات خمتارة ويف حال احتواء إعالن األوراق املالية قائمة
باساااتثمارات خمتارة فقط ،جيب اختيار االساااتثمارات يف هذه القائمة بشاااكل موضاااوعي
ومتوازن ،وجيب اإلفصاح عن أساس اختيار االستثمارات املدرجة يف القائمة.
ط) ال جيوز أن يتضمن إعالن األوراق املالية أياً من املعلومات ا تية:
 )1توقع أو تقدير العائد الكلي أو األداء االساااااااتثماري للصاااااااندوق العام أو مالكي وحدات
الصااااندوق العام (باساا اتثناء اإلفصاااااح عن حد أدنى مضاااامون من العائد وذلك فيما يتعلق
بإعالن األوراق املالية للصااااااندوق العام الذي يضاااااامن أو يطبق أي إجراءات حلماية رأس
املال).
 )2أي شاااهادة أو بيان عن جتربة مالكي الوحدات الفعليني أو املفرتضاااني يف ذلك الصاااندوق
أو الصناديق األخرى اليت يديرها مدير الصندوق نفسه.
ي) جيب على مدير الصاااااااندوق أن يقدم للهيئة نساااااااخاً من أي إعالن أوراق مالية مرسااااااال إىل
مالكي الوحدات أو مالكي الوحدات ااتملني خالل ( )5أيام من تاريخ اإلعالن.
املادة احلادية والسبعون :السادسة والستون :التقييم
أ) يُعدُّ مدير الصندوق مسؤوالً عن تقييم أصول الصندوق تقييماً كامالً وعادالً.
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ب) جيب تقييم أصاااول الصاااندوق العام يف كل يوم تعامل يف الوقال اادد يف شاااروط وأحكام
الصندوق ومذكرة املعلومات ،ومبدة ال تتجاوز يوم ًا واحدًا بعد املوعد النهائي لتقديم طلبات
االشرتاك واالسرتداد.
ج) جيب على مدير الصااندوق أن يوثق يف شااروط وأحكام الصااندوق ومذكرة املعلومات أسااس
تقييم الوحدات وأي منهجية تقييم حيثما كان ذلك مناسااااااااااااباً ،وجيب عليه التأكد من أن
منهجية وإجراءات التقييم تطبَّق بطريقة عادلة ومتطابقة.
د) جيب على مدير الصااااندوق وضااااع سااااياسااااة واضااااحة للتقييم ونقاطه والتسااااعري والتعامل يف
الوحدات وأن ينص بشاااااكل واضاااااح على هذه الساااااياساااااة يف شاااااروط وأحكام الصاااااندوق
ومذكرة املعلومات .وجيب على مدير الصااااااااااااااااااااندوق إقرار طريقة متطابقة لتقييم الوحدات
ألغراض تنفيذ طلبات االشرتاك واالسرتداد ونقل امللكية.
ه) إذا كان صاااايف قيمة أصاااول الصاااندوق يقل عن ( )10ماليني ريال ساااعودي ،فإنه جيب على
مدير الصندوق اختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة ااددة يف شروط وأحكام الصندوق
ومذكرة املعلومات لضمان استيفاء ذلك املتطلب.
و) جيب على مدير الصااااندوق إشااااعار اهليئة فوراً يف حال عدم اسااااتيفاء املتطلب املشااااار إليه يف
الفقرة (ها) من هذه املادة.
و)ه) جيب على مدير الصندوق االلتزام بأحكام امللحق رقم ( )65من هذه الالئحة اخلاص بطرق
تقييم الصناديق العامة.
املادة السابعة والستون الثانية والسبعون :تسعري الوحدات
أ) يكون مدير الصندوق مسؤوالً عن حساب سعر وحدات الصندوق العام الذي يديره .ويُحسب
سااعر الوحدات لكل من االشاارتاك واالساارتداد يف أي يوم تعامل بنا ًء على صااايف قيمة أصااول
كل وحدة من وحدات الصندوق العام عند نقطة التقييم يف يوم التعامل ذي العالقة.
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ب) جيب بيان أسعار الوحدات بصيغة اتوي أربع عالمات عشرية على األقل.
ج) جيب على مدير الصااااااندوق نشاااااار صااااااايف قيمة أصااااااول كل وحدة يف يوم العمل التالي ليوم
التعامل وذلك يف املوقع االلكرتوني ملدير الصااااااندوق واملوقع اإللكرتوني للسااااااوق وأي موقع
آخر متاح للجمهور حبسب الضوابط اليت اددها اهليئة.
املادة الثامنة والستون الثالثة والسبعون :التقييم أو التسعري اخلاطئ
أ) يف حال تقييم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر وحدة بشكل
خاطئ ،جيب على مدير الصندوق توثيق ذلك.
ب) جيب على مدير الصاااندوق تعويض مجيع مالكي الوحدات املتضاااررين (مبا يف ذلك مالكي
الوحدات السابقني) عن مجيع أخطاء التقييم أو التسعري دون تأخري.
ج) جيب على مدير الصااااندوق إبالم اهليئة فوراً عن أي خطأ يف التقييم أو التسااااعري يشااااكل ما
نسااااابته ( )٪0.5أو أكثر من ساااااعر الوحدة واإلفصااااااح عن ذلك فوراً يف موقعه اإللكرتوني
واملوقع اإللكرتوني للساااااوق وأي موقع آخر متاح للجمهور حبساااااب الضاااااوابط اليت اددها
اهليئة ويف تقارير الصاااااندوق العام اليت يعدها مدير الصاااااندوق وفقاً للمادة ( )7176من هذه
الالئحة.
د) جيب على مدير الصااااااااندوق أن يقدم يف تقاريره للهيئة املطلوبة وفقاً للمادة ( )7277من هذه
الالئحة ملخصاً جبميع أخطاء التقييم والتسعري.
املادة التاسعة والستون الرابعة والسبعون :متطلبات املراجعة
أ) على مدير الصااندوق تعيني حماسااب قانوني مراجع حسااابات قبل تأساايس الصااندوق العام
للقيام بعملية املراجعة .وجيب أن يكون اااسااااب القانوني مراجع احلسااااابات للصااااندوق
العام مرخصاا ااً له مسااااجالً لدى اهليئة وفقًا لقواعد تسااااجيل مراجعي حسااااابات املنشااااآت
اخلاضعة إلشراف اهليئة ،ومستقالً عن مدير الصندوق وفقاً ملعيار االستقاللية اادد يف
نظام اااسبني القانونيني.
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ب) إذا مضااااى على تأساااايس الصااااندوق العام مدة تزيد على ( )9أشااااهر قبل نهاية ساااانته املالية،
فيجب يف هذه احلالة القيام بعملية املراجعة بنهاية العام األول.
ج) إذا مضااى على تأساايس الصااندوق العام مدة ( )9أشااهر أو أقل قبل نهاية ساانته املالية ،فيجوز
يف هذه احلالة القيام بعملية املراجعة يف نهاية السنة املالية اليت تليها.
د) جيب احلصاااااول على موافقة جملس إدارة الصاااااندوق على تعيني أي حماساااااب قانوني مراجع
حسابات بديل أو تغيريه.
ه) جيب على جملس إدارة الصندوق أن يرفض تعيني اااسب القانوني مراجع احلسابات أو أن
يوجه مدير الصااندوق بتغيري اااسااب القانوني مراجع احلسااابات املعني ،يف أي من احلاالت
ا تية:
 )1وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك امله

للمحاسب القانوني ملراجع احلسابات

تتعلق بتأدية مهامه.
)2

إذا

يعد اااسب القانوني مراجع احلسابات للصندوق العام مستقالً.

 )3إذا قرر جملس إدارة الصاااندوق أن اااساااب القانوني مراجع احلساااابات ال ميلك املؤهالت
واخلرات الكافية لتأدية مهام املراجعة بشكل مُرض.
 )4إذا طلبال اهليئة وفقاً لتقديرها ااض تغيري اااسااااااب القانوني مراجع احلسااااااابات املعيَّن
فيما يتعلق بالصندوق العام.
و) حيدد مدير الصااااااندوق أتعاب اااسااااااب القانوني مراجع احلسااااااابات مبوافقة جملس إدارة
الصندوق.
املادة السبعون اخلامسة والسبعون  :اجتماعات مالكي الوحدات
أ) جيوز ملدير الصاااااااااااااااااندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات مببادرة منه ،.على أن ال
يتعارض موضاااااوع الدعوة مع مساااااؤوليات مدير الصاااااندوق وواجباته مبوجب أحكام هذه
الالئحة.
ب) جيب على مدير الصااااااندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ( )10أيام من تساااااالم
طلب كتابي من أمني احلفظ.
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ج) جيب على مدير الصااااااندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ( )10أيام من تساااااالم
طلااب كتااابي من مااالااك أو أكثر من مااالكي الوحاادات الااذين ميلكون جمتمعني أو
منفردين  ٪25على األقل من قيمة وحدات الصااااندوق ،وجيب على مدير الصااااندوق النص
على ذلك يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.
د) تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات باإلعالن عن ذلك يف املوقع اإللكرتوني ملدير
الصاندوق واملوقع اإللكرتوني للساوق وأي موقع آخر متاح للجمهور حبساب الضاوابط اليت
اددها اهليئة ،وبإرسال إشعار كتابي إىل مجيع مالكي الوحدات وأمني احلفظ  )1قبل
عشرة أيام على األقل من االجتماع؛  )2ومبدة ال تزيد على ( )21يوماً قبل االجتماع .وجيب
أن حيدد اإلعالن واإلشاااااااااااااااعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته وجدول األعمال اخلاص به
والقرارات املقرتحة ،وجيب على مدير الصندوق حال إرساله إشعاراً إىل مالكي الوحدات
بعقد أي اجتماع ملالكي الوحدات إرسال نسخة منه إىل اهليئة.
ه) جيب على مدير الصاااندوق عند إعداد جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات أن يأخذ يف
االعتبار املوضاااااااوعات اليت يرغب مالكي الوحدات يف إدراجها ،وحيق ملالكي الوحدات
الذين ميلكون ( )%10على األقل من قيمة وحدات الصااااااندوق العام إضااااااافة موضااااااوع أو
أكثر إىل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات ،شااريطة أن ال يتداخل املوضااوع املقرتح
مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته مبوجب أحكام هذه الالئحة.
و)

جيوز ملدير الصاااندوق تعديل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات خالل فرتة اإلعالن
املشاااااااااااااااااار إليها يف الفقرة (د) من هذه املادة ،على أن يعلن ذلك يف موقعه اإللكرتوني
واملوقع اإللكرتوني للسااااااااوق  -إن كان الصااااااااندوق مدرجاً  -أو يُشااااااااعر بذلك مجيع
مالكي الوحدات وأمني احلفظ )1 ،قبل عشرة أيام على األقل من االجتماع؛  )2ومبدة
ال تزيد على ( )21يوماً قبل االجتماع.

ز) يف حال موافقة مالكي الوحدات على أي من القرارات املقرتحة يف اجتماع مالكي
الوحدات ،واستلزم ذلك تعديل شروط وأحكام الصندوق ،فعلى مدير الصندوق القيام
بتعديل هذه الشروط واألحكام وفقاً للقرار املوافق عليه.
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ه)ح) ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحاً إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات
ميلكون جمتمعني ( )٪25على األقل من قيمة وحدات الصندوق العام ما

ادد شروط

وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات نسبة أعلى.
و)ط) إذا

يُستوف النصاب املوضح يف الفقرة (هاح) من هذه املادة ،فيجب على مدير

الصندوق الدعوة الجتماع ثان باإلعالن عن ذلك يف موقعه اإللكرتوني واملوقع اإللكرتوني
للسوق وأي موقع آخر متاح للجمهور حبسب الضوابط اليت اددها اهليئة ،وبإرسال إشعار
كتابي إىل مجيع مالكي الوحدات وأمني احلفظ قبل موعد االجتماع الثاني مبدة ال تقل
عن ( )5أيام .ويُعد االجتماع الثاني صحيحاً أيا كانال نسبة الوحدات املمثلة يف االجتماع.
ز)ي) جيوز لكل مالك وحدات تعيني وكيل له لتمثيله يف اجتماع مالكي الوحدات.
ح)ك) جيوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصاااااااااوت واحد يف اجتماع مالكي الوحدات عن كل
وحدة ميتلكها وقال االجتماع.
ط)ل) جيوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشااااااااااارتاك يف مداوالتها والتصاااااااااااويال على
قراراتها بواسطة وسائل التقنية احلديثة وفقاً للضوابط اليت تضعها اهليئة.
م) يستثنى صندوق االستثمار املغلق املتداول من متطلب إرسال اإلشعار الكتابي إىل مجيع
مالكي الوحدات الوارد يف الفقرتني (د) و(و) من هذه املادة.
املادة احلادية السادسة والسبعون :تقديم التقارير إىل مالكي الوحدات
أ) جيب على مدير الصااااااااندوق إعداد التقارير الساااااااانوية (مبا يف ذلك القوائم املالية الساااااااانوية
املراجعة) والتقارير السااااااانوية املوجزة و التقارير األولية والبيان ربع السااااااانوي وفقاً ملتطلبات
امللحق رقم ( )54من هذه الالئحة ،وجيب على مدير الصاااااندوق تزويد مالكي الوحدات بها
عند الطلب دون أي مقابل.
ب) ينبغي إتاحة التقارير السااااانوية للجمهور خالل مدة ال تتجاوز ( )70يوماً ( )3أشاااااهر من نهاية
فرتة التقرير وذلك يف األماكن وبالوسااائل ااددة يف شااروط وأحكام الصااندوق ومذكرة
املعلومات ويف املوقع اإللكرتوني ملدير الصاااندوق واملوقع اإللكرتوني للساااوق وأي موقع آخر
متاح للجمهور وفق الضوابط اليت اددها اهليئة.
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ج) جيب إعداد التقاريرالقوائم املالية األولية وإتاحتها للجمهور خالل مدة ال تتجاوز ( )35يوماً
من نهاية فرتة التقريرالقوائم وذلك يف األماكن وبالوساااااااااائل ااددة يف شاااااااااروط وأحكام
الصااااااندوق ومذكرة املعلومات ويف املوقع االلكرتوني ملدير الصااااااندوق واملوقع اإللكرتوني
للسوق وأي موقع آخر متاح للجمهور وفق الضوابط اليت اددها اهليئة.
ج)د) جيب على مدير الصندوق أن ينشر البيان ربع السنوي وفقاً ملتطلبات امللحق رقم ( )4خالل
مدة ال تتجاوز ( )10يوماً ،وذلك يف األماكن وبالوساااااااااااائل ااددة يف شاااااااااااروط وأحكام
الصندوق ويف املوقع االلكرتوني ملدير الصندوق وأي موقع آخر متاح للجمهور وفق الضوابط
اليت اددها اهليئة.
د)ه) جيب على الصااندوق املغذي أو الصااندوق القابض إتاحة تقاريره خالل ( )21يوماً من إصاادار
تقارير الصندوق (الصناديق) اليت يستثمر فيها.
ه)و) جيب على مدير الصااااندوق إتاحة صااااايف قيمة األصااااول احلالية للصااااندوق العام الذي يديره
للفحص من جانب مالكي الوحدات دون مقابل ،وإتاحة مجيع أرقام صااااااايف قيمة األصااااااول
السابقة يف املكاتب املسجلة ملدير الصندوق.
و) جيب على مدير الصندوق تزويد كل مالك وحدات ببيانات صايف قيمة أصول الوحدات اليت
ميتلكها وسااجل صاافقاته يف وحدات الصااندوق خالل ( )15يوماً من كل صاافقة يف وحدات
الصندوق العام يقوم بها مالك الوحدات.
ز) جيب على مدير الصااااندوق إرسااااال بيان ساااانوي إىل مالك الوحدات (مبا يف ذلك أي شااااخص
متلك الوحدات خالل الساااانة املعد يف شااااأنها البيان) يلخص صاااافقاته يف وحدات الصااااندوق
العام على مدار الساااانة املالية خالل ( )30يوماً من نهاية الساااانة املالية ،وجيب أن حيتوي هذا
البيان األرباح املوزعة وإمجالي مقابل اخلدمات واملصااااااااريف واألتعاب املخصاااااااومة من مالك
الوحدات والواردة يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات ،باإلضافة إىل تفاصيل
جلميع خمالفات قيود االساااااتثمار املنصاااااوص عليها يف هذه الالئحة أو يف شاااااروط وأحكام
الصندوق أو مذكرة املعلومات.
ح) جيب على مدير الصاااااندوق اإلفصااااااح يف موقعه اإللكرتوني واملوقع اإللكرتوني للساااااوق أو
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بالطريقة اليت اددها اهليئة عن معلومات الصااااااااندوق العام بنهاية كل ربع ساااااااانوي ،واليت
جيب أن تتضمن املعلومات ا تية على األقل:
 )1قائمة أل اء ونساااب املُصا ادِرين الذين تشاااكل أساااهمهم أكر عشااارة اساااتثمارات يف
حمفظة الصندوق كما هي يف أول يوم من الربع املع .
 )2نسبة األتعاب اإلمجالية للربع املع إىل متوسط صايف قيمة أصول الصندوق.
 )3مبالد األرباح املوزعة يف الربع املع

ونسبتها إىل السعر األولي للوحدة (إن وُجدت).

 )4قيمة ونساابة اسااتثمار مدير الصااندوق من صااايف قيمة أصااول الصااندوق يف نهاية الربع
املع .
 )5مبلد ونساابة مصاااريف التعامل للربع املع إىل متوسااط قيمة صااايف أصااول الصااندوق
العام.
 )6معايري ومؤشرات قياس املخاطر.
 )7معايري ومؤشرات أداء الصندوق.
 )8نسبة االقرتاض من قيمة صايف أصول الصندوق يف نهاية الربع املع .
ز) يستثنى صندوق املؤشر املتداول وصندوق االستثمار املغلق املتداول من أحكام الفقرة (و) من
هذه الالئحة.
املادة السابعة والسبعون :تقديم التقارير إىل اهليئة
أ) جيب على مدير الصااااااااااندوق بعد إتاحة التقارير الساااااااااانوية للجمهور واملطلوبة وفقاً للمادة
( )7176من هذه الالئحة (مبا يف ذلك القوائم املالية السااانوية املراجعة للصاااندوق العام)أن
يقدم تلك التقارير إىل اهليئة عند طلبها خالل مدة ال تتجاوز ( )5أيام.
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ب) جيب على مدير الصااااندوق بعد إتاحة تقارير الصااااندوق األولية للجمهور واملطلوبة وفقاً للمادة
( )7176من هذه الالئحة (مبا يف ذلك القوائم املالية األولية املفحوصااااة للصااااندوق) أن يقدم
تلك التقارير إىل اهليئة عند طلبها خالل مدة ال تتجاوز ( )5أيام.
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الباب اخلامس
الصناديق اخلاصة
املادة الثالثةالثامنة والسبعون :تقديم إشعار إىل اهليئة لتأسيس صندوق خاص وطرح وحداته
أ) جيب على الشاااااااخص الذي يرغب يف تأسااااااايس صاااااااندوق خاص وطرح وحداته أن يكون
شااخصااً مرخصااً له يف ممارسااة نشاااط اإلدارة االسااتثمارات وتشااغيل الصااناديق أو نشاااط
إدارة االساااتثمارات ،وأن يقدم إشاااعاراً إىل اهليئة بذلك وفقاً للصااايغة الواردة يف امللحق رقم
( )76من هذه الالئحة ،وأن يساااااااااااااتويف متطلبات الطرح اخلاص الواردة يف الفقرة (أ) من
املادة ( )7581من هذه الالئحة.
ب) ال جيوز طرح وحدات صاااااااااااااندوق خاص باململكة إال من خالل طرح خاص وفقاً ألحكام
املادة ( )7480من هذه الالئحة.
املادة الرابعةالتاسعة والسبعون :استدعاء رأس املال على دفعات
أ) جيوز ملدير الصااااااندوق اسااااااتدعاء رأس املال على دفعات ،على أن يُضاااااامن ذلك يف شااااااروط
وأحكام الصاااندوق عند الطرح ،مع بيان احلد األدنى لتشاااغيل الصاااندوق ،وأن يشا اعر مدير
الصااندوق اهليئة بالنتائج خالل ( )10أيام من اكتمال مجيع اسااتدعاءات رأس املال .ويكون
استدعاء رأس املال على دفعات متاحًا ملالكي الوحدات يف الصناديق اخلاصة املغلقة.
ب) جيب على مدير الصندوق الذي يرغب يف استدعاء رأس املال على دفعات أن حيدد يف شروط
وأحكام الصااندوق احلد األدنى ملدة اإلشااعار وسااياسااة للتعامل مع هذا االسااتدعاء .ويف حال
عدم االلتزام بتلك الساااياساااة جيب على مدير الصاااندوق أن يوضاااح اإلجراءات املتبعة يف تلك
احلاالت .
املادة الثمانون :الطرح اخلاص لصندوق خاص وأهلية املستثمرين
أ) يكون طرح وحدات الصندوق اخلاص طرحاً خاصاً إذا طُرحال على مستثمرين ذوي خرة
مساااتثمرين من فئة العمالء املؤهلني والعمالء املؤساااسااايني أو إذا كان احلد األدنى األعلى
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املطلوب املرتتب دفعه من على كل مطروح عليه (من غري املسااااااااااااااااااتثمرين من فئة العمالء
املؤهلني والعمالء املؤسااااساااايني) ال يقل يزيد عن على مليون مئيت ألف ريال سااااعودي أو ما
يعادله.
ب) ألغراض هذه املادة يُقصد باملستثمرين ذوي اخلرة أيٌّ من ا تي:
 )1أشخاص مرخص هلم يتصرفون حلسابهم اخلاص.
 )2عمالء شخص مرخص له يف ممارسة نشاط اإلدارة شريطة استيفاء ا تي:
أ) أن يكون الطرح بواسااطة شااخص مرخص له ،وأن تتم مجيع االتصاااالت ذات العالقة
بواسطته.
ب) أن يكون الشاااااخص املرخص له قد عُين مديرَ اساااااتثمار بشاااااروط متكنه من اختاذ
القرارات اخلاصاااااااة بقبول الطرح اخلاص لألوراق املالية نيابة عن العميل دون احلاجة
إىل احلصول على موافقة سابقة.
 )3حكومة اململكة ،وأي هيئة دولية تعرتف بها اهليئة ،أو السااااااوق وأي سااااااوق مالية أخرى
تعرتف بها اهليئة أو مركز اإليداع.
 )4شركات استثمارية تتصرف حلسابها اخلاص.
 )5مستثمرون متخصصون.
 )6أشخاص مسجلون لدى شخص مرخص له إذا كان الطرح بواسطة الشخص املرخص له
نفسه.
 )7أي اشخاص آخرين اددهم اهليئة.
ج)ب) للهيئة يف غري احلاالت الواردة يف الفقرة (أ) من هذه املادة ،وبناءً على طلب من شااااخص
مرخص له يرغب يف طرح وحدات صااندوق خاص ،أن تقرر اعتبار الطرح خاصااً ،شااريطة
االلتزام بالضوابط اليت تفرضها اهليئة.
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د)ج) إذا كان الصندوق املطروح صندوقا عقاريا خاصا ،فيجب أن يكون صندوق استثمار
مغلق خاص.
املادة اخلامسة والسبعوناحلادية والثمانون :متطلبات الطرح اخلاص
أ) ال جيوز للشخص املرخص له طرح وحدات صندوق خاص إال بعد القيام با تي:
 )1إشعار اهليئة كتابياً وفقاً للصيغة الواردة يف امللحق رقم ( )76من هذه الالئحة قبل ()15
يوماً على األقل من التاريخ املقرتح للطرح.
 )2تقديم إقرار إىل اهليئة وفقاً للصيغة الواردة يف امللحق رقم ( )87من هذه الالئحة.
 )3تقديم نسااااااخ من شااااااروط وأحكام الصااااااندوق وفقاً ملتطلبات امللحق رقم ( )11من هذه
الالئحة وأي مستندات طرح سوف تُستخدم يف اإلعالن عن الطرح إىل اهليئة.
 )4تقديم تفاصاايل اهليكل التنظيمي ملدير الصااندوق ،مبا يف ذلك وصااف لعملية اختاذ قرار
االسااتثمار من مدير الصااندوق أو مدير الصااندوق من الباطن ،واساام ووظيفة أي شااخص
مسجل مشرتك يف تلك القرارات إىل اهليئة.
 )5تقديم برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام لصندوق االستثمار ذي العالقة.
 )6سداد املقابل املالي للتسجيل حسبما ادده اهليئة.
 )7تقديم أي معلومات أخرى تطلبها اهليئة.
 )8تقديم نساااخة من ملخص املعلومات الرئيساااة باللغة العربية وفقا ملتطلبات امللحق رقم ()3
من هذه الالئحة.
ب) إذا رأت اهليئة بعد تلقي إشااااااااعار الطرح اخلاص واملعلومات والوثائق ذات العالقة وفقاً للفقرة
(أ) من هذه املادة أن الطرح املقرتح للوحدات قد ال يتناساااااااااااب مع قدرة مدير الصاااااااااااندوق أو
ميكن أن ينتج عنه إخالل بالنظام أو لوائحه التنفيذية ،فيجوز هلا اختاذ أي من ا تي:
 )1إجراء أي اسااااتقصاااااءات تراها مناساااابة مبا يف ذلك طلب حضااااور الشااااخص املع
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أو من

ميثله أمام اهليئة ل جابة عن أسااائلة اهليئة ،وشااارح املساااائل اليت ترى اهليئة أن هلا عالقة
بالطرح اخلاص.
 )2أن تطلب من الشخص املع أو غريه تقديم معلومات إضافية ،أو تأكيد صحة املعلومات
املقدمة بالطريقة اليت اددها اهليئة.
ج) إذا قررت اهليئة أن الطرح اخلاص ال يتناسب مع قدرة مدير الصندوق ،أو ميكن أن ينتج
عنه إخالل بالنظام أو لوائحه التنفيذية ،فيجوز هلا إصاااااادار "تبليد" للشااااااخص املرخص له
بعدم جواز القيام بالطرح اخلاص ،أو أن تنشر "إخطاراً" حيظر الطرح.
د) إذا

تتخذ اهليئة أياً من اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة (ج) من هذه املادة ،فتصدر

اهليئة إشاااعاراً للشاااخص املرخص له بناء على طلبه يبني عدم ممانعتها تأسااايس الصاااندوق
اخلاص وطرح وحداته ،وتقييد اسم الصندوق اخلاص يف سجل الصناديق لديها.
هااااا) جيب على الشخص املرخص له أن يقدم إىل اهليئة خالل ( )10أيام من انتهاء فرتة الطرح
األولي للصااااندوق اخلاص بياناً لنتائج الطرح وفقاً للصاااايغة الواردة يف امللحق رقم ( )10من
هذه الالئحة.
و) إذا

يكتمل الطرح من خالل عدم مجع احلد األدنى املوضاااااااااااح يف شاااااااااااروط وأحكام

الصاااااندوق يف التاريخ املقرتح النتهاء الطرح (إن وجد) واادد يف إشاااااعار الطرح اخلاص
املقاادم إىل اهليئااة وفق ااً للفقرة الفرعيااة ( )1من الفقرة (أ) من هااذه املااادة ،فيجااب على
الشاااااخص املرخص له تزويد اهليئة خالل ( )10أيام بإشاااااعار كتابي موقَّع منه يؤكد فيه
عدم اكتمال الطرح ،باإلضافة إىل إعادة مبالد االشرتاك وأي عوائد ناجتة عن استثمارها
دون أي حسم إىل مالكي الوحدات.
املادةالسادسة والسبعون الثانية والثمانون :الشكل التعاقدي للصندوق اخلاص
أ) يؤسس الصندوق اخلاص بتوقيع أول مالكي وحدات حمتملني ومدير الصندوق على شروط
وأحكام الصندوق ذي العالقة.
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ب) تنشااااأ العالقة التعاقدية بني مالك الوحدات ااتمل ومدير الصااااندوق بتوقيعهم على شااااروط
وأحكام الصندوق ذي العالقة.
ج) يُعد مالك الوحدات الذي وقّع على شاااااروط وأحكام الصاااااندوق عميالً فرداً لدى الشاااااخص
املرخص له ألغراض الئحة األشخاص املرخص هلم.
د)ج)

جيب على مدير الصااندوق تضاامني شااروط وأحكام الصااندوق املتطلبات ذات العالقة يف
هذه الالئحة ،وجيب على مدير الصندوق العقاري اخلاص باإلضافة إىل ذلك تضمني شروط

وأحكام الصااااااااااااااندوق ذي العالقة املتطلبات واملعلومات الواردة يف امللحق رقم ( )1211من
هذه الالئحة.
ه)د) تُعدُّ شااروط وأحكام الصااندوق املشااار إليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة مسااتوفية ملتطلبات
شروط تقديم اخلدمات مبوجب الئحة األشخاص املرخص هلم.
املادة الثالثة والثمانون :الوحدات
أ)

تكون الوحدات املشاااارتك فيها ملكاً ملالك الوحدات ااتمل عند تنفيذ طلب االشاااارتاك يف
يوم التعامل التالي للموعد النهائي لتقديم طلبات االشرتاك واالسرتداد.

ب) حيق ملالك الوحدات ممارسااااااااة مجيع احلقوق املرتبطة بالوحدات مبا يف ذلك  -على ساااااااابيل
املثال ال احلصر  -حق التصويال يف اجتماعات مالكي الوحدات.
ج) فيما عدا خساااارته الساااتثماره يف الصاااندوق أو جزء منه ،ال يكون مالك الوحدات مساااؤوالً
عن ديون والتزامات الصندوق اخلاص ذي العالقة.
د) جيوز للصااندوق اخلاص أن يُصاادر أكثر من فئة واحدة من الوحدات ،وجيب أن يتمتع مجيع
مالكي الوحدات من نفس الفئة حبقوق متسااااااااااااوية ،وأن يُعاملوا باملسااااااااااااواة من قبل مدير
الصاااااااااااندوق ،وال جيوز أن يكون ألي فئة اسااااااااااارتاتيجيات وأهداف اساااااااااااتثمار ختتلف عن
اسرتاتيجيات وأهداف االستثمار لفئات أخرى يف نفس الصندوق.
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ه) ال جيوز أن يتمتع مالكو فئة من الوحدات حبقوق من شااااااااااااأنها اإلخالل حبقوق مالكي فئة
أخرى من الوحدات.
املادة الثامنة والسبعون :إنهاء الصناديق اخلاصة
جيب على مدير الصندوق اديد أحكام إنهاء الصندوق اخلاص يف شروط وأحكام الصندوق.
املادة الرابعة والثمانون التاسعة والسبعون :جملس إدارة الصندوق العقاري اخلاص
أ) يُشرف على كل صندوق عقاري خاص جملس إدارة معني من قبل مدير الصندوق.
ب) جيب على مدير الصااندوق عزل أي عضااو من أعضاااء جملس إدارة الصااندوق اخلاص يف حال
صاادور قرار خاص من مالكي وحدات الصااندوق يطلبون فيه من مدير الصااندوق عزل ذلك
العضو.
ج) جيب أن ال يقل عدد أعضاااء جملس إدارة الصااندوق عن ثالثة أعضاااء  .وجيب أن ال يقل عدد
أعضاااااء جملس إدارة الصااااندوق املسااااتقلني عن عضااااوين ،أو ثلث العدد اإلمجالي ألعضاااااء
ا لس ،أيهما أكثر.
د) ال جيوز لعضااو جملس إدارة الصااندوق التصااويال على أي قرار يتخذه جملس إدارة الصااندوق
يف شأن أي أمر يكون لذلك العضو أي مصلحة خاصة مباشرة أو غري مباشرة فيه ،وجيب
اإلفصاح عن أي مصلحة من ذلك القبيل

لس إدارة الصندوق.

ه) يتعني أن تتوافر متطلبات التأهيل ا تية يف أي شخص يعينه مدير الصندوق عضواً يف جملس
إدارة الصندوق:
)1أن ال يكون مفلساً أو خاضعاً ألي دعاوى إفالس أو إعسار.
 )2يسبق له ارتكاب خمالفة تنطوي على احتيال أو تصرف خمل بالنزاهة واألمانة.
)3أن ميتلك املهارات و اخلرات الالزمة.
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و) إذا فقد أي عضاااااو من أعضااااااء جملس إدارة الصاااااندوق أياً من متطلبات التأهيل املنصاااااوص
عليها يف الفقرة (هاااااااااااااااااااااا ا) من هذه املادة ،فيجب على مدير الصندوق تعيني عضو مستوف
ملتطلبات األهلية املنصوص عليها يف الفقرة (ها) من هذه املادة.
ط) جيب على مدير الصاااندوق توفري مجيع املعلومات والوثائق الضااارورية عن الصاااندوق العقاري
اخلاص جلميع أعضااااااااااااء جملس إدارة الصاااااااااااندوق من أجل متكينهم من القيام بواجباتهم
بكفاءة ،وجيب عليه أيضااً توفري أي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها جملس إدارة الصااندوق
لتمكينه من أداء مهامه.
املادة الثمانوناخلامسة والثمانون  :مسؤوليات أعضاء جملس إدارة الصندوق العقاري اخلاص
تشمل مسؤوليات أعضاء جملس إدارة الصندوق العقاري اخلاص ا تي:
)1

املوافقة على مجيع العقود والقرارات والتقارير اجلوهرية اليت يكون الصاااااااندوق العقاري
اخلاص طرفاً فيها ،ويشاااااامل ذلك  -على ساااااابيل املثال ال احلصاااااار  -املوافقة على عقود
التطوير ،وعقد احلفظ ،وعقد التسويق ،والتثمني ،وعقد املكتب اهلندسي.

)2

املوافقة على تعيني املراجع اخلارجي للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق.

)3

اختاذ قرار يف شأن أي تعامل ينطوي على تعارض يف املصاحل يفصح عنه مدير الصندوق.

)4

االجتماع مرتني سااانوياً على األقل مع مساااؤول املطابقة وااللتزام لدى مدير الصاااندوق أو
مسؤول التبليد عن غسل األموال ومتويل اإلرهاب لديه؛ للتأكد من التزام مدير الصندوق
جبميع األنظمة واللوائح ذات العالقة.

)5

املوافقة على شروط وأحكام الصندوق العقاري اخلاص وأي تعديل عليها.

)6

التأكد من قيام مدير الصاااندوق مبساااؤولياته مبا حيقق مصااالحة مالكي الوحدات وفقاً
ألحكام هذه الالئحة وشروط وأحكام الصندوق العقاري اخلاص.
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)7

التأكد من التزام مدير الصاااااندوق باإلفصااااااح عن املعلومات اجلوهرية ملالكي الوحدات
وغريهم من أصحاب املصاحل.

)8

العمل بأمانة وحسااااااان نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص ملصااااااالحة الصاااااااندوق ومالكي
الوحدات ،وتشمل واجبات األمانة واجب اإلخالص واالهتمام وبذل احلرص املعقول.

)9

تدوين حماضااااااااااار االجتماعات اليت تبني مجيع وقائع االجتماعات والقرارات اليت اختذها
ا لس.

)10

االطالع على التقرير املتضاااااااااااااامن تقييم أداء وجودة اخلدمات املقدمة من األطراف املعنية
بتقديم اخلدمات اجلوهرية للصااندوق املشااار إليه يف الفقرة (ل) من املادة التاسااعة من هذه
الالئحة؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصاااندوق مبساااؤولياته مبا حيقق مصااالحة مالكي
الوحدات وفقاً لشروط وأحكام الصندوق وما ورد يف هذه الالئحة.

)11

تقييم آلية تعامل مدير الصاااندوق مع املخاطر املتعلقة بأصاااول الصاااندوق وفقًا لساااياساااات
وإجراءات مدير الصندوق حيال رصد املخاطر املتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها.

املادة احلاديةالسادسة والثمانون :قواعد وقيود عامة
أ) جيوز أن تتكون اسااااتثمارات الصااااندوق اخلاص من أي أصااااول جبميع أنواعها وأوصااااافها،
وجيب على مدير الصاااندوق أن يبني بوضاااوح جماالت االساااتثمارات املساااموح بها إضاااافة إىل
اهلدف االسااتثماري وسااياسااات االسااتثمار وأي قيود أو حدود يف شااروط وأحكام الصااندوق
ومستندات الطرح اخلاصة به.
ب) جيب على مدير الصندوق أن يتقيد يف مجيع األوقات بشروط وأحكام الصندوق ومستندات
الطرح اخلاصااة به واهلدف االسااتثماري وسااياسااات االسااتثمار وأي قيود أو حدود اسااتثمارية
أخرى على الصندوق اخلاص.
ج) جيب على مدير الصاااندوق اإلفصااااح عن مجيع املدفوعات من أصاااول الصاااندوق يف شااااروط
وأحكام الصندوق.
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د) جيب على مدير الصااااندوق أن يفصااااح عن مجيع مصااااروفات تأساااايس صااااندوق االسااااتثمار
العقاري اخلاص وطرح وحداته يف حال اميلها على الصندوق.
املادة الثانية السابعة والثمانون :مستندات الصناديق اخلاصة
أ)

على الشااااااخص املرخص له أن يقدم إىل اهليئة أي مسااااااتندات يقوم بتوزيعها فيما يتعلق بطرح
الصااندوق اخلاص وتأساايسااه .وجيب أن تتضاامن تلك املسااتندات بياناً إلخالء املسااؤولية وفقاً
للصيغة الواردة يف امللحق رقام ( )109من هذه الالئحة.

ب) يلتزم مدير الصااااااااندوق اخلاص بإشااااااااعار اهليئة ومالكي الوحدات عند إجراء أي تغيري على
مستندات الصندوق على أن ادَّد آلية ذلك يف شروط وأحكام الصندوق.
املادة الثالثةالثامنة والثمانون :إعالنات األوراق املالية واملواد الرتوجيية
ال جيوز للشاااخص املرخص له اإلعالن عن األوراق املالية واملواد الرتوجيية املتعلقة بصاااندوق خاص
أو نشرها إال بعد استيفاء املتطلبات ا تية:
 )1أن يكون اإلعالن عن األوراق املالية مرسااااا االً فقط إىل األشاااااااخاص الذين جيوز أن يعرض
عليهم الطرح اخلاص يف الصندوق اخلاص وفقاً ألحكام املادة ( )7480من هذه الالئحة.
 )2أحكام الئحة األشخاص املرخص هلم ،والئحة أعمال األوراق املالية ذات العالقة.
املادة الرابعة والثمانون :أحكام عامة
جيب على مدير الصندوق أن يضع سياسة واضحة للتقويم والتسعري والتعامل يف وحدات الصندوق
اخلاص ،وأن ينص بشكل واضح على هذه السياسة ويفصح عنها يف شروط وأحكام الصندوق.
وجيب على مدير الصااااااندوق إشااااااعار مالكي الوحدات بأي تعديالت تطرأ على هذه السااااااياسااااااة
بشااكل فوري .وعلى مدير الصااندوق وضااع طريقة متطابقة لتسااعري الوحدات ألغراض إصاادارها
ونقلها واسرتدادها.
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املادة اخلامسة التاسعة والثمانون :متطلبات مراجعة القوائم املالية
أ) جيب على مدير الصااااندوق تعيني حماسااااب قانونيمراجع حسااااابات فور تأساااايس الصااااندوق
اخلاص .وجيب مراجعة القوائم بعد اكتمال الساااانة األوىل من تأساااايس الصااااندوق اخلاص،
وجيوز إجراء املراجعة قبل ذلك.
ب) جيب أن يكون اااسااااب القانونيمراجع احلسااااابات للصااااندوق اخلاص مسااااجالً لدى اهليئة
وفقًا لقواعد تساااجيل مراجعي حساااابات املنشاااآت اخلاضاااعة إلشاااراف اهليئة مرخصا ااً له يف
اململكة ،ومستقالً وفقاً ملعيار االستقاللية اادد يف نظام اااسبني القانونيني.
املادة السادسة والثمانون التسعون :التقييم وتعيني مكتب هندسي
أ)

يُعدُّ مدير الصاااااندوق مساااااؤوالً عن تقييم أصاااااول الصاااااندوق والتساااااعري والتعامل يف وحدات
الصااااندوق اخلاص وفق القيمة العادلة ،ومبوجب سااااياسااااة واضااااحة ومعدَّة بنا ًء على أفضاااال
املعايري واملمارسات املتعارف عليها.

ب) جيب على مدير الصندوق أن يفصح عن السياسة املشار إليها يف الفقرة (أ) من هذه املادة يف
الشاااروط واألحكام والتقارير السااانوية للصاااندوق ،كما جيب عليه وضاااع طريقة متطابقة
لتسعري الوحدات ألغراض إصدارها ونقلها واسرتدادها.
ج) جيب على مدير الصاندوق إشاعار مالكي الوحدات بأي تعديالت تطرأ على ساياساة التقييم
والتسعري والتعامل يف وحدات الصندوق اخلاص خالل مدة ال تتجاوز ( )5أيام.
أ)د) جيب على مدير الصااااندوق العقاري اخلاص قبل شااااراء أي أصاااال عقاري أو بيعه تقييمه من
قبل مقيمني اثنني على األقل.
ب)ه) جيب على مدير الصااااندوق العقاري اخلاص مراعاة توافر الشااااروط ا تية يف أي مقيم يعينه
وفق الفقرة (أ) من هذه املادة:
)1

أن يكون املقيم مستقالً عن أي من األطراف ذوي العالقة
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)2

أن يكون املقيم املعتمد حاصاااا االً على زمالة عضاااا اواً أساااااااسااااااياً يف اهليئة السااااااعودية
للمقيمين املعتمدين.

ج)و) جيب أن ال يكون قد مضى مدة أكثر من ثالثة أشهر على تقرير املقيمني الصادر بناء على
الفقرة (أ) من هذه املادة يف وقال شراء األصل العقاري أو بيعه.
د)ز) يف حال تضااااامن أحد أغراض الصاااااندوق التطوير األولي أو التطوير اإلنشاااااائي ،فيجب على
مدير الصااااااااندوق العقاري اخلاص تعيني مطور ،ومكتب هندسااااااااي مسااااااااتقل عن أي من
األطراف ذوي العالقة ،و يتوىل املكتب اهلندساااي – حبد أدنى -اإلشاااراف على تنفيذ خطة
عمل الصندوق ،واملوافقة على صرف الدفعات للمطور واملقاول.
ه)ح) ألغراض هذه املادة ،يقصد بالطرف ذي العالقة أي من ا تي:
)1

مدير الصندوق.

)2

أمني احلفظ.

)3

املطور.

)4

املقيم ،حيثما ينطبق.

)5

اااسب القانونيمراجع احلسابات.

)6

أعضااااااااااااااااء جملس اإلدارة ،أو أي من املديرين التنفيذيني أو املوظفني لدى أي من
األطراف أعاله.

)7

أي مالك وحدات تتجاوز ملكيته ( )%5من صايف أصول صندوق االستثمار العقاري.

)8

أي شخص تابع أو مسيطر على أي من األشخاص السابق ذكرهم.
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و)ط) ألغراض هذه املادة يقصاااد بالتطوير األولي والتطوير اإلنشاااائي ،املعاني املوضاااحة هلما يف
الئحة صناديق االستثمار العقاري.
املادة السابعة والثمانون احلادية والتسعون :اجتماعات مالكي الوحدات
أ)

على مدير الصاااااندوق وضاااااع ساااااياساااااة يف شاااااأن اجتماعات مالكي الوحدات ،وأن يبني
تفاصيل تلك السياسة يف مستندات طرح شروط وأحكام الصندوق اخلاص.

ب) جيب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات عند تسلم طلب كتابي من
مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين ميلكون جمتمعني أو منفردين ( )%25على
األقل من قيمة وحدات الصندوق ،أو من أمني احلفظ.
ج) جيب على مدير الصاااااااااااااااااااااندوق عند الدعوة الجتماع مالكي الوحدات القيام بتحديد بنود
ونصاااب االجتماع والنساابة املطلوبة للموافقة على تلك البنود على أن يتم اديد سااياسااة ذلك
يف شروط وأحكام الصندوق.
د)

جيوز ملدير الصاااااااااااااااااااااندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات مببادرة منه  ،على أن ال
يتعارض موضاااااااوع الدعوة مع مساااااااؤوليات مدير الصاااااااندوق وواجباته مبوجب أحكام هذه
الالئحة.

ه)

تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات بإرساااااااااااااال إشاااااااااااااعار كتابي إىل مجيع مالكي
الوحدات وأمني احلفظ  )1قبل عشاااااارة أيام على األقل من االجتماع؛  )2ومبدة ال تزيد على
( )21يوماً قبل االجتماع ،وجيب أن حيدد اإلشااااااااعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته وجدول
األعمال والقرارات املقرتحة ،وجيب على مدير الصاااندوق حال إرسااااله إشاااعاراً إىل مالكي
الوحدات بعقد أي اجتماع ملالكي الوحدات ،إرسال نسخة منه إىل اهليئة.

و)

جيب على مدير الصااااندوق إشااااعار اهليئة جبميع القرارات الصااااادرة عن اجتماعات مالكي
الوحدات فور انتهائها.
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ز)

جيب على مدير الصااااااااااندوق اخلاص عند إعداد جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات أن
يأخذ يف االعتبار املوضااااااااااااااوعات اليت يرغب مالكي الوحدات يف إدراجها ،وحيق ملالكي
الوحدات الذين ميلكون ( )%10على األقل من قيمة وحدات الصااااااندوق اخلاص ،إضااااااافة
موضااااااااااااوع أو أكثر إىل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات ،شااااااااااااريطة أن ال يتداخل
املوضوع املقرتح مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته مبوجب أحكام هذه الالئحة.

أ)ح) جيوز ملدير الصااااااااندوق تعديل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات خالل فرتة اإلشااااااااعار
املشار إليها يف الفقرة (هاااااااااا ا) من هذه املادة ،على أن يُرسل إشعارًا كتابيًا بذلك إىل مجيع
مالكي الوحدات وأمني احلفظ  )1قبل عشاااااااااارة أيام على األقل من االجتماع؛  )2ومبدة ال
تزيد على ( )21يوماً قبل االجتماع.
ط) يف حال موافقة مالكي الوحدات على أي من القرارات املقرتحة يف اجتماع مالكي
الوحدات ،واستلزم ذلك تعديل شروط وأحكام الصندوق ،فعلى مدير الصندوق القيام
بتعديل هذه الشروط واألحكام وفقاً للقرار املوافق عليه.
ي) جيب على مدير الصاااااااندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات عند طلب اهليئة خالل مدة ال
تتجاوز ( )10أيام.
املادة الثامنة والثمانون الثانية والتسعون :موافقة مالكي الوحدات على التغيريات
أ) جيب على مدير الصااااااندوق اخلاص احلصااااااول على موافقة مالكي الوحدات يف الصااااااندوق
املع من خالل قرار صندوق عادي على التغيريات ا تية:
 )1التغيري املهم يف أهداف الصندوق اخلاص أو طبيعته أو فئته.
 )2التغيري الذي يكون له تأثري يف وضع املخاطر للصندوق اخلاص.
 )3التغيري الذي يزيد إمجالي املدفوعات اليت تسااااادَّد من أصاااااول الصاااااندوق اخلاص املغلق
بشكل جوهري.
 )4التغيري الذي يكون له تأثري ساااااااااااااليب أوجوهري يف حقوق مالكي الوحدات فيما يتعلق
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بالصندوق اخلاص املغلق.
 )5التغيري يف تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق املغلق.
 )6أي حاالت أخرى تقررها اهليئة من حني خر وتبلد بها مدير الصندوق.
ب) جيب بيان تفاصاااااااايل مجيع التغيريات املنصااااااااوص عليها يف هذه املادة يف تقارير الصااااااااندوق
اخلاص اليت يعدها مدير الصندوق وفقاً ألحكام املادة ( )8993من هذه الالئحة.
ج) جيب على مدير الصااندوق إشااعار اهليئة ومالكي الوحدات عن تفاصاايل التغيريات املذكورة
يف الفقرة (أ) من هذه املادة ،وذلك قبل ( )10أيام من سريان التغيري.
د) حيق ملالكي وحدات صاااندوق خاص مفتوح اسااارتداد وحداتهم قبل ساااريان أي من التغيريات
املذكورة يف الفقرة (أ) من هذه املادة ،دون فرض أي رسوم اسرتداد (إن وُجدت).
املادة التاسعة والثمانونالثالثة والتسعون :تقديم التقارير إىل مالكي الوحدات
أ) جيب إعداد التقارير الساااانوية (مبا يف ذلك القوائم املالية املراجعة) والتقارير الساااانوية املوجزة
للصندوق اخلاص وفقاااااااااااااا ااً ملتطلبات امللحااااااااق رقم ( )54من هذه الالئحة ،وجيب على مدير
الصااااااااااااااااااااااندوق تزويد مالكي الوحدات بها عند الطلب دون أي مقابل .كذلك ينبغي إتاحة
التقارير الساااااانوية ملالكي الوحدات خالل مدة ال تتجاوز ( )7090يوماً من نهاية فرتة التقرير
وذلك من خالل الوسائل ااددة يف شروط وأحكام الصندوق.
ب) جيب إعداد التقارير األولية للصااااااااااندوق العقاري اخلاص كل ( )6أشااااااااااهر على األقل وفقاً
ملتطلبات امللحق رقم ( )54من هذه الالئحة ،وإتاحتها ملالكي الوحدات خالل ( )35يوماً
من نهاية فرتة التقرير وذلك يف األماكن وبالوسااائل ااددة يف شااروط وأحكام الصااندوق،
وجيب على مدير الصااااندوق تزويد مالكي الوحدات بالتقارير االولية للصااااندوق عند الطلب
دون أي مقابل.
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املادة التسعون الرابعة والتسعون :تقديم التقارير إىل اهليئة
أ) جيب على مدير الصندوق بعد إتاحة التقارير السنوية ملالكي الوحدات واملطلوبة وفقاً للمادة
( )8993من هذه الالئحة (مبا يف ذلك القوائم املالية السنوية املراجعة) أن يقدم تلك التقارير
إىل اهليئة عند طلبها خالل مدة ال تتجاوز ( )5أيام.
ب) جيب على مدير الصاااااندوق أن يقدم إىل اهليئة أي معلومات يف شاااااأن االشااااارتاك أو اسااااارتداد
وحدات الصندوق اخلاص خالل مدة ال تتجاوز ( )10أيام من تاريخ طلبها.
املادة احلاديةاخلامسااة والتسااعون  :اإلشااعار املتعلق مبلكية حصااص كبرية من األسااهم أو أدوات
الدين القابلة للتحويل
أ) عندما تنطبق واحدة أو أكثر من احلاالت املذكورة أدناه على أي صاااااااااااااندوق خاص ،جيب
على مدير ذلك الصااااااندوق إشااااااعار املُصااااادِر واهليئة يف نهاية يوم التداول حبدوث احلالة ذات
العالقة:
)1

أن يشعر السوق عندما يصبح الصندوق مالكاً أو له مصلحة فيما نسبته ( )٪5أو أكثر
من أي فئة من فئات األسااااااهم املصاااااادر ذات األحقية يف التصااااااويال أو أدوات الدين القابلة
للتحويل اخلاصة باملُصدِر املدرجة أوراقه املالية يف السوق.

)2

عند حدوث زيادة أو نقص يف ملكية أو مصاالحة الصااندوق اخلاص املشااار إليها يف الفقرة
الفرعية ( )1من الفقرة (أ) من هذه املادة بنسبة  ٪1أو أكثر .وذلك ما تكن الزيادة أو
النقص نتيجة إلصدار ر لة ،أو زيادة رأس مال املصدر لالستحواذ على شركة أو شراء
أصاااااال ،أو ختفيض رأس مال املصاااااادر ،أو إصاااااادار أسااااااهم حقوق أولوية

يتداول فيها

الصاااندوق اخلاص أو أي من األشاااخاص املبينني يف الفقرة (ب) من هذه املادة أو ميارساااوا
حقوقهم يف االكتتاب خالل فرتة ال تتجاوز نهاية ثالث يوم تداول يلي تنفيذ الصااااااااااافقة أو
وقوع احلدث الذي أدى إىل اقق هذه امللكية أو املصااااالحة ،وأن يُضااااامَّن اإلشاااااعار قائمة
باألشااااااخاص الذين يكون هلم مصاااااالحة يف األسااااااهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل اليت
ميلكونها أو يسيطرون عليها.
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ب) جيب على مدير الصااااااندوق املشااااااار إليه يف الفقرة (أ) من هذه املادة أن يشااااااعر السااااااوق عند
حدوث أي تغري على قائمة األشااخاص املشااار إليها يف الفقرة (أ) من هذه املادة ،سااواء أكان
ذلك نتيجة وقوع حدث يساااتلزم إضاااافة شاااخص لتلك القائمة أو اساااتبعاد أي من األشاااخاص
الذين سااااااابق تضااااااامنيهم فيها ،وذلك خالل فرتة ال تتجاوز ثالث يوم تداول يلي وقوع احلدث
الذي أدى إىل التغري ذي الصلة.
ب ج)ألغراض هذه املادة ،عند حساااااااب العدد اإلمجالي لألسااااااهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل
اليت ألي صااندوق خاص مصاالحة فيها ،يُعد الصااندوق له مصاالحة يف أي أسااهم أو أدوات دين
قابلة للتحويل ميلكها أو يسيطر عليها أي من ا تي بيانهم:
 )1شركة يسيطر عليها ذلك الصندوق.
 )2أي شااخص أو صااندوق آخر يتصاارف باالتفاق مع الصااندوق اخلاص املشااار إليه يف
الفقرة (أ) من هذه املادة للحصااااول على مصاااالحة أو ممارسااااة حقوق التصااااويال يف
أسااااهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل اخلاصااااة باملُصااادِر املدرجة أوراقه املالية يف
السوق.
ج) للهيئة نشر أي إشعار تتلقاه وفقاً هلذه املادة.
د) يكون جيب أن يتضااامن اإلشاااعار املشاااار إليه يف الفقرة (أ) من هذه املادة وفقاً للنموذج الذي
تعده اهليئة- .على األقل -املعلومات التالية:
 )1أ اء األشااااااااااخاص املالكني لألسااااااااااهم أو أدوات الدين القابلة للتحويل ،أو ذوي
األحقية يف التصرف فيها.
 )2تفاصيل عملية التملك.
 )3تفاصيل أي دعم مادي من شخص آخر لعملية التملك أو قروض متويل.

109

املادة الثانية والتسعون السادسة والتسعون :القيود على نشاط السوق الثانوية
ال جيوز نقل ملكية وحدات الصااااااااندوق اخلاص املطروحة وفقاً ألحكام املادة ( )7581من هذه
الالئحة .إال يف إحدى احلاالت ا تية:
)1

إذا كان نقل امللكية إىل مالكي وحدات حاليني.

)2

إذا كان نقل امللكية إىل مسااااااااتثمرين ذوي خرة مسااااااااتثمرين من فئة العمالء املؤهلني و
العمالء املؤسسيني.

)3

إذا كان احلد األدنى األعلى واجب الدفع املرتتب دفعه عن تلك الوحدات ال يقل يزيد عن
على مليون مئيت ألف ريال سعودي أو ما يعادله.
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الباب السادس
الصناديق األجنبية
املادة الثالثة السابعة والتسعون :طرح وحدات صندوق أجنيب يف اململكة
أ) ال جيوز طرح وحدات األوراق املالية الصاااااااااادرة عن صاااااااااندوق أجنيب يف اململكة إال مبوجب
أحكام هذا الباب.
ب) ال جيوز ألي شااااخص طرح وحدات صااااندوق أجنيب يف اململكة ما

يكن الطرح بواسااااطة

موزع ،وأن يكون طرحاً خاصاً وفقاً ملتطلبات املادة ( )9599من هذه الالئحة.
ج) جيب أن يكون املوزع املشااااااار إليه يف الفقرة (ب) من هذه املادة شااااااخصاااا ا ًا مرخصاااا ا ًا له يف
ممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل أو نشاط إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق.
د) جيب أن يكون مدير الصاااااندوق األجنيب مرخصااا ااً له وفق معايري ومتطلبات تنظيمية مماثلة
على األقل لتلك اليت تطبقها اهليئة .وللهيئة وفقاً لتقديرها ااض تقييم ما إذا كانال املعايري
واملتطلبات التنظيمية املطبقة مماثلة على األقل لتلك اليت تطبقها اهليئة.
املادة الرابعة الثامنة والتسعون :الطرح اخلاص لصندوق أجنيب وأهلية املستثمرين
أ) يكون طرح وحدات الصاااااندوق األجنيب طرحاً خاصاااااً إذا كان املطروح عليهم مساااااتثمرين
ذوي خرةمستثمرين من فئة العمالء املؤهلني والعمالء املؤسسيني وفقاً للفقرة (ب) من املادة
( )74من هااذه الالئحااة ،أو إذا كااان احلااد األدنى األعلى واجااب الاادفع املرتتااب دفعااه على
لكل مطروح عليه (من غري املستثمرين من فئة العمالء املؤهلني والعمالء املؤس سيني) ال يقل
يزيد على عن مليون مئيت ألف ريال سعودي أو ما يعادله.
ب) جيوز للااهيئااة يف غري احلااالتني الواردتني يف الفقرة (أ) من هااذه املااادة ،وبناااءً على طلااب من
املوزع الذي يرغب يف طرح وحدات صااااندوق أجنيب -أن تقرر اعتبار الطرح خاصااااً ،بشاااارط
االلتزام بالضوابط واحلدود اليت تفرضها اهليئة.
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املادة اخلامسة التاسعة والتسعون :متطلبات الطرح اخلاص للصندوق األجنيب
أ) ال جيوز طرح وحدات صندوق أجنيب يف اململكة إال بعد استيفاء املوزع املتطلبات ا تية:
 )1إشاااعار اهليئة كتابياً وفقاً للصااايغة الواردة يف امللحق رقم ( )76من هذه الالئحة قبل ()15
يوماً على األقل من التاريخ املقرتح للطرح.
 )2تقديم إقرار إىل اهليئة وفقاً للصيغة الواردة يف امللحق رقم ( )98من هذه الالئحة.
 )3تقديم نسخ من أي مستندات طرح سوف تُستخدم يف اإلعالن عن الطرح إىل اهليئة.
 )4تقديم نسخة من ملخص املعلومات الرئيسة باللغة العربية وفقا ملتطلبات امللحق رقم ( )3من
هذه الالئحة.
 )4)5إجراء فحص نايف للجهالة للصااااااندوق األجنيب ومديره قبل توزيع وحدات ذلك الصااااااندوق،
وتزويد اهليئة بذلك عند طلبها خالل مخسة أيام من تاريخ الطلب.
 )5)6سداد املقابل املالي للتسجيل حسبما ادده اهليئة.
 )6)7تقديم أي معلومات أخرى تطلبها اهليئة.
ب) إذا رأت اهليئة بعد تلقي إشعار الطرح اخلاص واملعلومات والوثائق ذات العالقة وفقاً للفقرة
(أ) من هذه املادة أن الطرح املقرتح للوحدات قد ال يتناسااااااااااب مع قدرة املوزع أو ميكن أن
ينتج عنه إخالل بالنظام أو لوائحه التنفيذية ،فيجوز هلا اختاذ أي من ا تي:
 )1إجراء أي اساتقصااءات تراها مناسابة مبا يف ذلك طلب حضاور الشاخص املع

أو من ميثله

أمام اهليئة ل جابة عن أساااائلة اهليئة ،وشاااارح املسااااائل اليت ترى اهليئة أن هلا عالقة بالطرح
اخلاص.
 )2أن تطلب من الشااخص املع

أو غريه تقديم معلومات إضااافية ،أو تأكيد صااحة املعلومات

املقدمة بالطريقة اليت اددها اهليئة.
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ج) إذا قررت اهليئة أن الطرح اخلاص ال يتناسب مع قدرة املوزع،أو ميكن أن ينتج عنه إخالل
بالنظام أو لوائحه التنفيذية ،فيجوز هلا إصااااااااااادار "تبليد" للموزع بعدم جواز القيام بالطرح
اخلاص ،أو أن تنشر "إخطاراً" حيظر الطرح.
د) إذا

تتخذ اهليئة أياً من االجراءات املنصوص عليها يف الفقرة (ج) من هذه املادة ،فتصدر

اهليئة إشااااااااعاراً للموزع بناء على طلبه يبني عدم ممانعتها توزيع الصااااااااندوق األجنيب وطرح
وحداته ،وتقييد ا ه يف سجل الصناديق لديها..
ه) جيب على املوزع أن يقدم إىل اهليئة خالل ( )10أيام من انتهاء فرتة الطرح األولي للصندوق
األجنيب (إن وُجدت) بياناً لنتائج الطرح.
و) إذا

يكتمل الطرح من خالل عدم مجع احلد األدنى املوضاااااااااااح يف شاااااااااااروط وأحكام

الصندوق ومستندات الطرح اخلاصة به يف التاريخ املقرتح النتهاء الطرح (إن وُجد) واادد
يف إشاااعار الطرح اخلاص املقدم إىل اهليئة وفقاً للفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (أ) من هذه
املادة ،فيجب على املوزع تزويد اهليئة خالل ( )10أيام بإشااااااااااعار كتابي موقَّع منه يؤكد
فيه عدم اكتمال الطرح باإلضااااااااااااافة إىل إعادة مبالد االشاااااااااااارتاك وأي عوائد ناجتة عن
استثمارها دون أي حسم إىل مالكي الوحدات.
املادة السادسة والتسعون املئة :تقديم املعلومات إىل مالكي الوحدات ،ومستندات الطرح
أ) جيب على موزع وحدات الصاااااااااااااااااااندوق األجنيب أن يتيح ملالكي الوحدات يف اململكة نفس
املساااااااااااتندات اليت أتاحها مدير الصاااااااااااندوق األجنيب ملالكي الوحدات من ذات الفئة خارج
اململكة.
ب) جيب على موزع وحدات الصاااااندوق األجنيب التأكد من تقديم معلومات كافية إىل مالكي
الوحدات عن الطرح اخلاص لتمكينهم من اختاذ قرار اساااااتثماري مب
والتأكد من أن تلك املعلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغري مضللة.
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على إدراك ودراية،

ج) جيب أن تتضامن مساتندات الطرح اخلاص اليت ساوف تُساتخدم يف اإلعالن عن طرح وحدات
الصندوق األجنيب بياناً واضحاً وفقاً للصيغة الواردة يف امللحق رقم ( )109من هذه الالئحة.
املادة السابعة والتسعون األوىل بعد املئة :إعالنات األوراق املالية واملواد الرتوجيية
ال جيوز للموزع اإلعالن عن األوراق املالية واملواد الرتوجيية املتعلقة بالصاااندوق األجنيب أو نشااارها
إال بعد استيفاء املتطلبات ا تية:
)1

أن يكون اإلعالن عن األوراق املالية مرسااااااالً فقط إىل أشاااااااخاص جيوز أن يعرض عليهم
الطرح اخلاص يف الصندوق األجنيب مبوجب أحكام هذا الباب.

)2

أن يساااااااااااااااااااااااااتويف اإلعالن عن األوراق املالية متطلبات الئحة أعمال األوراق املالية والئحة
األشخاص املرخص هلم ذات العالقة.

املادة الثامنة والتسعون الثانية بعد املئة :صالحية اهليئة يف تعليق عمل املوزع
للهيئة صااااااااالحية تعليق عمل املوزع فيما يتعلق بصااااااااندوق أجنيب حمدد أو اختاذ أي تدابري أخرى
تراها مناسبة يف أي من احلاالت ا تية:
)1

توقف املوزع عن ممارسااااة نشاااااط التعامل بصاااافة وكيل دون إشااااعار اهليئة بذلك مبوجب
الئحة األشخاص املرخص هلم.

)2

إلغاء اهليئة أو تعليقها لرتخيص املوزع ذي العالقة.

)3

تقديم طلب إىل اهليئة من املوزع إللغاء ترخيصه ذي العالقة.

)4

إذا رأت اهليئة أن ذلك ضروري حلماية مالكي الوحدات أو احلفاظ على سوق منتظمة.

)5

إذا رأت اهليئة أن املوزع قد أخل -بشاااااااااااااااااااااااكل تراه جوهرياً-بااللتزام بالنظام أو لوائحه
التنفيذية.
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)6

أي حالة أخرى ترى اهليئة  -بناءً على أسس معقولة -أنها ذات أهمية جوهرية.

املادة التاسعة والتسعون الثالثة بعد املئة :مسؤوليات املوزع
جيب على موزع وحدات الصندوق األجنيب االلتزام با تي:
)1

إرسااااال مجيع التقارير واملسااااتندات اليت يصاااادرها مدير الصااااندوق األجنيب إىل مالكي
الوحدات يف اململكة ،والتأكد من أن مالكي الوحدات يتمتعون بشااااااااااااكل مباشاااااااااااار
باحلقوق املوضحة يف مستندات الصندوق.

)2

إشعار مالكي الوحدات كتابياً جبميع التغيريات األساسية املتعلقة بالصندوق األجنيب.

)3

إرساااااااااااال مجيع الطلبات واملخاطبات اليت يوجهها مالكو الوحدات يف اململكة إىل مدير
الصندوق األجنيب.

)4

إشاااااعار مالكي الوحدات يف اململكة قبل ( )90يوماً من انتهاء عالقته مبدير الصاااااندوق
األجنيب املفتوح.

)5

اختاذ اإلجراءات املناسبة لضمان استمرار عالقته مع مدير الصندوق األجنيب املغلق حتى
نهاية مدة الصندوق.

املادة الرابعة بعد املئة :تقديم التقارير إىل اهليئة
أ) جيب على موزع وحدات الصااااندوق األجنيب تقديم تقارير إىل اهليئة تتضاااامن مجيع التغيريات
األساسية املتعلقة بالصندوق األجنيب ،وأي معلومة أخرى تطلبها.
ب) جيب على موزع وحدات الصندوق األجنيب أن يقدم إىل اهليئة أي معلومات يف شأن االشرتاك
أو اسرتداد وحدات الصندوق األجنيب خالل مدة ال تتجاوز ( )10أيام من تاريخ طلبها.
املادة األوىل اخلامسة بعد املئة :القيود على نشاط السوق الثانوية
ال جيوز نقل ملكية وحدات الصاااااااندوق األجنيب املطروحة وفقاً ألحكام املادة ( )9599من هذه
الالئحة إىل أي شخص أخر يف اململكة ،إال يف احلاالت ا تية:
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)1

إذا كان نقل امللكية إىل مالكي وحدات حاليني.

)2

إذا كان نقل امللكية إىل مسااااااااتثمرين ذوي خرة مسااااااااتثمرين من فئة العمالء املؤهلني و
العمالء املؤسسيني.

)3

إذا كان احلد األدنى األعلى واجب الدفع املرتتب دفعه عن تلك الوحدات ال يقل يزيد عن
على مليون مئيت ألف ريال سعودي أو ما يعادله.
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الباب السابع
دمج صناديق االستثمار
املادة الثانيةالسادسة بعد املئة  :تقديم طلب إىل اهليئة لدمج صناديق إستثمار
أ) ملدير الصااااندوق التقدم إىل اهليئة بطلب املوافقة على دمج عدد من صااااناديق االسااااتثمار اليت
يااديرهااا واملطروحااة وفقااً للمااادة ( )3132أو املااادة ( )7480من هااذه الالئحااة ،وذلااك بعااد
موافقة مالكي وحدات مجيع الصناديق ذات العالقة من خالل قرار خاص.
ب) يكون الدمج بضم صندوق أو أكثر إىل صندوق قائم.
ج) جيب أن تكون الصناديق املزمع دجمها ذات نوع طرح وفئة مماثلة ،وذات أهداف وسياساات
استثمار متقاربة.
د) جيب إشااااااعار مالكي الواحدات عن تفاصاااااايل عملية الدمج ،واإلفصاااااااح عن ذلك يف املوقع
اإللكرتوني ملدير الصااااااااااااااااااااااندوق ،وذلك قبل ( )21يوماً من تنفيذ عملية الدمج ،وكذلك
اإلعالن عن ذلك يف املوقع اإللكرتوني للسوق بالنسبة للصناديق العامة.
ه) جيب بيان تفاصاايل عملية الدمج يف تقارير الصااندوق اليت يعدها مدير الصااندوق وفقاً للمادة
( )7176أو للمادة ( )8993من هذه الالئحة ،وذلك حبسب نوع الطرح.
و) حيق ملالكي وحدات الصندوق املفتوح اسرتداد وحداتهم قبل سريان الدمج دون فرض أي
رسوم اسرتداد (إن وُجدت).
ز) يدفع مدير الصندوق التكاليف الناجتة عن عملية الدمج من موارده اخلاصة.
املادة الثالثةالسابعة بعد املئة :املعلومات اإلضافية الواجب تقدميها إىل مالكي الوحدات
جيب على مدير الصااااااااااااااااااااندوق تزويد مجيع مالكي الوحدات مبعلومات كاملة عن عملية الدمج
املقرتحة متكنهم من التوصل إىل قرار مدروس ،وذلك حبسب ا تي:
 )1أن تكون مكتوبة بطريقة واضحة وصحيحة وغري مضللة.
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 )2أن تتضمن بشكل مفصل مجيع ا ثار املرتتبة واملتوقعة على عملية الدمج املقرتحة.
 )3أن تتضااااااااامن مقارنة مفصااااااااالة ملقابل اخلدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة املفروضاااااااااة على
الصناديق ذات العالقة.
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الباب الثامن
صناديق االستثمار اليت تتخذ شكل املنشأة ذات األغراض اخلاصة
املادة الثامنة بعد املئة :أحكام عامة
أ) تنطبق على صناديق االستثمار اليت تتخذ شكل املنشأة ذات األغراض اخلاصة مجيع
األحكام الواردة يف هذه الالئحة والقواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض اخلاصة ما
تنص هذه الالئحة على خالف ذلك.
ب) لتأسيس صندوق استثمار يتخذ شكل املنشأة ذات األغراض اخلاصة ،جيب على مدير
الصندوق استيفاء متطلب تأسيس منشأة ذات أغراض خاصة وفقاً لألحكام الواردة يف
القواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض اخلاصة ،واألحكام الواردة يف هذه الالئحة -
حسبما ينطبق.
ج) يكون رأس مال املنشأة ذات األغراض اخلاصة لصندوق االستثمار املفتوح متغريًا ومبني ًا
على أساس اشرتاكات واسرتدادات املستثمرين يف هذا الصندوق.
د) ألغراض هذا الباب ،أي إشارة إىل "صندوق االستثمار" يف هذه الالئحة أو يف نظاام السوق
املالية ولوائحاه التنفيذية ،تنطبق على صندوق االستثمار الذي يتخذ شكل املنشأة ذات
األغراض اخلاصة أو العكس حيثما ينطبق.
املادة التاسعة بعد املئة :أمني احلفظ
ينطبق على أمني حفظ صندوق االستثمار الذي يتخذ شكل املنشأة ذات األغراض اخلاصة
األحكام الواردة يف الباب الثالث من هذه الالئحة ،وذلك مبا يتوافق مع طبيعة هذه املنشأة.
املادة العاشرة بعد املئة :جملس جملس إدارة صندوق االستثمار الذي يأخذ شكل املنشأة ذات
األغراض اخلاصة
يكون جملس إدارة املنشأة ذات األغراض اخلاصة هو جملس إدارة الصندوق الذي يتخذ شكل
املنشأة ذات األغراض اخلاصة ،وتنطبق عليه مجيع األحكام املتعلقة مبجلس إدارة الصندوق
(العام واخلاص) الواردة يف هذه الالئحة ،باإلضافة إىل األحكام الواردة يف القواعد املنظمة
للمنشآت ذات األغراض اخلاصة (حيثما ينطبق).
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الباب التاسع
النشر والنفاذ
املادة الرابعةاحلادية عشرة بعد املئة :النشر والنفاذ
تكون هذه الالئحة نافذة وفقاً لقرار اعتمادها.
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امللحق 1
متطلبات شروط وأحكام الصندوق
على مدير الصاااااااندوق عرض شاااااااروط وأحكام الصاااااااندوق باللغة العربية بطريقة ساااااااهلة الفهم
واالساااتيعاب بالنسااابة ملالكي الوحدات ومالكي الوحدات ااتملني ،وجيب أن تشااامل الشاااروط
واألحكام على املعلومات ا تية وفقاً للتسلسل املوضح يف هذا امللحق:
حمتويات صفحة الغالف:
أ) اسم صندوق االستثمار ،مع ذكر فئته ونوعه.
ب) اسم مديرملخص الصندوق ،على أن يتضمن املعلومات ا تية:
البند
.1

اسم صندوق االستثمار

.2

اسم مدير الصندوق

.3

فئة الصندوق/نوع الصندوق

.4

هدف الصندوق

.5

مستوى املخاطر

.6

احلد األدنى لالشرتاك واالسرتداد

.7

أيام التعامل /التقييم

.8

أيام اإلعالن

.9

موعد دفع قيمة االسرتداد
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.10

سعر الوحدة عند الطرح األولي (القيمة اال ية)

.11

عملة الصندوق

.12

مدة صندوق االستثمار وتاريخ استحقاق الصندوق (حيثما ينطبق)

.13

تاريخ بداية الصندوق

.14

تاريخ إصدار الشروط واألحكام ،وآخر اديث هلا (إن وجد)

.15

رسوم االسرتداد املبكر (إن وجد)

.16

املؤشر االسرتشادي

.17

اسم أمني احلفظ

.18

اسم مراجع احلسابات

.19

رسوم إدارة الصندوق

.20

رسوم االشرتاك واالسرتداد

.21

رسوم أمني احلفظ

.22

مصاريف التعامل

.23

رسوم ومصاريف أخرى

.24

رسوم األداء (إن وجدت)
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اإلقرارات والبيان التوضيحي:
أ)

جيب أن اتوي صفحة الغالف بيانًا توضيحيًا وإقرارًا باملسؤولية وفقاً للصيغة ا تية:
"روجعال شاااروط وأحكام الصاااندوق من قبل جملس إدارة الصاااندوق ومتال املوافقة عليها.
ويتحمل مدير الصاااااااندوق وأعضااااااااء جملس إدارة الصاااااااندوق جمتمعني ومنفردين كامل
املساااااااااااااااؤولية عن دقة واكتمال املعلومات الواردة يف الشاااااااااااااااروط واألحكام .كما يقر
ويؤكدأعضاء جملس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال املعلومات الواردة
يف الشاااااااااروط واألحكام ،كما يقرون ويؤكدون على أن املعلومات والبيانات الواردة يف
الشروط واألحكام غري مضللة".

ب) جيب أن اتوي صفحة الغالف بياناً بإخالء املسؤولية وفقاً للصيغة ا تية:
"وافقال هيئة السوق املالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته .ال تتحمل اهليئة
أي مسؤولية عن حمتويات شروط وأحكام الصندوق ،وال تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها
أو اكتماهلا ،وال تعطي هيئة السوق املالية أي توصية بشأن جدوى االستثمار يف الصندوق
من عدمه وال تع موافقتها على تأساااايس الصااااندوق توصاااايتها باالسااااتثمار فيه ،وتؤكد
على أن قرار االستثمار يف الصندوق يعود للمستثمر أو من ميثله".
ج)

جيب إضااافة البيان بالصاايغة ا تية (إذا كان صااندوق االسااتثمار متوافقاً مع معايري اللجنة
الشرعية):
"مت اعتماد [اساام الصااندوقى على أنه صااندوق اسااتثمار متوافق مع املعايري الشاارعية ا ازة
من قِبل جلنة الرقابة الشرعية املعينة لصندوق االستثمار".

دها) بيان يفيد بأن شاااروط وأحكام صاااندوق االساااتثمار واملساااتندات األخرى كافة خاضاااعة
لالئحة صناديق االستثمار ،وتتضمن معلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغري مضللة عن
صندوق االستثمار ،وتكون حمدثة ومعدلة.
هاو) بيان يفيد بضرورة قراءة شروط وأحكام الصندوق مع مذكرة املعلومات واملستندات
ومستنداته األخرى لصندوق االستثمار.
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و) ز) بيان يفيد بأن مالك الوحدات يعد قد وقع على شروط وأحكام الصندوق وقبلها عند
اشرتاكه يف أي وحدة مدرجة من وحدات صندوق املؤشر املتداواللصندوق.
ز) ح) بيان يفيد بأنه ميكن االطالع على أداء الصندوق ضمن تقاريره.
ط) بيان اذيري بالصيغة التالية:
"ننصااح املسااتثمرين بقراءة شااروط وأحكام الصااندوق وفهمها .ويف حال تعذر فهم شااروط
وأحكام الصندوق ،ننصح باألخذ مبشورة مستشار مه ".
 )1صندوق االستثمار:
أ)

اسم صندوق االستثمار،مع ذكر فئته ونوعه.

ب) تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق ،وآخر اديث إن وُجد صندوق االستثمار.
حج) تاريخ موافقة اهليئة على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته.
د) مدة صندوق االستثمار ،وتاريخ استحقاق الصندوق( ،حيثما ينطبق).
ااتويات اليت داخل صفحة الغالف:
 )1معلومات عامة:
أ)

اسم مدير الصندوق ،ورقم ترخيصه الصادر عن هيئة السوق املالية.

ب) عنوان املكتب الرئيس ملدير الصندوق.
ج)

عنوان املوقع اإللكرتوني ملدير الصاااااااااااااااندوق ،وعنوان أي موقع إلكرتوني مرتبط مبدير
الصندوق يتضمن معلومات عن صندوق االستثمار( ،إن وُجد).

د)

اسم أمني احلفظ ،ورقم ترخيصه الصادر عن هيئة السوق املالية.

ها) عنوان املوقع اإللكرتوني ألمني احلفظ( ،إن وُجد).
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 )2النظام املطبق:
بيان يفيد بأن صااااندوق االسااااتثمار ومدير الصااااندوق خاضااااعان لنظام السااااوق املالية ولوائحه
التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة املطبقة يف اململكة العربية السعودية.
 )3سياسات االستثمار وممارساته :أهداف صندوق االستثمار:
أ)

وصف ألهداف صندوق االستثمار ،مبا يف ذلك نوع الصندوق.

ب) بيان يوضح سياسات االستثمار وممارساته ،مبا يف ذلك أنواع األصول اليت يستثمر فيها
الصندوق.
أ)

األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار.

ب)

نوع (أنواع) األوراق املالية اليت سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي.

ج)

أي ساااااااياساااااااة لرتكيز االساااااااتثمار يف أوراق مالية معنية ،أو يف صاااااااناعة أو جمموعة من
القطاعات ،أو يف بلد معني أو منطقة جغرافية معينة على أن تشاااااااااااااااامل على احلد األدنى
واألقصى لتلك األوراق املالية.

د)

أسواق األوراق املالية اليت حيتمل أن يشرتي ويبيع الصندوق فيها استثماراته.

ها) اإلفصاح عما إذا كان مدير الصندوق ينوي االستثمار يف وحدات صندوق االستثمار.
و)

أنواع املعامالت واألساليب واألدوات اليت ميكن ملدير الصندوق استخدامها بغرض اختاذ
قراراته االستثمارية لصندوق االستثمار.

ز)

أنواع األوراق املالية اليت ال ميكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق.

ح)

أي قيد آخر على نوع (أنواع) األوراق املالية أو األصااااااااول األخرى اليت ميكن للصااااااااندوق
االستثمار فيها.

ط) احلد الذي ميكن فيه استثمار أصول الصندوق يف وحدات صندوق أو صناديق استثمار
يديرها ذلك املدير أو مديرو صناديق آخرون.
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ي) صااالحيات صااندوق االسااتثمار يف اإلقراض واالقرتاض ،وسااياسااة مدير الصااندوق بشااأن
ممارسااااااة صااااااالحيات اإلقراض واالقرتاض ،وبيان سااااااياسااااااته فيما يتعلق برهن أصااااااول
الصندوق.
ك) اإلفصاح عن احلد األعلى للتعامل مع أي طرف نظري.
ل) بيان سياسة مدير الصندوق إلدارة خماطر الصندوق.
م)

ذكر املؤشااار االسااارتشاااادي ،باإلضاااافة إىل معلومات عن اجلهة املزودة للمؤشااار واألساااس
واملنهجية املتبعة حلساب املؤشر.

ن)

يف حالة اسااتخدام عقود املشااتقات ،جيب أن يبيَّن بشااكل بارز اهلدف من اسااتخدام تلك
األدوات (مثل اإلدارة الفعالة للمحفظة أو اقيق أهداف االسااااااااااتثمار أو ألغراض التحوط
من خماطر تقلب األسعار).

س) أي إعفاءات توافق عليها هيئة السوق املالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار.
 )4مدة صندوق االستثمار
بيان يوضح مدة صندوق االستثمار وتاريخ استحقاق الصندوق( ،حيثما ينطبق).
 )4املخاطر الرئيسة لالستثمار يف الصندوق:
أ)

إذا كان من املرجح أن يتعرض صااااااااندوق االسااااااااتثمار لتقلبات مرتفعة بساااااااابب تكوين
استثماراته ،فيجب تضمني بيان بارز يفيد ذلك.

ب) جيب أن اتوي بيان ًا بارزًا بأن األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشار
ال يُعد مؤشراً على أداء الصندوق يف املستقبل.
ج)

بيان بارز بأنه ال يوجد ضاااامان ملالكي الوحدات أن األداء املطلق لصااااندوق االسااااتثمار أو
أداءه مقارنة باملؤشر سوف يتكرر أو مياثل األداء السابق.

د)

بيان بارز حيذر املسااتثمرين من أن االسااتثمار يف صااندوق االسااتثمار ال يُعد إيداعاً لدى أي
بنك.
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ها) بيان بارز حيذر املساااااااتثمرين من خماطر خساااااااارة األموال عند االساااااااتثمار يف صاااااااندوق
االستثمار.
و)

جيب أن اتوي قائمة للمخاطر الرئيسااااااااااة ااتملة املرتبطة باالسااااااااااتثمار يف صااااااااااندوق
االسااااتثمار ،واملخاطر املعرض هلا صااااندوق االسااااتثمار وأي ظروف من ااتمل أن تؤثر يف
صايف قيمة أصول الصندوق وعائداته.

)5

آلية تقييم املخاطر:
جيب أن اتوي إقراراً من مدير الصااندوق يفيد بوجود آلية داخلية لتقييم املخاطر املتعلقة
بأصول الصندوق.

)6

الفئة املستهدفة لالستثمار يف الصندوق:
بيان يوضح الفئة املستهدفة لالستثمار بهذا الصندوق (اديد املستثمرين األكثر مالءمة
لالستثمار يف صندوق االستثمار املع ).

 )75قيود/حدود االستثمار:
بيان يفيد بأن مدير الصندوق ملتزم خالل إدارته لصندوق االستثمار بالقيود واحلدود اليت
تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.
 )68العملة:
بيان عملة صااندوق االسااتثمار ،ووصااف أي إجراء لتحويل االشاارتاكات اليت مت احلصااول
عليها بعمالت أخرى.
 )79مقابل اخلدمات والعموالت واألتعاب:
أ)

بيان تفاصيل جلميع املدفوعات من أصول صندوق االستثمار ،وطريقة احتسابها.

ب)

جدول يوضااح مجيع الرسااوم واملصاااريف ،مع كيفية حساااب مقابل اخلدمات والعموالت
واألتعاب ،ووقال دفعها من قبل صندوق االستثمار.
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ج)

جدول افرتاضااي يوضااح نساابة تكاليف الصااندوق إىل القيمة اإلمجالية ألصااول الصااندوق
على مسااااااتوى الصااااااندوق ومالك الوحدة خالل عمر الصااااااندوق ،على أن يشاااااامل نساااااابة
التكاليف املتكررة وغري املتكررة.

د)

بيان تفاصااايل مقابل الصااافقات املفروضاااة على االشااارتاك واالسااارتداد ونقل امللكية اليت
يدفعها مالكو الوحدات ،وطريقة احتساب ذلك املقابل.

ه)

جيب أن اتوي املعلومات املتعلقة بالتخفيضااات والعموالت اخلاصااة وشاارح سااياسااة مدير
الصندوق بشأن التخفيضات والعموالت اخلاصة.

و)

جيب أن اتوي املعلومات املتعلقة بالزكاة و/أو الضريبة (إن وُجدت).

ز)

بيان أي عمولة خاصة يرمها مدير الصندوق (إن وُجدت).

ح)

مثال افرتاضااي يوضااح مجيع الرسااوم واملصاااريف ومقابل الصاافقات اليت دُفعال من أصااول
الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق.

 )810التقييم والتسعري:
أ)

بيان مفصل عن كيفية تقييم كل أصل ميلكه الصندوق.

ب)

بيان عدد نقاط التقييم ،وتكرارها.

ج)

بيان اإلجراءات اليت ستُتخذ يف حالة اخلطأ يف التقييم أو اخلطأ يف التسعري.

د)

بيان تفاصيل طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشرتاك واالسرتداد.

ها)

مكان ووقال نشر سعر الوحدة ،وتكرارها.

 )911التعامالت:
أ)

بيان يوضاااح مساااؤوليات مدير الصاااندوق يف شاااأن طلبات االشااارتاك واالسااارتداد تفاصااايل
الطرح األولي ،مثل تاريخ البدء واملدة والسعر األولي.

ب)

بيان يوضاااح التاريخ اادد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االشااارتاك واالسااارتداد يف أي
يوم تعامل ومسؤوليات مدير الصندوق يف شأن طلبات االشرتاك واالسرتداد.
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ب ج)

بيان يوضااااح أقصااااى فرتة زمنية بني تساااالم طلب االساااارتداد ودفع عوائد االساااارتداد ملالك
الوحدات.
بيان يوضااااح إجراءات االشاااارتاك واالساااارتداد ،مبا يف ذلك مكان تقديم الطلبات واملدة

د)

بني طلب االسرتداد ودفع متحصالت االسرتداد أو نقل امللكية (حيثما ينطبق).
ه)

بيان يوضح أي قيود على التعامل يف وحدات الصندوق.

دو)

بيان يوضااح احلاالت اليت يؤجَّل معها التعامل يف الوحدات أو يعلَّق ،واإلجراءات املتبعة يف
تلك احلاالت.

هاز)

بيان اإلجراءات اليت جيري مبقتضاها اختيار طلبات االسرتداد اليت ستؤجَّل .

وح)

وصف األحكام املنظمة لنقل ملكية الوحدات إىل مستثمرين آخرين.

ز)

اإلفصاح عما إذا كان مدير الصندوق ينوي االستثمار يف وحدات صندوق االستثمار.

ح)

بيان التاريخ اادد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االشاااااااارتاك واالساااااااارتداد يف أي يوم
تعامل.

ط)

بيان إجراءات تقديم الطلبات اخلاصة باالشرتاك يف الوحدات أو اسرتدادها.

يط)

بيان احلد األدنى لعدد أو قيمة الوحدات اليت جيب على مالك الوحدات االشرتاك فيها أو
نقلها أو اسرتدادها.

ك ي) بيان تفصيلي عن أي حد أدنى للمبلد الذي ينوي مدير الصندوق مجعه ،ومدى تأثري عدم
الوصول إىل ذلك احلد األدنى يف الصندوق.
بيان اإلجراءات التصااحيحية الالزمة لضاامان اسااتيفاء متطلب  10ماليني ريال سااعودي أو

ل)

ما يعادهلا كحد أدنى لصايف قيمة أصول الصندوق.
 )1012سياسة التوزيع:
أ) بيان يتعلق بساااياساااة توزيع الدخل واألرباح ،مبا يف ذلك تفاصااايل عن التوزيعات اليت ال يُطالب
بها.
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ب) التاريخ التقرييب لالستحقاق والتوزيع( ،حيثما ينطبق).
ج) بيان حول كيفية دفع التوزيعات.
 )1113تقديم التقارير إىل مالكي الوحدات:
أ) جيب أن اتوي املعلومات املتعلقة بالتقارير املالية ،مبا يف ذلك الفرتات املالية األولية والسنوية.
ب) جيب أن اتوي معلومات عن أماكن ووساااااااااااائل إتاحة تقارير الصاااااااااااندوق اليت يعدها مدير
الصندوق.
ج) جيب أن اتوي معلومات عن وسائل تزويد مالكي الوحدات بالقوائم املالية السنوية.
د) جيب أن اتوي إقرار يفيد بتوافر أول قائمة مالية مراجعة يف نهاية الساااانة املالية للصااااندوق مع
ذكر تاريخ نهاية تلك السنة.
هاااااااااااااا) جيب أن اتوي إقرار يفيد االلتزام بتقديم القوائم املالية السنوية املراجعة للصندوق جماناً
عند طلبها.
 ) 1214سجل مالكي الوحدات:
أ) بيان بشأن إعداد سجل حمدث ملالكي الوحدات ،وحفظه يف اململكة.
ب) بيان معلومات عن سااااااااااااااااااجل مالكي الوحدات (مثل املكان الذي ميكن ملالكي الوحدات
احلصول منه على السجل).
 ) 1315اجتماع مالكي الوحدات:
أ) بيان الظروف اليت يُدعى فيها إىل عقد اجتماع ملالكي الوحدات.
ب) بيان إجراءات الدعوة إىل عقد اجتماع ملالكي الوحدات.
ج) بيان يوضااااااااح طريقة تصااااااااويال مالكي الوحدات وحقوق التصااااااااويال يف اجتماعات مالكي
الوحدات.
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 ) 1416حقوق مالكي الوحدات:
أ) قائمة حبقوق مالكي الوحدات.
ب) سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق حبقوق التصويال املرتبطة بأي أصول للصندوق العام الذي
يديره.
 ) 1517مسؤولية مالكي الوحدات:
بيان يفيد بأنه فيما عدا خسااااارة مالك الوحدات السااااتثماره يف الصااااندوق أو جزء منه ،ال يكون
مالك الوحدات مسؤوالً عن ديون والتزامات الصندوق.
 )1618خصائص الوحدات:
تقديم وصف ملختلف فئات الوحدات ،إذا كان الصندوق يضم أكثر من فئة واحدة ،مبا يف ذلك
اسم كل فئة وتفاصيل ذلك.
 ) 1719التغيريات يف شروط وأحكام الصندوق:
أ) بيان باألحكام املنظمة لتغيري شاااااروط وأحكام الصاااااندوق واملوافقات واإلشاااااعارات ااددة
مبوجب الئحة صناديق االستثمار.
ب) بيان اإلجراءات اليت ستُتبع ل شعار عن أي تغيريات يف شروط وأحكام الصندوق.
 )1820إنهاء وتصفية صندوق االستثمار:
أ) بيان باحلاالت اليت تساااتوجب إنهاء صاااندوق االساااتثمار ،واإلجراءات اخلاصاااة بذلك مبوجب
أحكام الئحة صناديق االستثمار.
ب) جيب أن اتوي معلومات عن اإلجراءات املتبعة لتصفية صندوق االستثمار.
ج) يف حال انتهاء مدة الصاااااندوق ،ال يتقاضاااااى مدير الصاااااندوق أي أتعاب ختصااااام من أصاااااول
الصندوق.
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 )1921مدير الصندوق:
أ) بيان مهام اسم مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته.
ب) رقم الرتخيص الصادر عن هيئة السوق املالية وتارخيه.
ج) العنوان املسجل وعنوان املكتب الرئيس ملدير الصندوق.
د) عنوان املوقع اإللكرتوني ملدير الصااااااااااااااااااااااااااندوق ،وعنوان أي موقع إلكرتوني مرتبط مبدير
الصندوق يتضمن معلومات عن صندوق االستثمار( ،إن وُجد).
ها) بيان رأس املال املدفوع ملدير الصندوق.
و) ملخص باملعلومات املالية ملدير الصندوق مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة املالية السابقة.
ز) بيان األدوار األساسية ملدير الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق االستثمار.
ح) أي أنشاااااطة عمل أو مصااااااحل أخرى ملدير الصاااااندوق متثل أهمية جوهرية ،أو من املمكن أن
تتعارض مع أنشطة صندوق االستثمار.
ط) بيان حق مدير الصندوق يف تعيني مدير صندوق من الباطن.
جي) بيان األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله.
 )2022أمني احلفظ:
أ) بيان مهام اسم أمني احلفظ ومسؤولياته وواجباته .
ب) رقم الرتخيص الصادر عن هيئة السوق املالية وتارخيه.
ج) العنوان املسجل وعنوان العمل ألمني احلفظ.
د) بيان األدوار األساسية ألمني احلفظ ومسؤولياته فيما يتعلق بصندوق االستثمار.
ب) ه) بيان حق أمني احلفظ يف تعيني أمني حفظ من الباطن.
و) املهام اليت كلف بها أمني احلفظ طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بصندوق االستثمار.
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جز) بيان األحكام املنظمة لعزل أمني احلفظ أو استبداله.
 ) 23جملس إدارة الصندوق:
أ) أ اء أعضاء جملس إدارة الصندوق ،مع بيان نوع العضوية.
ب) ذكر نبذة عن مؤهالت أعضاء جملس إدارة الصندوق.
ج) وصف أدوار ومسؤوليات جملس إدارة الصندوق.
د) تفاصيل مكافآت أعضاء جملس إدارة الصندوق.
هاااااااااااااااااااااااا) بيان بأي تعارض متحقق أو حمتمل بني مصاحل عضو جملس إدارة الصندوق ومصاحل
الصندوق.
و) بيان يوضاااااح مجيع جمالس إدارة الصاااااناديق اليت يشاااااارك فيها عضاااااو جملس الصاااااندوق ذي
العالقة.
 ) 24جلنة الرقابة الشرعية( ،يف حالة وجودها):
أ) أ اء أعضاء جلنة الرقابة الشرعية ،ومؤهالتهم.
ب) بيان بأدوار ومسؤوليات جلنة الرقابة الشرعية.
ج) تفاصيل مكافآت أعضاء جلنة الرقابة الشرعية.
د) تفاصااااايل املعايري املطبقة لتحديد شااااارعية األصاااااول املعدة لالساااااتثمار واملراجعة الدورية لتلك
األصول واإلجراءات املتبعة يف حال عدم التوافق مع املعايري الشرعية.
 ) 25مستشار االستثمار (إن وُجد):
أ) اسم مستشار االستثمار.
ب) العنوان املسجل وعنوان العمل ملستشار االستثمار.
ج) وصف األدوار األساسية ومسؤوليات مستشار االستثمار فيما يتعلق بصندوق االستثمار.
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 ) 26املوزع (إن وُجد):
أ) اسم املوزع.
ب) العنوان املسجل وعنوان العمل للموزع.
ج) عنوان املوقع اإللكرتوني للموزع (حيثما ينطبق).
د) بيان الرتخيص الصادر عن اهليئة للموزع (إن وجد).
ه) وصف األدوار األساسية واملسؤوليات للموزع فيما يتعلق بصندوق االستثمار.
 )2127اااسب القانوني مراجع احلسابات:
أ) بيان باسم اااسب القانوني مراجع احلسابات لصندوق االستثمار.
ب) بيان مهام اااسب العنوان املسجل وعنوان العمل ملراجع احلسابات القانوني وواجباته.
ج) بيان األدوار األساسية ملراجع احلسابات ومسؤولياته.
جد) بيان األحكام املنظمة الستبدال اااسب القانونيمراجع احلسابات لصندوق االستثمار.
 )2228أصول الصندوق:
أ) بيان بأن أصول صندوق االستثمار حمفوظة بواسطة أمني احلفظ لصاحل صندوق االستثمار.
ب) بيان يوضح أنه جيب على أمني احلفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن
أصول عمالئه ا خرين.
ج) بيان يوضح أن أصول صندوق االستثمار مملوكة بشكل مجاعي ملالكي الوحدات ملكية
مشاااعة .وال جيوز أن يكون ملدير الصااندوق أو مدير الصااندوق من الباطن أو أمني احلفظ أو
أمني احلفظ من الباطن أو مقدم املشااورة أو املوزع أي مصاالحة يف أصااول الصااندوق أو مطالبة
فيما يتعلق بتلك األصااول ،إال إذا كان مدير الصااندوق أو مدير الصااندوق من الباطن أو أمني
احلفظ أو أمني احلفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكاً لوحدات الصندوق،وذلك
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يف حدود ملكيته ،أو كان مساااااااااااااموحاً بهذه املطالبات مبوجب أحكام الئحة صاااااااااااااناديق
االستثمار وأُفصح عنها يف هذه الشروط واألحكام أو مذكرة املعلومات.
 )2329إقرار من مالك الوحدات معاجلة الشكاوى:
جيب أن اتوي إفادةً بأن اإلجراءات اخلاصاة مبعاجلة الشاكاوى سايتم تقدميها عند طلبها
دون مقابل ،مبا يف ذلك الوسااائل اليت ميكن اسااتخدامها لتقديم الشااكوى ومكان تقديم
الشكاوى.
إقرار من مالك الوحدة باالطالع على شاااااااااااروط وأحكام الصاااااااااااندوق ومذكرة املعلومات
وملخص املعلومات الرئيسااااة اخلاصااااة بالصااااندوق ،وكذلك يقر مبوافقته على خصااااائص
الوحدات اليت اشرتك فيها..
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امللحق 2
مذكرة املعلومات
على مدير الصااااااندوق عرض مذكرة معلومات الصااااااندوق باللغة ،العربية وبطريقة سااااااهلة الفهم
واالسااااااااتيعاب بالنساااااااابة إىل مالكي الوحدات ومالكي الوحدات ااتملني ،وجيب أن تشاااااااامل
مذكرة املعلومات املعلومات ا تية وفقاً للتسلسل املوضح يف هذا امللحق:
حمتويات صفحة الغالف:
أ) اسم صندوق االستثمار ،مع ذكر فئته ونوعه
ب) اسم مدير الصندوق.
ج) اسم أمني احلفظ.
د) تاريخ إصدار مذكرة املعلومات ،وآخر اديث هلا.
ها) بيان بأن مذكرة املعلومات وحمتوياتها خاضعة ألحكام الئحة صناديق االستثمار.
و) بيان اذيري بالصيغة التالية:
"ننصاااااااااح املساااااااااتثمرين بقراءة حمتويات مذكرة املعلومات وفهمها .ويف حال تعذر فهم حمتويات
مذكرة املعلومات ،ننصح باألخذ مبشورة مستشار مه ".
ااتويات داخل صفحة الغالف
أ) جيب أن اتوي صفحة الغالف بيان ًا باملسؤولية وفقاً للصيغة ا تية:
"روجعال مذكرة املعلومات من قبل جملس إدارة الصاااااااااااندوق ومتال املوافقة عليها .ويتحمل مدير
الصندوق وأعضاء جملس إدارة الصندوق جمتمعني ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة واكتمال
املعلومات الواردة يف مذكرة املعلومات .كما يقر ويؤكدأعضاااااء جملس إدارة الصااااندوق ومدير
الصااااااندوق بصااااااحة و اكتمال املعلومات الواردة يف مذكرة املعلومات ،كما يقرون و يؤكدون
على أن املعلومات و البيانات الواردة يف مذكرة املعلومات غري مضللة".
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ب) جيب أن اتوي صفحة الغالف بيان ًا إخالء املسؤولية وفقاً للصيغة ا تية:
"وافقال هيئة السااااوق املالية على تأساااايس صااااندوق االسااااتثمار وطرح وحداته .ال تتحمل اهليئة أي
مساااااااااااااااؤولية عن حمتويات مذكرة املعلومات ،وال تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتماهلا،
وختلي نفسااها صااراحة من أي مسااؤولية مهما كانال ،ومن أي خسااارة تنتج عما ورد يف مذكرة
املعلومات أو عن االعتماد على أي جزء منها .وال تعطي هيئة السوق املالية أي توصية بشأن جدوى
االسااتثمار يف الصااندوق من عدمه وال تع موافقتها على تأساايس الصااندوق توصاايتها باالسااتثمار
فيه أو تأكيد صااحة املعلومات الواردة يف الشااروط واألحكام ومذكرة املعلومات ،وتؤكد على
أن قرار االستثمار يف الصندوق يعود للمستثمر أو من ميثله".
ج) اذا كان صاااااااااندوق االساااااااااتثمار متوافق ًا مع املعايري الشااااااااارعية ا ازة من قِبل جلنة الرقابة
الشرعية املعينة لصندوق االستثمار ،جيب إضافة البيان ا تي:
"مت اعتماد (اسم الصندوق) على أنه صندوق استثمار متوافق مع املعايري الشرعية ا ازة من قِبل
جلنة الرقابة الشرعية املعينة لصندوق االستثمار".
 )1صندوق االستثمار:
أ) اسم صندوق االستثمار.
ب) تاريخ إصدار شروط وأحكام صندوق االستثمار.
ج) تاريخ موافقة اهليئة على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته.
د) مدة صندوق االستثمار ،وتاريخ استحقاق الصندوق( ،حيثما ينطبق).
ها) عملة صندوق االستثمار.
 ) 2سياسات االستثمار وممارساته:
أ) األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار.
ب) نوع (أنواع) األوراق املالية اليت سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسي.
ج) أي سااااياسااااة لرتكيز االسااااتثمار يف أوراق مالية معنية ،أو يف صااااناعة أو جمموعة من
القطاعات ،أو يف بلد معني أو منطقة جغرافية معينة.
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د) أسواق األوراق املالية اليت حيتمل أن يشرتي ويبيع الصندوق فيها استثماراته.
هاااااااااااا) أنواع املعامالت واألساليب واألدوات اليت ميكن ملدير الصندوق استخدامها بغرض
اختاذ قراراته االستثمارية لصندوق االستثمار
و) أنواع األوراق املالية اليت ال ميكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق.
ز) أي قيد آخر على نوع (أنواع) األوراق املالية أو األصاااااول األخرى اليت ميكن للصاااااندوق
االستثمار فيها.
ح) احلد الذي ميكن فيه اساااااتثمار أصاااااول الصاااااندوق يف وحدات صاااااندوق أو صاااااناديق
استثمار يديرها ذلك املدير أو مديرو صناديق آخرون.
ط) صاااالحيات صاااندوق االساااتثمار يف االقرتاض ،وساااياساااة مدير الصاااندوق بشاااأن ممارساااة
صالحيات االقرتاض ،وبيان سياسته فيما يتعلق برهن أصول الصندوق.
ي) اإلفصاح عن احلد األعلى للتعامل مع أي طرف نظري.
ك) بيان سياسة مدير الصندوق إلدارة خماطر الصندوق.
ل) ذكر املؤشااار االسااارتشاااادي ،باإلضاااافة إىل معلومات عن اجلهة املزودة للمؤشااار واألساااس
واملنهجية املتبعة حلساب املؤشر.
م) يف حالة اساااتخدام عقود املشاااتقات ،جيب أن يبيَّن بشاااكل بارز اهلدف من اساااتخدام تلك
األدوات (مثل اإلدارة الفعالة للمحفظة أو اقيق أهداف االسااتثمار أو ألغراض التحوط من
خماطر تقلب األسعار).
ن) أي إعفاءات توافق عليها هيئة السوق املالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار.
 )3املخاطر الرئيسة لالستثمار يف الصندوق:
أ) إذا كان من املرجح أن يتعرض صاااااااااااندوق االساااااااااااتثمار لتقلبات مرتفعة بسااااااااااابب تكوين
استثماراته ،فيجب تضمني بيان بارز يفيد ذلك.
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ب) جيب أن اتوي بيان ًا بارزًا بأن األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء السابق للمؤشر
ال يُعد مؤشراً على أداء الصندوق يف املستقبل.
ج) بيان بارز بأنه ال يوجد ضااامان ملالكي الوحدات أن األداء املطلق لصاااندوق االساااتثمار أو أداءه
مقارنة باملؤشر سوف يتكرر أو مياثل األداء السابق.
د) بيان بارز حيذر املستثمرين من أن االستثمار يف صندوق االستثمار ال يُعد إيداعاً لدى أي بنك.
ه)بيان بارز حيذر املستثمرين من خماطر خسارة األموال عند االستثمار يف صندوق االستثمار.
و)جيب أن اتوي قائمة للمخاطر الرئيساااة ااتملة املرتبطة باالساااتثمار يف صاااندوق االساااتثمار،
واملخاطر املعرض هلا صاااندوق االساااتثمار وأي ظروف من ااتمل أن تؤثر يف صاااايف قيمة أصاااول
الصندوق وعائداته.
 )4معلومات عامة:
أ) جيب أن اتوي توضااااايح ًا للفئة املساااااتهدفة لالساااااتثمار بهذا الصاااااندوق (اديد املساااااتثمرين
األكثر مالءمة لالستثمار يف صندوق االستثمار املع ).
ب) بيان يتعلق بساااااااياساااااااة توزيع األرباح ،مبا يف ذلك تفاصااااااايل عن التوزيعات اليت ال يُطالب بها
واملعلومات حول طريقة الدفع (إن وُجدت).
ج) األداء السابق لصندوق االستثمار (حيثما ينطبق ذلك) على أن يتضمن املعلومات التالية:
 )1العائد الكلي لسنة واحدة وثالث سنوات ومخس سنوات (أو منذ التأسيس).
 )2إمجالي العائدات السنوية لكل من السنوات العشر املاضية (أو منذ التأسيس).
 )3أداء صاااندوق االساااتثمار باملقارنة مع املؤشااار االسااارتشاااادي على مدار السااانوات اخلمس
املاضية أو منذ التأسيس( ،حيثما ينطبق).
 )4تاريخ توزيع األرباح على مدار السنوات املالية الثالث املاضية.
 )5بيان يشاااااري إىل أن تقارير الصاااااندوق متاحة الطالع اجلميع من خالل املوقع االلكرتوني
ملدير الصندوق.
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د) جيب أن اتوي قائمة حبقوق مالك الوحدات.
ها) جيب أن اتوي بيان ًا مبسؤوليات مالك الوحدات.
و) بيان باحلاالت اليت تساااتوجب إنهاء صاااندوق االساااتثمار واإلجراءات اخلاصاااة باإلنهاء ،وذلك
مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار.
ز) جيب أن اتوي إقرارًا من مدير الصااااااااااااااندوق يفيد بوجود آلية داخلية لتقويم املخاطر املتعلقة
بأصول الصندوق.
 ) 5مقابل اخلدمات والعموالت واألتعاب:
أ) اإلفصاح عن مجيع أنواع املدفوعات من أصول صندوق االستثمار.
ب) جدول يوضاااااح مجيع الرساااااوم واملصااااااريف ،مع كيفية حسااااااب مقابل اخلدمات والعموالت
واألتعاب ،ووقال دفعها من قبل صندوق االستثمار.
ج) بيان تفاصاايل مقابل الصاافقات اليت جيوز فرضااها فيما يتعلق برسااوم االشاارتاك واالسااارتداد
ونقل امللكية اليت يدفعها مالكو الوحدات ،وطريقة احتساب ذلك املقابل.
د) بيان أي عمولة خاصة يرمها مدير الصندوق (إن وُجدت).
هااااااااااااااااااا) مثال افرتاضي يوضح مجيع الرسوم واملصاريف ومقابل الصفقات اليت دُفعال من أصول
الصندوق أو من قبل مالك الوحدات على أساس عملة الصندوق.
 )6التقييم والتسعري:
أ) جيب أن اتوي تفاصيل كيفية تقويم كل أصل ميلكه صندوق االستثمار.
ب) جيب أن اتوي عدد نقاط التقييم وتكرارها.
ج) جيب أن اتوي اإلجراءات اليت ستُتخذ يف حالة التقييم أو التسعري اخلاطئ.
د) طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيذ طلبات االشرتاك واالسرتداد.
ها) جيب أن توضح مكان ووقال نشر سعر الوحدة وتكرارها.
140

 )7التعامل:
أ) جيب أن اتوي تفاصيل الطرح األولي،مثل تاريخ البدء واملدة والسعر األولي.
ب) جيب أن اتوي التاريخ اادد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االشرتاك واالسرتداد.
ج) جيب أن اتوي إجراءات االشااااااااااارتاك واالسااااااااااارتداد ،مبا يف ذلك احلد األدنى لالشااااااااااارتاك
واالسااااااااااارتداد واحلد األدنى للملكية ومكان تقديم الطلبات واملدة بني طلب االسااااااااااارتداد ودفع
متحصالت االسرتداد أو نقل امللكية (حيثما ينطبق).
د) جيب أن اتوي معلومات عن ساااااااااااااجل مالكي الوحدات (مثل املكان الذي ميكن ملالكي
الوحدات احلصول منه على السجل).
ها) جيب أن اتوي بيان ًا يوضح أن أموال االشرتاك املتسلمة سوف تُستثمر يف الودائع البنكية
وصفقات سوق النقد ،واملرمة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو هليئة رقابية مماثلة
للمؤسسة خارج اململكة ،إىل حني الوصول إىل احلد األدنى من املبلد املطلوب.
و) جيب أن اتوي بيان ًا تفصااااايلي ًا ألي حد أدني للمبلد الذي ينوي مدير الصاااااندوق مجعه ،ومدى
تأثري عدم الوصول إىل ذلك احلد األدنى يف الصندوق.
ح) بيان اإلجراءات التصااحيحية الالزمة لضاامان اسااتيفاء متطلب  10ماليني ريال سااعودي أو ما
يعادهلا كحد أدنى لصايف قيمة أصول الصندوق.
ط) بيان يوضااااااااااااح احلاالت اليت يؤجَّل معها التعامل يف الوحدات أو يعلَّق ،واإلجراءات املتبعة يف
تللك احلاالت.
ي) بيان اإلجراءات اليت جيري مبقتضاها اختيار طلبات االسرتداد اليت ستؤجَّل.
 )8خصائص الوحدات:
تقديم وصف ملختلف فئات الوحدات ،إذا كان الصندوق يضم أكثر من فئة واحدة ،مبا يف ذلك
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اسم كل فئة وتفاصيل ذلك.
 ) 9اااسبة و تقديم التقارير:
أ) املعلومات ذات الصلة بالتقارير املالية ،مبا يف ذلك الفرتات املالية األولية والسنوية .
ب) معلومات عن أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق اليت يعدها مدير الصندوق.
ج) إقرار يفيد بتوافر أول قائمة مالية مراجعة يف نهاية الساانة املالية للصااندوق مع ذكر تاريخ نهاية
تلك السنة.
د) إقرار يفيد بتقديم القوائم املالية السنوية املراجعة للصندوق جماناً عند طلبها.
 ) 10جملس إدارة الصندوق:
أ) أ اء أعضاء جملس إدارة الصندوق ،مع بيان نوع العضوية.
ب) ذكر نبذة عن مؤهالت أعضاء جملس إدارة الصندوق.
ج) وصف أدوار ومسؤوليات جملس إدارة الصندوق.
د) تفاصيل مكافآت أعضاء جملس إدارة الصندوق.
هاااااااااااااااااااااااا) بيان بأي تعارض متحقق أو حمتمل بني مصاحل عضو جملس إدارة الصندوق ومصاحل
الصندوق.
و) بيان يوضاااااح مجيع جمالس إدارة الصاااااناديق اليت يشاااااارك فيها عضاااااو جملس الصاااااندوق ذي
العالقة.
 ) 11جلنة الرقابة الشرعية( ،يف حالة وجودها):
أ) أ اء أعضاء جلنة الرقابة الشرعية ،ومؤهالتهم.
ب) بيان بأدوار ومسؤوليات جلنة الرقابة الشرعية.
ج) تفاصيل مكافآت أعضاء جلنة الرقابة الشرعية.
142

د) تفاصااااايل املعايري املطبقة لتحديد شااااارعية األصاااااول املعدة لالساااااتثمار واملراجعة الدورية لتلك
األصول واإلجراءات املتبعة يف حال عدم التوافق مع املعايري الشرعية.
 )12مدير الصندوق:
أ) اسم مدير الصندوق.
ب) رقم الرتخيص الصادر عن هيئة السوق املالية.
ج) العنوان املسجل وعنوان العمل ملدير الصندوق.
د) تاريخ الرتخيص الصادر عن هيئة السوق املالية.
ها) بيان رأس املال املدفوع ملدير الصندوق
و) ملخص باملعلومات املالية ملدير الصااااااااندوق مع توضاااااااايح اإليرادات واألرباح للساااااااانة املالية
السابقة.
ز) أ اء أعضااء جملس إدارة مدير الصاندوق وأنشاطة العمل الرئيساة لكل عضاو (خبالف تلك
األنشاااااااااطة املرتبطة بأعمال مدير الصاااااااااندوق) إذا كانال متثل أهمية جوهرية ألعمال مدير
الصندوق.
ح) وصااااااف لألدوار واملسااااااؤوليات والواجبات الرئيسااااااة ملدير الصااااااندوق فيما يتعلق بصااااااندوق
االستثمار.
ط) املهام اليت كُلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار.
ي) أي أنشااااااطة عمل أو مصاااااااحل أخرى ملدير الصااااااندوق متثل أهمية جوهرية ،أو من املمكن أن
تتعارض مع أنشطة صندوق االستثمار.
ك) بيان األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله.
 )13أمني احلفظ:
أ) اسم أمني احلفظ.
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ب) رقم الرتخيص الصادر عن هيئة السوق املالية.
ج) العنوان املسجل وعنوان العمل ألمني احلفظ.
د) تاريخ الرتخيص الصادر عن هيئة السوق املالية.
ها) وصف األدوار األساسية ومسؤوليات أمني احلفظ فيما يتعلق بصندوق االستثمار.
و) املهام اليت كلف بها أمني احلفظ طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بصندوق االستثمار.
ز) بيان األحكام املنظمة لعزل أمني احلفظ أو استبداله.
 ) 14مستشار االستثمار (إن وُجد):
أ) اسم مستشار االستثمار.
ب) العنوان املسجل وعنوان العمل ملستشار االستثمار.
ج) وصف األدوار األساسية ومسؤوليات مستشار االستثمار فيما يتعلق بصندوق االستثمار.
 )15املوزع (إن وُجد):
أ) اسم املوزع.
ب) العنوان املسجل وعنوان العمل للموزع.
ج) بيان الرتخيص الصادر عن اهليئة للموزع.
د) وصف األدوار األساسية ومسؤوليات املوزع فيما يتعلق بصندوق االستثمار.
 )16اااسب القانوني:
أ) اسم اااسب القانوني.
ب) العنوان املسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني.
ج) وصف األدوار األساسية ومسؤوليات اااسب القانوني فيما يتعلق بصندوق االستثمار.
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 )1730معلومات أخرى:
أ) جيب أن اتوي بيان ًا يفيد بأن الساااياساااات واالجراءات اليت ساااتتبع ملعاجلة تعارض املصااااحل
وأي تعارض مصاحل حمتمل و/أو فعلي سيتم تقدميها عند طلبها دون مقابل.
ب) جيب أن اتوي املعلومات املتعلقة بالتخفيضااااات والعموالت اخلاصااااة وشاااارح سااااياسااااة مدير
الصندوق بشأن التخفيضات والعموالت اخلاصة.
ج) جيب أن اتوي املعلومات املتعلقة بالزكاة و/أو الضريبة (إن وُجدت).
د) جيب أن اتوي معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات.
ها) جيب أن اتوي معلومات عن اإلجراءات املتبعة إلنهاء وتصفية صندوق االستثمار.
و) جيب أن اتوي إفادةً بأن اإلجراءات اخلاصااة مبعاجلة الشااكاوى ساايتم تقدميها عند طلبها
دون مقابل ،مبا يف ذلك الوساااائل اليت ميكن اساااتخدامها لتقديم الشاااكوى ومكان تقديم
الشكاوى.
زب) جيب أن توضااح أن اجلهة القضااائية املختصااة بالنظر يف أي نزاع ناشاائ من أو عن االسااتثمار
يف صناديق االستثمار هي جلنة الفصل يف منازعات األوراق املالية.
ح) ج) جيب أن اتوي قائمة للمسااااااتندات املتاحة ملالكي الوحدات ،تشاااااامل شااااااروط وأحكام
الصاااااندوق ،وملخص املعلومات الرئيساااااة وكل عقد مذكور يف مذكرة املعلوماتالشااااااروط
واألحكام ،والقوائم املالية ملدير الصندوق.
ط) جيب أن اتوي بيان ًا بأن أصااااااول صااااااندوق االسااااااتثمار مملوكة ملالكي الوحدات جمتمعني
(ملكية مشااااااعة) ،وليس ملدير الصاااااندوق أو مدير الصاااااندوق من الباطن أو أمني احلفظ أو
أمني احلفظ من الباطن أو مقدم املشااورة أو املوزع أي مصاالحة يف أصااول الصااندوق أو مطالبة
فيها ،إال إذا كان مدير الصاااااااندوق أو مدير الصاااااااندوق من الباطن أو أمني احلفظ أو أمني
احلفظ من الباطن أو مقدم املشاااااااورة أو املوزع مالكاً لوحدات الصاااااااندوق ،و ذلك يف حدود
ملكيته ،أو كان مساااموحاً بهذه املطالبات مبوجب أحكام هذه الالئحة ،وأُفصااِح عنها يف
شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة املعلومات.
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ي) د) جيب أن اتوي أي معلومة أخرى معروفة ،أو ينبغي أن يعرفها مدير الصااااااااااندوق أو جملس
إدارة الصااندوق بشااكل معقول ،وقد يطلبها – بشااكل معقول – مالكو الوحدات احلاليون
أو ااتملون أو مسااااتشاااااروهم املهنيون ،أو من املتوقع أن تتضاااامنها مذكرة املعلوماتشااااروط
وأحكام الصندوق اليت سيُتخذ قرار االستثمار بناءً عليها.
كه) أي إعفاءات من قيود الئحة صاااناديق االساااتثمار توافق عليها هيئة الساااوق املالية ما عدا اليت
ذُكرت يف سياسات االستثمار وممارساته.
ل) سااياسااة مدير الصااندوق فيما يتعلق حبقوق التصااويال املرتبطة بأي أصااول للصااندوق العام الذي
يديره
 )1831متطلبات املعلومات اإلضافية ألنواع معينة من الصناديق:
أ) يف حالة صندوق أسواق النقد:
)1

جيب أن اتوي بياناً يوضااااااح أن االشاااااارتاك يف أي وحدة من هذا النوع من الصااااااناديق
خيتلف عن إيداع مبلد نقدي لدى بنك حملي.

 )2جيب أن اتوي بياناً يوضااااح أن مدير الصااااندوق غري ملزم بقبول طلب اساااارتداد الوحدات
بسعر االشرتاك ،وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عُرضة للصعود واهلبوط.
 )3بيان املنهجية اليت سااايتبعها مدير الصاااندوق لتصااانيف اساااتثمارات الصاااندوق أو األطراف
النظرية اليت سيتعامل معها الصندوق.
 )4إذا كان الصاااندوق سااايتعامل مع أي مُصااادِر لصااافقات ساااوق النقد خارج اململكة ،فإن
مدير الصااااندوق يقر بأن هذا املصاااادر خاضااااع هليئة رقابية مماثلة ملؤسااااسااااة النقد العربي
السعودي.
 )5إذا كان الصندوق سيستثمر يف عقود املشتقات لغرض التحوط ،فإن مدير الصندوق يقر
بأن اجلهة املصاااادرة خاضااااعة لقواعد الكفاية املالية الصااااادرة عن اهليئة أو الصااااادرة عن
جهة رقابية مماثلة للهيئة.
ب) يف حالة الصندوق املغذي:
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 )1تفاصيل املعايري اليت طبقها مدير الصندوق الختيار الصندوق املستهدف.
 )2جيب على مدير الصااااندوق املغذي أن يفصااااح عن التفاصاااايل الكاملة لألتعاب
واملصاااااريف ذات الصاااالة على مجيع مسااااتويات هيكل الصااااندوق ،مبا يف ذلك
إمجالي الرسوم الرئيسة لصندوق االستثمار الذي يستثمر فيه الصندوق املغذي
والرسوم اليت يتقاضاها مدير الصندوق املغذي.
ج) إذا كان الصااندوق املطروح صااندوق محاية رأس املال ،جيب أن اتوي بياناً بأن رأس املال لن
يكون حممياً إال إذا مت امتالك الوحدات حتى اساااتحقاق الصاااندوق ،وأن اسااارتداد الوحدات
قبل استحقاق الصندوق قد يكون بسعر أقل من القيمة املستثمرة ،وإذا كانال هناك معاملة
أفضل لطلبات االسرتداد قبل استحقاق الصندوق ،فيجب أن اتوي على بيان بهذه املعاملة.
د) إذا كان الصندوق املطروح صندوق مؤشر متداول جيب أن اتوي ما يلي:
)1

جيب أن اتوي نصاً يفيد بإقرار وموافقة مالكي وحدات صندوق املؤشر املتداول
على شروط وأحكام الصندوق وذلك مبجرد قيامهم باالشرتاك فيه.

 )2اإلفصااااح عن نقاط التقييم اخلاصاااة بصاااايف قيمة األصاااول اإلرشاااادية وصاااايف قيمة
األصول اإلرشادية لكل وحدة.
 )3اإلفصااااح عن معلومات صاااانع الساااوق وتفاصااايل متطلبات صاااناعة الساااوق املتفق معه
عليها (واليت تشمل على سبيل املثال النطاق السعري الذي يلتزم صانع السوق بإدخال
أمر الشراء وأمر البيع ضمنه واحلد األدنى لقيم أوامر الشراء والبيع).
 )4بياناً يفيد بأنه ليس هناك ما يضمن دقة أو مطابقة أداء الصندوق وأداء املؤشر.
 )5بياناً الظروف اليت قد تؤدي إىل أخطاء يف تتبع أداء املؤشااااااااااااار ،واالسااااااااااااارتاتيجيات
املستخدمة يف التقليل من مثل هذه األخطاء.
 )6وصااااااااافاً موجزاً ملنهجية /قواعد املؤشااااااااار مع ذكر الوساااااااااائل اليت ميكن ملالكي
الوحدات احلصاااااااول من خالهلا على أحدث املعلومات واألخبار واملكونات اخلاصاااااااة
باملؤشر.
 )7بيان أي ظرف أو ظروف قد تؤثر يف دقة واكتمال حساب املؤشر.
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 )8وصفاً خلطة مدير الصندوق يف حال إيقاف حساب املؤشر من قبل مزود اخلدمة
 )9)4هامش معامل االحنراف عن املؤشر.
ها) يف حالة صندوق املؤشر:
 )1بياناً يفيد بأنه ليس هناك ما يضمن دقة أو مطابقة أداء الصندوق وأداء املؤشر.
 )2بياناً الظروف اليت قد تؤدي إىل أخطاء يف تتبع أداء املؤشااار ،واالساااارتاتيجيات املساااتخدمة يف
التقليل من مثل هذه األخطاء.
 )3وصاااااااافاً موجزاً ملنهجية /قواعد املؤشاااااااار مع ذكر الوسااااااااائل اليت ميكن ملالكي الوحدات
احلصول من خالهلا على أحدث املعلومات واألخبار واملكونات اخلاصة باملؤشر.
 )4بيان أي ظرف أو ظروف قد تؤثر يف دقة واكتمال حساب املؤشر.
 )5وصفاً خلطة مدير الصندوق يف حال إيقاف حساب املؤشر من قبل مزود اخلدمة.
 )6بيان هامش معامل االحنراف عن املؤشر.
و) إذا كان املطروح صاااندوقاً قابضا ااً ،جيب اإلفصااااح عن أن الصاااناديق الرئيساااة املساااتثمر فيها
خاضعة لرسوم أخرى .وباإلضافة إىل ذلك ،جيب اإلفصاح عن نسبة مصروفات كل صندوق
بنهاية العام واملتوسط املرجح لنسبة مصروفات كل الصناديق الرئيسة املستثمر فيها.
ز) جيب بيان معايري اديد جمال االستثمار يف حال كون جمال االستثمار يف الصندوق حمددًا.
 ) 32إقرار من مالك الوحدات
إقرار من مالك الوحدة باالطالع على شاااااااااااروط وأحكام الصاااااااااااندوق ومذكرة املعلومات
وملخص املعلومات الرئيسااااة اخلاصااااة بالصااااندوق ،وكذلك يقر مبوافقته على خصااااائص
الوحدات اليت اشرتك فيها.
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امللحق 3
حمتويات ملخص املعلومات الرئيسة
جيب أن يُعد ملخص املعلومات الرئيسااة باللغة العربية ،وبطريقة موجزة ومبسااطة ،وجيب تضاامني
ملخص املعلومات الرئيسااااة املعلومات املتعلقة خبصااااائص صااااندوق االسااااتثمار ملساااااعدة مالكي
الوحدات ومالكي الوحدات ااتملني على فهم طبيعة صااااااااندوق االسااااااااتثمار واملخاطر املرتبطة
باالساااااااااتثمار فيه بشاااااااااكل معقول؛ لتمكينهم من اختاذ قرار اساااااااااتثماري مدروس ومب

على

معلومات كافية ،على أن حيتوي املعلومات ا تية كحد أدنى:
أ) املعلومات الرئيسة حول صندوق االستثمار ،مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر:
 )1اسم صندوق االستثمار ،مع ذكر نوع الطرح وفئة الصندوق ونوعه.
 )2وصف موجز لألهداف االستثمارية لصندوق االستثمار.
 )3وصف موجز لسياسات استثمار الصندوق وممارساته .
 )4املخاطر املرتبطة باالستثمارات يف صندوق االستثمار.
 )5البيانات السابقة املتعلقة بأداء صندوق االستثمار وفق ًا ملا ورد يف مذكرة املعلومات.
ب) مقابل اخلدمات والعموالت واألتعاب .
ج) بيان حول مكان وكيفية احلصااااااااول على معلومات إضااااااااافية حول صااااااااندوق االسااااااااتثمار
ومستنداته.
د) اسم وعنوان مدير الصندوق وبيانات االتصال اخلاصة به.
ها) اسم وعنوان أمني احلفظ وبيانات االتصال اخلاصة به.
و) اسم وعنوان املوزع (إن وجد) وبيانات االتصال اخلاصة به.
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امللحق 4امللحق 2
حمتويات طلب تأسيس وطرح وحدات صندوق عام
يوضاااااح هذا امللحق املساااااتندات املطلوب إرفاقها ،بالطريقة اليت اددها اهليئة ،يف الطلب املقدم
إىل هيئة السوق املالية.
جيب أن يتضمن الطلب ا تي:
أ) النموذج رقم ( )1املرافق هلذا امللحق بعد تعبئته.
ب) قائمة مراجعة املستندات املقدمة.
ج) مساااودة شاااروط وأحكام الصاااندوق (مع قائمة مراجعة لشاااروط وأحكام الصاااندوق حبساااب
امللحق رقم .)1
د) مساااودة مذكرة املعلومات (مع قائمة مراجعة اإلفصااااح ملذكرة العلومات حبساااب امللحق رقم
.)2
ها) مسودة ملخص املعلومات الرئيسة حبسب امللحق رقم .3
ود) صورة من إثبات اهلوية الشخصية ألعضاء جملس إدارة الصندوق.
زها) مناذج االشرتاك واالسرتداد (حيثما ينطبق).
حو) تفاصاااااااايل آلية اختاذ القرارات االسااااااااتثمارية ،مع اديد أ اء أي أشااااااااخاص مسااااااااجلني
مشرتكني.
طز) سياسات وإجراءات إدارة املخاطر للصندوق ذي العالقة.
يح ) إقرار من مدير الصااااااااااااندوق بوجود النظم اإلدارية اليت ساااااااااااايتم تبنيها فيما يتعلق باجلوانب
التشغيلية املرتبطة بصناديق االستثمار ،مبا يف ذلك برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام لصندوق
االستثمار ذي العالقة.
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كط) إقرار من مدير الصااندوق يفيد بأن مجيع أعضاااء جملس إدارة الصااندوق املرشااحني تنطبق
عليهم متطلبات التأهيل الواردة يف الئحة صااناديق االسااتثمار ،وأن أعضاااء ا لس املسااتقلني
ينطبق عليهم تعريف عضاااااااو جملس إدارة صاااااااندوق مساااااااتقل الوارد يف قائمة املصاااااااطلحات
املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها.
لي) أي مستندات أخرى مؤيدة للطلب.
مك) املقابل املالي.
نل) نسخ إلكرتونية من املستندات املطلوبة مبوجب مجيع الفقرات أعاله.
م) املوافقات املطلوبة من اجلهات احلكومية ذات العالقة (حيثما ينطبق).
ن) أي عقود أبرمها مدير الصاااندوق ملصااالحة الصاااندوق ،واليت منها على سااابيل املثال ال احلصااار
العقود املتعلقة بأعضااااااااء جملس إدارة الصاااااااندوق املساااااااتقلني ،ومراجع احلساااااااابات ،وأمني
احلفظ ،واملدير اإلداري.
منوذج الطلب متاح ،وميكن احلصاااااااااااااااااااااااول عليه من املوقع الر ي هليئة الساااااااااااااااااااااااوق املالية:
www.cma.org.sa
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النموذج رقم ()1
طلب تأسيس صندوق عام

تعليمات ملء النموذج:
ميكن ملء هذا النموذج إلكرتونياً.
يف حال وجود مستندات مؤيدة مطلوبة وفقاً هلذا النموذج ،يرجى إرفاقها.
يرجى وضع عالمة (  )يف اخلانات ذات الصلة إذا كان ذلك مناسباً.
إذا كان السؤال غري منطبق ،يرجى كتابة عبارة "غري منطبق" يف اخلانة املخصصة ل جابة.
إذا كانال اخلانة غري كافية ،يرجى مواصلة الكتابة يف ورقة منفصلة ،ويرجى إيضاح السؤال
املرتبط باملعلومات اإلضافية.
جيب ملء منوذج واحد لكل صندوق.
يتعني االحتفاظ بنسخة من النموذج وأي مستندات مؤيدة للطلب تقدَّم إىل هيئة السوق املالية.
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1

صندوق االستثمار
معلومات عن صندوق االستثمار الذي سيتم تأسيسه

 -1اسم الصندوق

 -2فئة ونوع الصندوق

 -3أهداف االستثمار

 -4سياسات االستثمار وممارساته

 -5السمات اخلاصة  /املميزة (إن وُجدت)

-5-6

تاريخ بداية فرتة الطرح األولي املقرتحة

-6-7

تاريخ نهاية فرتة الطرح األولي املقرتحة

153

-7-8

املدة  /تاريخ استحقاق صندوق االستثمار (إن وُجد)

-8-9

أسباب تأسيس صندوق االستثمار

 -9-10إسرتاتيجية الصندوق التسويقية (خطة مدتها  5-3سنوات)

 -10-11أ اء أعضاء جملس إدارة الصندوق املقرتحني.
 -11-12بالنسبة إىل الصندوق املغذي ،يرجى ملء ما يلي:
أ)

اسم الصندوق املستهدف

ب)

اسم مدير الصندوق

جا)

اسم أمني احلفظ

د)

تاريخ التأسيس

ها)

مكان تأسيس الصندوق

و)

اسم اهليئة اإلشرافية

ز)

حا)

ط)

األهداف االستثمارية للصندوق
املستهدف
السياسات االستثمارية للصندوق
املستهدف وممارساته
السمات اخلاصة/املميزة
للصندوق املستهدف (إن وُجدت)
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مالحظة
يرجى تقديم ا تي :تقارير مراجعة شاملة ودقيقة عن الصندوق املستهدف ومدير الصندوق.
()1

نسخة من مذكرة معلومات الصندوق املستهدف.

()2

تقارير مراجعة شاملة ودقيقة عن الصندوق املستهدف ومدير الصندوق.
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2

مدير الصندوق
معلومات حول الشخص المرخص له الذي يدير صندوق االستثمار

 -1اسم الشخص املرخص له (مدير الصندوق)

 -2رقم الرتخيص الصادر عن هيئة السوق املالية

 -3اهليكل التنظيمي (للشركة كاملة وقسم إدارة األصول)

يرجى استخدام ورقة منفصلة إذا كانال اخلانة غري كافية.
 -4اسم (أ اء) مدير اافظة املسجل املسؤول عن الصندوق.
(بما في ذلك بيانات االتصال)

 -5اسم (أ اء) مسؤول املطابقة وااللتزام وجلنة املطابقة وااللتزام
(بما في ذلك بيانات االتصال)
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 -6هل سيعيَّن مدير صندوق من الباطن؟
ال

نعم

إذا كانال إجابتك نعم ،يرجى إرفاق نسخة من عقد اخلدمات.
 -7إذا كانال إجابتك نعم ،يرجى ذكر اسم مدير (مديري) الصندوق من الباطن

 -8اسم مدير اافظة املسؤول عن الصندوق لدى مدير الصندوق من الباطن

 -9رقم الرتخيص الصادر عن هيئة السوق املالية اخلاص مبدير الصندوق من الباطن (حيثما ينطبق ذلك)

 -10إذا كان مدير الصندوق من الباطن أجنبياً ،يرجى تقديم املعلومات ا تية:
أ) مكان التأسيس

ب) اهليئة اإلشرافية

ج) العنوان وبيانات االتصال اخلاصة مبدير الصندوق من الباطن
العنوان
رقم اهلاتف
الريد
اإللكرتوني

157

د) هل مدير الصندوق من الباطن خاضع إلشراف جهة رقابية وفق معايري وشروط تنظيمية مماثلة على األقل لتلك اليت
تطبقها اهليئة؟
إذا كان هناك أكثر من مدير واحد للصندوق من الباطن ،يرجى تقديم املعلومات املطلوبة وفقاً للفقرات من  7إىل  10أعاله
لكل مدير صندوق من الباطن.

 -11هل سيكون هناك مهام أخرى ملدير الصندوق يُكلَّف بها مقدمو اخلدمة؟
ال

نعم

إذا كانال إجابتك نعم ،يرجى إرفاق نسخ من عقود اخلدمات.
 -12إذا كانال إجابتك نعم ،يرجى بيان املهام اليت سيُكلَّف بها مع ذكر تفاصيل مقدم (مقدمي) اخلدمات.

يرجى استخدام ورقة منفصلة إذا كانال اخلانة غري كافية.
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3

أمين الحفظ
معلومات حول الشخص المرخص له في القيام بنشاط الحفظ

 .1اسم الشخص املرخص له (أمني احلفظ)

 .2رقم الرتخيص الصادر عن هيئة السوق املالية

 .3العالقة مع مدير الصندوق
مستقل

طرف ذو عالقة

يرجى تقديم نسخة من عقد اخلدمات  /اتفاقية مستوى اخلدمة.

 .4اهليكل التنظيمي (قسم احلفظ)

يرجى استخدام ورقة منفصلة إذا كانال اخلانة غري كافية.

 .5هل سيعيَّن أمني حفظ من الباطن؟
ال

نعم

إذا كانال إجابتك نعم ،يرجى إرفاق نسخة من عقد اخلدمات.
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 .6إذا كانال إجابتك نعم ،يرجى ذكر اسم أمني احلفظ من الباطن

 .7رقم الرتخيص الصادر عن هيئة السوق املالية اخلاص بأمني احلفظ من الباطن (حيثما ينطبق ذلك)

 .8إذا كان أمني احلفظ من الباطن أجنبياً ،يرجى تقديم املعلومات ا تية:
أ) مكان التأسيس

ب) اهليئة اإلشرافية

ج) العنوان وبيانات االتصال اخلاصة بأمني احلفظ من الباطن
العنوان
رقم اهلاتف
الريد
اإللكرتوني
د) هل أمني احلفظ من الباطن خاضع إلشراف جهة رقابية وفق معايري وشروط تنظيمية مماثلة على األقل لتلك اليت
تطبقها اهليئة؟

إذا كان هناك أكثر من أمني حفظ واحد من الباطن ،يرجى تقديم املعلومات املطلوبة وفقاً للفقرات من  5إىل  8أعاله
لكل أمني حفظ من الباطن.
 .9هل سيكون هناك مهام أخرى ألمني احلفظ يُكلَّف بها مقدمو اخلدمة؟
ال

نعم
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إذا كانال إجابتك نعم ،يرجى إرفاق نسخ من عقود اخلدمات .
 .10إذا كانال إجابتك نعم ،يرجى سرد املهام اليت سيُكلَّف بها مع ذكر تفاصيل مقدم اخلدمة والرتتيبات.

يرجى استخدام ورقة منفصلة إذا كانال اخلانة غري كافية.

161

4

إقرار
إقرار مدير الصندوق وأمين الحفظ

عن الشخص املرخص له (مدير الصندوق)
أقر أنا املوقع أدناه على حد علمي واعتقادي (وبعد احلرص التام واملعقول للتأكد من ذلك) بأن املعلومات اليت قدمتها يف هذا
الطلب كاملة وواضحة وصحيحة وغري مضللة وقال تقدميها .وأقر ،إضافة إىل ذلك ،بأن صندوق االستثمار املقرتح ،وحمتويات
شروط و أحكام الصندوق ،ومذكرة املعلومات ،ال تتعارض مع نظام السوق املالية والئحة صناديق االستثمار.
االسم

املنصب

التوقيع

التاريخ

اسم الشخص املسؤول عن الطلب لدى مدير الصندوق

املنصب

رقم اهلاتف

الريد اإللكرتوني
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عن الشخص املرخص له (أمني احلفظ)
أنا [اسم الشخص املرخص لهى أعمل أمني حفظ لصندوق االستثمار املقرتح ،أقر وأؤكد أن سأقوم باملسؤوليات املنوطة بي
حبسب الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ،ومذكرة املعلومات ،ونظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية.
االسم

املنصب

التوقيع

التاريخ

اسم الشخص املسؤول عن الطلب لدى أمني احلفظ

املنصب

رقم اهلاتف

الريد اإللكرتوني
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5

الطارح  /الموزع
معلومات عن الشخص المرخص له الذي يطرح  /يوزع وحدات صناديق االستثمار

 .1اسم وعنوان الشخص املرخص له أو املكلف الذي يطرح  /يوزع وحدات صندوق االستثمار العام

 .2رقم الرتخيص الصادر عن هيئة السوق املالية (حيثما ينطبق)
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امللحق 53
حمتويات تقارير الصندوق
تُساااتخدم تقارير الصاااندوق لتوفري املعلومات ذات العالقة بشاااكل دوري عن صاااندوق االساااتثمار
لتمكن مالكي الوحدات من تقييم أداء صندوق االستثمار.
جيب أن اتوي التقارير الساااااااااااااااااااااااانوية مجيع املعلومات املطلوبة يف هذا امللحق .جيب أن اتوي
التقارير السنوية املوجزة  -على األقل  -املعلومات املطلوبة وفقاً للفقرات (أ) و(ب) و(جااااااااااا 3/إىل
ج )6/من هذا امللحق.
جيب أن اتوي التقارير األولية على األقل املعلومات املطلوبة مبوجب الفقرتني (جااااا) و(و) من هذا
امللحق.
حمتوى تقارير الصندوق التقارير السنوية لصندوق:
أ) معلومات صندوق االستثمار:
 )1اسم صندوق االستثمار
 )2أهداف وسياسات االستثمار وممارساته.
 )3سياسة توزيع الدخل واألرباح.
 )4بيان (خبط عريض) يفيد بأن تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل.
 )5وصف املؤشر االسرتشادي للصندوق ،واملوقع اإللكرتوني ملزود اخلدمة (إن وجد).
ب) أداء الصندوق:
 )1جدول مقارنة يغطي السنوات املالية الثالث األخرية (أو منذ تأسيس الصندوق) يوضح:
أ) صايف قيمة أصول الصندوق يف نهاية كل سنة مالية.
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ب) صايف قيمة أصول الصندوق لكل وحدة يف نهاية كل سنة مالية.
ج) أعلى وأقل صايف قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية.
د) عدد الوحدات املصدرة يف نهاية كل سنة مالية.
ها) قيمة األرباح املوزعة لكل وحدة (حيثما ينطبق).
و) نسبة املصروفات.
ز) نسبة األصول املقرتضة من إمجالي قيمة األصول ،ومدة انكشافها وتاريخ
استحقاقها.
ح) نتائج مقارنة أداء املؤشر االسرتشادي للصندوق بأداء الصندوق.
 )2سجل أداء يغطي ما يلي:
أ) العائد اإلمجالي لساانة واحدة ،وثالث ساانوات ،ومخس ساانوات( ،أو و منذ التأساايس
(حيثما ينطبق).
ب) العائد اإلمجالي الساااانوي لكل ساااانة من الساااانوات املالية العشاااار املاضااااية( ،أو منذ
التأسيس).
ج) جدول يوضاااااح مقابل اخلدمات والعموالت واألتعاب اليت املها صاااااندوق االساااااتثمار
على مدار العام .وجيب أيض ًا اإلفصاح بشكل واضح عن إمجالي نسبة املصروفات،
وجيب اإلفصاااح عن ما إذا كانال هناك أي ظروف يقرر فيها مدير الصااندوق اإلعفاء
من أي رسوم أو ختفيضها.
د) جيب تطبيق قواعد حساب بيانات األداء وأي افرتاض بشكل متسق.
 )3إذا حدثال تغيريات جوهرية خالل الفرتة وأثرت يف أداء الصااااااندوق ،جيب اإلفصاااااااح عنها
بشكل واضح.
 )4اإلفصااااح عن ممارساااات التصاااويال السااانوية على أن اتوي اساامَ املصااادر وتاريخ اجلمعية
العمومية وموضااااااااااوع التصااااااااااويال وقرار التصااااااااااويال (موافق  /غري موافق  /االمتناع من
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التصويال).
 )5تقرير جملس ادارة الصندوق السنوي على أن حيتوي  -على سبيل املثال ال احلصر: -
أ) أ اء أعضاء جملس إدارة الصندوق ،مع بيان نوع العضوية.
ب) ذكر نبذة عن مؤهالت أعضاء جملس إدارة الصندوق.
ج) وصف أدوار ومسؤوليات جملس إدارة الصندوق.
د) تفاصيل مكافآت أعضاء جملس إدارة الصندوق.
هااا) بيان بأي تعارض متحقق أو حمتمل بني مصاحل عضو جملس إدارة الصندوق ومصاحل
الصندوق.
و) بيان يوضح مجيع جمالس إدارة الصناديق اليت يشارك فيها عضو جملس الصندوق ذي
العالقة.
ز) املوضوعات اليت متال مناقشتها والقرارات الصادرة عن ذلك مبا يف ذلك أداء الصندوق
و اقيق الصندوق ألهدافه.
ج) مدير الصندوق:
 )1اسم وعنوان مدير الصندوق.
 )2اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار االستثمار (إن وجد).
 )3مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفرتة.
 )4تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفرتة.
 )5تفاصااااايل أي تغيريات حدثال على شاااااروط واحكام ومذكرة املعلوماتالصاااااندوق (بالنسااااابة
للصندوق العام) أومستندات الصندوق ( بالنسبة للصندوق اخلاص) خالل الفرتة.
 )6أي معلومة أخرى من شااااااأنها أن تُمَككن مالكي الوحدات من اختاذ قرار مدروس ومب على
معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خالل الفرتة.
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 )7إذا كان صااااندوق االسااااتثمار يسااااتثمر بشااااكل كبري يف صااااناديق اسااااتثمار أخرى ،جيب
اإلف صاح عن ن سبة رساوم اإلدارة اات سبة على ال صندوق نفساه وال صناديق اليت يساتثمر فيها
الصندوق.
 )8بيان حول العموالت اخلاصاااة اليت حصااال عليها مدير الصاااندوق خالل الفرتة ،مبيناً بشاااكل
واضح ماهيتها وطريقة االستفادة منها.
 )9أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبال هذه الالئحة تضمينها بهذا التقرير.
 ) 10مدة إدارة الشخص املسجل كمدير للصندوق.
 )11يف حالة الصااندوق القابض ،جيب اإلفصاااح عن نساابة مصااروفات كل صااندوق بنهاية العام
واملتوسط املرجح لنسبة مصروفات كل الصناديق الرئيسة املستثمر فيها.
د) أمني احلفظ:
 )1اسم وعنوان أمني احلفظ.
 )2وصف موجز لواجباته ومسؤولياته.
 )3بيان مب على رأيه حول ما إذا كان مدير الصندوق قد قام باا تي:
أ) إصاااادار ونقل واساااارتداد الوحدات مبوجب أحكام الئحة صااااناديق االسااااتثمار وشااااروط
وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.
ب) تقويم وحسااااااب ساااااعر الوحدات مبوجب أحكام الئحة صاااااناديق االساااااتثمار وشاااااروط
وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.
ج) خمالفة أي من قيود وحدود االسااااااااااتثمار وصااااااااااالحيات االقرتاض املعمول بها يف الئحة
صناديق االستثمار.
ها) اااسب القانوني مراجع احلسابات:
 )1اسم وعنوان اااسب القانوني مراجع احلسابات.
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 )2بيان حول ما إذا كان اااسب القانوني يرى:
أ) أن القوائم املالية أُعدت وروجعال وفقاً ملعايري اااسااااااااابة الصاااااااااادرة عن اهليئة الساااااااااعودية
للمحاساابني القانونيني وأحكام الئحة صااناديق االسااتثمار وشااروط وأحكام الصااندوق ومذكرة
املعلومات؛ و
ب) أن القوائم املالية تقدم صورة صحيحة وعادلة لصايف الدخل وصايف األرباح واخلسائر ألصول
صندوق االستثمار عن الفرتة اااسبية لتلك القوائم؛ و
ج) أن القوائم املالية تقدم صااااورة صااااحيحة وعادلة للمركز املالي لصااااندوق االسااااتثمار يف نهاية
الفرتة.
و) القوائم املالية:
جيب أن تعد القوائم املالية لفرتة اااساااااااااااابة الساااااااااااانوية (أو الفرتة األولية اليت يغطيها التقرير)
لصندوق االستثمار وفقاً للمعايري اااسبية الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني.
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امللحق 4
حمتويات البيان الربع سنوي
جيب أن يتضمن البيان الربع السنوي املعلومات ا تية حبد أدنى:
أ)

هدف الصندوق.

ب) بيانات الصندوق حسب ا تي:
 )1تاريخ بدء الصندوق.
 )2سعر الوحدة عند الطرح.
 )3حجم الصندوق.
 )4نوع الصندوق.
 )5عملة الصندوق.
 )6مستوى املخاطر.
 )7املؤشر االسرتشادي.
 )8عدد مرات التوزيع (إن وجد)
 )9نسبة رسوم اإلدارة للصناديق املستثمر فيها (إن وجد).
)10

مستشار االستثمار ومدير الصندوق من الباطن (إن وجد).

)11

عدد أيام املتوسط املرجح (إن وجد).

ج) تعريفات (اختياري):1
 )1االحنراف املعياري.
 1في حال توفر التعريفات في صفحة أخرى فيكتفى بوضع رابط صفحة التعريفات
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 )2مؤشر شارب.
 )3خطأ التتبع ).(Tracking Error
 )4بيتا ).(Beta
 )5ألفا ).(Alpha
 )6مؤشر املعلومات.
د)

تعليق مدير الصندوق (اختياري).

ه)

بيانات االتصال حبسب ا تي:
 )1رقم اهلاتف.
 )2املوقع اإللكرتوني.
 )3الريد اإللكرتوني.

و)

معلومات األسعار كما يف نهاية الربع املع (الشهر/السنة):
 )1سعر الوحدة (كما يف نهاية الربع املع )
 )2التغري يف سعر الوحدة (مقارنة بالربع السابق)
 )3سعر الوحدة املزدوج لصناديق أسواق النقد ،وصناديق
أدوات الدين ذات الدخل الثابال (إن وجد)

ريال سعودي
%
ريال سعودي

 )4إمجالي وحدات الصندوق

عدد وحدات

 )5إمجالي صايف األصول

ريال سعودي

 )6مكرر الرحبية)( (P/Eإن وجد)
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ز)

معلومات الصندوق كما يف نهاية الربع املع (الشهر/السنة):
قيمة

البند

(إن وجد)

 )1نسبة األتعاب اإلمجالية
)(TER

 )4استثمار مدير الصندوق

(إن وجد)

*

(من صايف أصول
الصندوق)

(من متوسط صايف أصول

(من متوسط صايف

الصندوق)

أصول الصندوق)

(من صايف أصول

(من صايف أصول

الصندوق)

الصندوق)

SAR00.0

(إن وجد)

 )5األرباح املوزعة

ح)

(من متوسط صايف
أصول الصندوق)

 )2نسبة االقرتاض
 )3مصاريف التعامل

*

%

*

بيانات ملكية استثمارات الصندوق:
 )1ملكية تامة

%

 )2حق منفعة

%

ط)

إخالء مسؤولية.

ي)

رسم بياني يوضح أكر عشرة استثمارات للصندوق.

ك)

رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق (قطاعي/جغرايف).

التفاصيل لغرض توضيح طريقة االحتساب وآلية اإلفصاح وال يتطلب تضمينها في الجدول عند إتاحتها في موقع مدير الصندوق اإللكتروني
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ل)

العائد:
 3أشهر
البند

سنة حتى

(نهاية الربع
احلالي)

)1

أداء الصندوق

)2

أداء املؤشر االسرتشادي

)3

فارق األداء

م)

واحدة

)(YTD

األداء واملخاطر:

معايري األداء واملخاطر
)1

تارخيه

سنة

3
سنوات

 5سنوات

 3أشهر

سنة حتى

(نهاية الربع

تارخيه

احلالي)

)(YTD

االحنراف
املعياري

)2

مؤشر شارب

)3

خطأ التتبع
(Tracking
)Error

)4

بيتا )(Beta

)5

ألفا
)(Alpha

)6

مؤشر
املعلومات
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سنة واحدة

 3سنوات

 5سنوات

ن)

رسم بياني يوضح األداء منذ بداية الصندوق.
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امللحق 5 6
طرق تقييم الصناديق العامة
األصول اليت يتضمنها التقييم:
أ) مجيع أصول صندوق االستثمار جيب أن تكون جزءاً من التقييم.
ب) تكون أصول صندوق االستثمار شاملة لكل األصول أي ًا كان نوعها وطبيعتها ،مبا يف ذلك
على سبيل املثال ال احلصر:
 )1النقود والودائع مبا يف ذلك الفوائد املستحقة عليها.
 )2األرباح والتوزيعات واجبة الدفع يف شااكل أسااهم أو نقدية أو مسااتحقات أخرى لصااندوق
االستثمار.
 )3مجيع االستثمارات واألصول األخرى اململوكة.
 )4أي فائدة مرتاكمة على أي أصول أو استثمارات.
ج) تكون التزامات صندوق االستثمار شاملة لكل االلتزامات أياً كان نوعها وطبيعتها ،مبا يف
ذلك على سبيل املثال ال احلصر:
 )1مجيع القروض والذمم الدائنة.
 )2مجيع املصاريف والرسوم املستحقة أو املرتاكمة على صندوق االستثمار.
طريقة التقييم:
أ) يقيَّم صاااااندوق االساااااتثمار يف كل يوم تقييم .كذلك يتم التقييم على أسااااااس العملة ويكون
اديد التقييم بناءً على مجيع األصاااااول اليت تضااااامها اافظة خمصاااااوماً منها املساااااتحقات
اخلاصة بصندوق االستثمار يف ذلك الوقال.
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ب) تعتمد طريقة التقييم على نوع األصل ،وقد يعتمد مدير ال صندوق على نظم موثوق فيها فيما
يتعلق بتحديد القيم واألسعار وأسعار الصرف.
ج) جيب اتباع املبادئ ا تية لتقييم أصول الصندوق:
 )1إذا كانال األصول أوراقاً مالية مدرجة أو متداولة يف أي سوق أوراق مالية منظمة أو على
نظام تسعري آلي ،فيستخدم سعر آخر صفقة متال يف ذلك السوق أو النظام.
 )2إذا كانال األوراق املالية معلقة ،فينبغي تقييمها وفقاً خر ساااااااااااااعر قبل التعليق ،إال إذا
كان هناك دليل قاطع على أن قيمة هذه األوراق املالية قد اخنفضال عن السعر املعلق.
 )3بالنساابة إىل السااندات والصااكوك غري املدرجة ،تُسااتخدم القيمة الدفرتية باإلضااافة إىل
الفوائد أو األرباح املرتاكمة.
 )4بالنساابة إىل السااندات والصااكوك املدرجة أو املتداولة يف أي سااوق أوراق مالية منظمة أو
على نظام تسعري آلي ،ولكن ال تسمح ظروف تلك السوق أو ذلك النظام بتقييم السندات
أو الصااااكوك وفق ما ورد يف الفقرة الفرعية ( )1املشااااار إليها إعاله ،فيجوز تقييم تلك
الصكوك والسندات وفق ما ورد يف الفقرة الفرعية ( )3شريطة أن يتم اإلفصاح عن ذلك
يف شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات.
 )5بالنسبة إىل صناديق االستثمار ،آخر صايف قيمة أصول منشور لكل وحدة.
 )6بالنسبة إىل الودائع ،القيمة اال ية باإلضافة إىل الفوائد/األرباح املرتاكمة.
 )7أي اساااتثمار آخر ،القيمة العادلة اليت حيددها مدير الصاااندوق بناءً على الطرق والقواعد
اليت يوافق عليها أمني احلفظ .وبعد التحقق منها من قبل اااسااااااااااااااااااااااب القانونيمراجع
احلسابات للصندوق.
د) صايف قيمة األصول لكل وحدة (إمجالي األصول  -املستحقات  -املصروفات املرتاكمة) /
عدد الوحدات القائمة وقال التقييم.
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امللحق 6 7
إشعار الطرح اخلاص للهيئة – الصناديق اخلاصة والصناديق األجنبية

تعليمات ملء النموذج
يرجى وضع عالمة ( )يف املربعات ذات الصلة إذا كان ذلك مناسباً .
إذا كان السؤال غري منطبق ،يرجى كتابة كلمة "غري منطبق" يف املساحة املخصصة لذلك.
إذا

تكن اخلانة كافية ،يرجى الكتابة يف ورقة منفصلة .يرجى إيضاح السؤال املرتبط مبعلوماتك اإلضافية.

يرجى ملء منوذج إشعار واحد لكل صندوق.
يتعني االحتفاظ بنسخة من النموذج املستوفى اخلاص بك وأي مستندات مؤيدة تقدَّم إىل هيئة السوق املالية.
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1

صندوق االستثمار
معلومات عن صندوق االستثمار الذي سوف يؤسَّس

الصندوق األجنيب

الصندوق اخلاص
 .1اسم الصندوق

 .2فئة الصندوق ونوعه

( .3بالنسبة إىل الصندوق األجنيب) يرجى توفري املعلومات التالية:
أ) مكان التأسيس

ب) اسم اهليئة اإلشرافية

ج) تاريخ التسجيل/الرخصة/الرتخيص

 .4وصف موجز للصندوق (األهداف وممارساته)

 .5تاريخ بداية فرتة الطرح املقرتحة
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 .6تاريخ نهاية فرتة الطرح املقرتحة

 .7يرجى اديد الفئة اليت يندرج اتها الطرح اخلاص وااددة يف املادة ( )7480واملادة ( ) 9498من الئحة صاااااااااااااااااااااناديق
االستثمار:

 .8عدد ونوع األوراق املالية /الوحدات املطروحة (حيثما ينطبق).

 .9املبلد الذي سيُدفع مقابل األوراق املالية /الوحدات املطروحة (بالريال السعودي)(حيثما ينطبق).

 .10احلد األدنى (إن وُجد) الذي سيدفعه كل مطروح عليه.

 .11مدة صندوق االستثمار ،وتاريخ استحقاق الصندوق (حيثما ينطبق).
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 .12املوافقات املطلوبة من اجلهات احلكومية ذات العالقة (حيثما ينطبق).

2
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2

الطارح/الموزع
معلومات عن الشخص المرخص له الذي يطرح/يوزع وحدات صندوق االستثمار

 .1اسم وعنوان الشخص املرخص له الذي يطرح/يوزع وحدات الصندوق اخلاص أو األجنيب يف اململكة.

 .2رقم الرتخيص الصادر عن هيئة السوق املالية

( .3بالنسبة إىل الصندوق األجنيب) تقديم املعلومات اإلضافية التالية حول مدير الصندوق األجنيب.
أ) اسم مدير الصندوق األجنيب ومكان التأسيس

ب) اسم اهليئة اإلشرافية

ج) تاريخ الرخصة  /الرتخيص  /التسجيل

د) العنوان وبيانات االتصال اخلاصة مبدير الصندوق األجنيب
العنوان
الشخص املسؤول عن االتصاالت
رقم اهلاتف
الريد اإللكرتوني
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ه)

هل مدير الصندوق االجنيب مرخص له وفق معايري وشروط تنظيمية مماثلة على االقل لتلك اليت تطبقها اهليئة؟

 .4إذا كان قد أدين الصندوق أو مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء جملس اإلدارة ،أو كبار التنفيذيني أو املساهمني املالكني حلصة
املسيطرة أو املساهمني املؤسسني ملدير الصندوق ،من أي جهة قضائية بارتكاب أي خمالفة تتضمن االحتيال أو اخليانة أو أي خمالفة
لنظام السوق املالية أو لوائحه التنفيذية ،أو أي تشريع يتعلق بالشركات أو غسل األموال ،جيب ذكر تفاصيل هذه املخالفة ،مبا يف ذلك
تفاصيل الطرف املدان واسم اجلهة القضائية اليت أدا نال هذا الطرف ،وتاريخ اإلدانة والتفاصيل الدقيقة الكاملة للمخالفة والعقوبة
املفروضة.
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3

أمين الحفظ
معلومات حول الشخص المرخص له في القيام بنشاط أمين حفظ

( .1بالنسبة إىل الصندوق اخلاص) اسم الشخص املرخص له (أمني احلفظ)

( .2بالنسبة إىل الصندوق اخلاص) رقم الرتخيص الصادر عن هيئة السوق املالية

( .3بالنسبة إىل الصندوق األجنيب) يرجى توفري املعلومات اإلضافية التالية حول أمني احلفظ األجنيب.
أ) اسم أمني احلفظ األجنيب ومكان التأسيس

ب) اهليئة اإلشرافية

ج) تاريخ الرخصة  /الرتخيص  /التسجيل

د) العنوان وبيانات االتصال اخلاصة بأمني احلفظ األجنيب
العنوان
الشخص املسؤول عن االتصاالت
رقم اهلاتف
الريد اإللكرتوني

ها) هل أمني حفظ الصندوق االجنيب مرخص له وفق معايري وشروط تنظيمية مماثلة على االقل لتلك اليت تطبقها اهليئة؟
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امللحق 87
إقرار الصندوق للهيئة – الصندوق اخلاص

[يقدَّم على األوراق الر ية اخلاصة مبدير الصندوق اخلاصى
إىل :هيئة السوق املالية
حنن ،بصااافتنا ________________ (أدخل اسااام مدير الصاااندوق اخلاص) ،نقر جمتمعني
ومنفردين ،بأن املعلومات املوضحة يف إشعار الطرح اخلاص لااااااااااااا (أدخل اسم الصندوق اخلاص)
ومساااااتندات الطرح يف إعالن الطرح كاملة وواضاااااحة وصاااااحيحة وغري مضااا الكلة وليس فيها أي
قصور من شأنه التأثري يف فحوى تلك املعلومات.
و نقر أيض ااً بأنه قد مت اسااتيفاء مجيع الشااروط ذات العالقة للقيام بالطرح اخلاص وأنه قد جرى
تقديم أو سااااااااوف جيري تقديم مجيع املعلومات واملسااااااااتندات املطلوب تقدميها إىل اهليئة مبوجب
الئحة صناديق االستثمار.
وبهااذا اإلقرار نفوض إىل اهليئااة احلق يف طلااب أو تبااادل أي معلومااات ذات عالقااة مع اهليئااات
واجلهات والوكاالت املسؤولة عن اإلشراف على اخلدمات املالية وأي جهات أخرى ذات عالقة.
االساااام______________ :
التوقياع_______________:
التاريخ_______________ :
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امللحق 98
إقرار الصندوق للهيئة – الصندوق األجنيب

[يقدَّم على األوراق الر ية اخلاصة باملوزعى
إىل :هيئة السوق املالية
حنن( ________________ ،أدخل اسم املوزع)( ،املشار إليه فيما بعد باااااااا"املوزع") ،نؤكد
بأنه مت تعييننا من ااااااااااااا ااااااااا (اذكر اسم الطارح) (املشار إليه فيما بعد باااا"الطارح") لطرح األوراق
املالية اخلاصة بالطارح.
ونقر كذلك بأن الطارح استوفى مجيع الشروط ااددة بالطرح اخلاص ل ا (أدخل اسم الصندوق
األجنيب) وأنه قدم أو سااوف يقدم إىل اهليئة مجيع املعلومات واملسااتندات املطلوب تقدميها مبوجب
الئحة صناديق االستثمار.
وبهااذا نفوض إىل اهليئااة احلق يف طلااب أو تبااادل أي معلومااات ذات عالقااة مع اهليئااات واجلهااات
والوكاالت املسؤولة عن اإلشراف على اخلدمات املالية وأي جهات أخرى ذات عالقة.
االسااام_______________ :
التوقياع_______________:
التاريخ_______________ :
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امللحق 910
البيان الواجب تضمينه يف مستندات الطرح اخلاص
جيب أن اتوي مستندات الطرح اخلاص البيان ا تي:
"ال جيوز توزيع هذا املستند يف اململكة إال على األشخاص ااددين يف الئحة صناديق االستثمار
الصادرة عن هيئة السوق املالية.
وال تعطي هيئة السوق املالية أي تأكيد يتعلق بدقة هذا املستند أو اكتماله ،وختلي اهليئة نفسها
من أي مسؤولية أو أي خسارة تنتج عما ورد يف هذا املستند أو االعتماد على أي جزء منه .وجيب
على الراغبني يف االشرتاك يف األوراق املالية املطروحة مبوجب هذا املستند اري مدى صحة
املعلومات املتعلقة باألوراق املالية حمل الطرح .ويف حال تعذر فهم حمتويات هذا املستند ،جيب
عليهم األخذ مبشورة مستشار مالي مُرخَّص له".
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امللحق 1110
طلبات املوافقة واالشعارات املقدمة للهيئة
ترسل طلبات املوافقة واالشعارات بالطريقة اليت اددها اهليئة وذلك حبسب االتي:
أ) طلبات املوافقة واالشعارات اليت تتطلب تغيريات يف مستندات الصندوق:
 )1اسم الصندوق.
 )2موضوع اإلشعار.
 )3تُذكر الصيغة احلالية والصيغة املقرتحة ومررات هذا التغيري بشكل مفصل.
 )4إن كان التغيري يتطلب موافقة أطراف غري مدير الصندوق ،جيب أخذ موافقتهم قبل إرسال
طلب املوافقة أو اإلشعار مع ضرورة اإلشارة إىل ذلك يف حمتوى اخلطاب.
 )5إقرار من مدير الصندوق أن التغيري املقرتح ال يتعارض مع الئحة صناديق االستثمار واللوائح
التنفيذية األخرى وأي نظام معمول به يف اململكة.
 )6أي مستندات أخرى مؤيدة للطلب.
ب) طلبات املوافقة واإلشعارات اليت ال تتطلب تغيريات يف مستندات الصندوق:
 )1اسم الصندوق.
 )2موضوع اإلشعار.
 )3إن كان التغيري يتطلب موافقة أطراف غري مدير الصندوق ،جيب أخذ موافقتهم قبل إرسال
اإلشعار مع ضرورة اإلشارة إىل ذلك يف حمتوى االشعار.
ج) اإلشعارات املتعلقة بانتهاء فرتة الطرح:
 )1اسم الصندوق.
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 )2موضوع اإلشعار.
 )3تاريخ نهاية فرتة الطرح.
 )4املبلد الذي مت مجعه (بالريال السعودي).
 )5يف حالة الصناديق اخلاصة ،قائمة بأ اء مجيع املستثمرين واملبلد املدفوع من كل مستثمر
وفئاتهم ،وذلك وفقاً للمادة ( )80من هذه الالئحة.
 )6تاريخ تشغيل الصندوق.
د) اإلشعار املتعلق بانتهاء تصفية الصندوق:
 )1اسم الصندوق.
 )2تاريخ توزيع مبالد االستثمار على مالكي الوحدات.
 )3عائد االستثمار كنسبة مئوية ( حيثما ينطبق).
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امللحق 1211
متطلبات شروط وأحكام الصندوق العقاري اخلاص
على مدير الصاااندوق عرض شاااروط وأحكام الصاااندوق باللغة العربية ،وبطريقة ساااهلة الفهم و
االساااتيعاب بالنسااابة ملالكي الوحدات ومالكي الوحدات ااتملني ،وجيب أن تشااامل الشاااروط
واألحكام على املعلومات ا تية وفقاً للتسلسل املوضح يف هذا امللحق:
حمتويات صفحة الغالف:
أ) اسم الصندوق ،مع ذكر فئته ونوعه.
ب) اسم مدير الصندوق.
ج) اسم أمني احلفظ.
د) اسم املطور( ،إن وجد.).
ه) أن يتضمن البيان التالي:
"ال جيوز توزيع هذا املساااااااتند يف اململكة إال على األشاااااااخاص ااددين يف الئحة صاااااااناديق
االسااااتثمار الصااااادرة عن هيئة السااااوق املالية .وال تعطي هيئة السااااوق املالية أي تأكيد يتعلق
بدقة هذا املسااتند أو اكتماله ،وختلي اهليئة نفسااها من أي مسااؤولية أو أي خسااارة تنتج عما
ورد يف هذا املساااااااااتند أو االعتماد على أي جزء منه .وجيب على الراغبني يف االشااااااااارتاك يف
األوراق املالية املطروحة مبوجب هذا املساااااااتند اري مدى صاااااااحة املعلومات املتعلقة باألوراق
املالية حمل الطرح .ويف حال تعذر فهم حمتويات هذا املساااااااتند ،جيب عليهم األخذ مبشاااااااورة
مستشار مالي مُرخَّص له".
و) اذا كان صاااااندوق االساااااتثمار متوافق ًا مع املعايري الشااااارعية ا ازة من قِبل جلنة الرقابة
الشرعية املعينة لصندوق االستثمار ،جيب إضافة البيان ا تي" :مت اعتماد [اسم الصندوقى
على أنه صااااااااندوق اسااااااااتثمار متوافق مع املعايري الشاااااااارعية ا ازة من قِبل جلنة الرقابة
الشرعية املعينة لصندوق االستثمار".
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ز) بيان يفيد بضااااارورة قراءة شاااااروط وأحكام الصاااااندوق واملساااااتندات األخرى لصاااااندوق
االستثمار.
ح) تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق ،وآخر اديث (إن وُجد).
ط)

تاريخ إشعار اهليئة لتأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته.

ااتويات داخل الغالف:
)1

اسم الصندوق و نوعه.

)2

عنوان املقر الرئيس ملدير الصاااااندوق ،و املوقع االلكرتوني ألي معلومة عن الصاااااندوق أو
مديره.

)3

مدة الصندوق ،مع ذكر أي مدة للتمديد (إن وجدت).

)4

أهداف الصندوق.

)5

وصااف لغرض الصااندوق و أهدافه ،مع بيان سااياسااة توزيع األرباح على مالكي الوحدات
(إن وجدت).

)6

ملخص لالسرتاتيجيات اليت سيتبعها الصندوق لتحقيق أهدافه و يشتمل كحد أدنى على
ا تي:
أ)

وصف لنوع (أو أنواع) األصول العقارية اليت سوف يستثمر فيها الصندوق( .حيثما
ينطبق).

ب)

أي سياسة ينتج عنها تركز االستثمار يف أصول عقارية \من نوع معني أو منطقة
جغرافية حمددة ،على أن تتضمن نصاً ببيانات.

ب)ج) بيانات صك ملكية العقار /أو العقارات حمل املشروع (حيثما ينطبق.).
ج)د)

خطة واضحة لسري أعمال املشروع ،معتمدة من قبل املطور (حيثما ينطبق).

د)ه)

صالحيات اإلقراض واالقرتاض للصندوق و سياسة مدير الصندوق يف ممارسة
تلك الصالحيات.

ه)و)

وسائل و كيفية استثمار النقد املتوافر يف الصندوق.

190

)7

خماطر االستثمار يف الصندوق:
أ) وضع ملخص باملخاطر الرئيسية اليت ينطوي عليها االستثمار يف الصندوق ،اليت
من شأنها أن تؤثر على استثمارات الصندوق أو أي ظرف آخر قد يؤثر على قيمة
صايف أصول الصندوق و عائد استثماره.
ب) التنبيه إىل أن االستثمار يف الصندوق ال يع ضمان الربح أو عدم اخلسارة.

)8

االشرتاك:
أ) تقديم معلومات كافية عن االشرتاك تشمل تاريخ بداية االشرتاك و نهايته.
ب) بيان عن مدى إمكانية قبول اشرتاك مقابل حق عي عي من عدمه.
ج) أن تتضمن تعهداً من مدير الصندوق بااللتزام بنظام متلك غري السعوديني للعقار
واستثماره( .حيثما ينطبق).
د) بيان تفصيلي عن أي حد أدني للمبلد الذي ينوي مدير الصندوق مجعه ،ومدى
تأثري عدم الوصول إىل ذلك احلد األدنى يف الصندوق.
ه) بيان الفئة املستهدفة لالستثمار بهذا الصندوق (اديد املستثمرين األكثر مالءمة
لالستثمار يف الصندوق)

)9

تداول وحدات الصندوق:
أ) إيضاح األيام اليت يسمح فيها بقبول أوامر بيع وحدات الصندوق أو شرائها.
ب) وصف األحكام املنظمة لنقل الوحدات إىل مستثمرين آخرين.
ج) النص على أن سجل مالكي الوحدات هو الدليل القاطع على ملكية الوحدات
املثبتة فيه.
د) بيان بأن مدير الصندوق سيبذل جهداً معقوالً يف تسهيل تداول الوحدات ،ونقل
ملكيتها.

)10

إنهاء وتصفية الصندوق:
أ) جيب النص على احلاالت اليت تؤدي اىل انقضاء الصندوق.
ب) ذكر مدة تصفية الصندوق املتوقعة.
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بج) يف حال انتهاء مدة الصندوق ،ال يتقاضى مدير الصندوق أي أتعاب ختصم من أصول
الصندوق.
ج) بيان عن مدى إمكانية قبول اسرتداد عي من عدمه ،مع تعهد مدير الصندوق
بااللتزام بنظام متلك غري السعوديني للعقار واستثماره( .حيثما ينطبق).
)11

الرسوم و مقابل اخلدمات و العموالت و أتعاب اإلدارة:
أن تتضمن إفصاحاً عن مجيع الرسوم واملصاريف اليت سوف تتحملها أصول الصندوق
بشكل تفصيلي ،وذلك بتوضيح تفاصيل مبالد الرسوم واملصاريف ونسبتها املئوية من
إمجالي أصول الصندوق مع ذكر احلد األعلى جلميع املصاريف والرسوم.
كما جيب وضع جدول يبني مجيع الرسوم والعموالت و أتعاب اإلدارة ،سواء كانال تدفع
من قبل مالكي الوحدات أو من أصول الصندوق ،و تشمل:
 .1أي رسم يدفعه مالكو الوحدات عند شراء وحدات يف الصندوق أو عند بيعها.
 .2أي أتعاب مستحقة ملدير الصندوق من أصول الصندوق مقابل اإلدارة من صايف
أصول الصندوق.
 .3مقابل خدمات احلفظ ،أو أي خدمة أخرى مقدمة من أمني احلفظ.
 .4أي أتعاب تدفع للمحاسب القانوني ملراجع احلسابات.
 .5أي عمولة ناجتة من قروض مالية للصندوق.
 .6أي رسم يتعلق بتسجيل وحدات الصندوق ،أو أي خدمة إدارية أخرى.
 .7أي أتعاب للمطور( .إن وجد).
 .8أي مبلد آخر يدفعه مالكو الوحدات ،أو أي مبلد حمسوم من أصول الصندوق.
و جيب ذكر مجيع احلاالت أو األوضاع اليت يكون ملدير الصندوق فيها احلق بالتنازل
أو حسم أي من املستحقات الذكورة أعاله.

)12

أصول الصندوق:
أ) بيان عن آلية تسجيل أصول الصندوق.
ب) جيب ذكر بيان تفصيلي لكل من:
 .1كيفية تقييم كل أصل ميلكه الصندوق
 .2طريقة احتساب سعر الوحدة.
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 .3عدد مرات التثمني و توقيته.
 .4اإلجراءات اليت ستُتخذ يف حالة اخلطأ يف التقييم أو اخلطأ يف التسعري.
ج) جيب أن اتوي بياناً بأن أصول صندوق االستثمار مملوكة ملالكي الوحدات
جمتمعني (ملكية مشاعة) ،وليس ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو
أمني احلفظ أو أمني احلفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أي مصلحة يف
أصول الصندوق أو مطالبة فيها ،إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من
الباطن أو أمني احلفظ أو أمني احلفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكاً
لوحدات الصندوق،و ذلك يف حدود ملكيته ،أو كان مسموحاً بهذه املطالبات
مبوجب أحكام هذه الالئحة ،وأُفصِح عنها يف شروط وأحكام الصندوق .
)13

جملس إدارة الصندوق:
أ) بيان أ اء أعضاء جملس إدارة الصندوق و مؤهالتهم و اإلفصاح عن األعضاء
املستقلني يف جملس ادارة الصندوق.
ب) جمموع املكافآت املتوقع دفعها ألعضاء جملس اإلدارة خالل مدة الصندوق.
ج) وصف لطبيعة اخلدمات املقدمة من أعضاء جملس ادارة الصندوق.
د) بيان بأي صندوق استثمار آخر يشرف عليه أي عضو من أعضاء جملس ادارة
الصندوق.
ه) إقرار من مدير الصندوق يفيد بأن مجيع أعضاء جملس إدارة الصندوق تنطبق
عليهم متطلبات التأهيل التالية:
 )1أن ال يكون مفلساً أو خاضعاً ألي دعاوى إفالس أو إعسار.
)2

يساابق له ارتكاب خمالفة تنطوي على احتيال أو تصاارف خمل بالنزاهة
واألمانة.

 )3أن ميتلك املهارات و اخلرات الالزمة.
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و) إقرار من مدير الصندوق يفيد بأن أعضاء ا لس املستقلني ينطبق عليهم تعريف
عضو جملس إدارة صندوق مستقل الوارد يف قائمة املصطلحات املستخدمة يف
لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها
)14

مدير الصندوق:
أ) بيان اسم مدير الصندوق و عنوانه.
ب) إفادة بأن مدير الصندوق شخص مرخص له مبوجب الئحة األشخاص املرخص
هلم ،و رقم ترخيصه الصادر من اهليئة.
ج) بيان مهام مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته.
د) بيان األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله.
ه) أي نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء جملس إدارة مدير الصندوق أو
مدير الصندوق -حيتمل تعارضه مع مصاحل الصندوق.
و) وصف ألي تضارب جوهري يف املصاحل من شأنه التأثري على مدير الصندوق يف
أداء واجباته جتاه الصندوق و تنفيذها.
ز) أي مهمة أو صالحية تتعلق بعمل الصندوق يقوم مدير الصندوق بتكليف طرف
ثالث بها ،مع ذكر بيان تفصيلي لذلك.
ح) اإلفصاح عما إذا كان مدير الصندوق ينوي االستثمار يف وحدات الصندوق و قيمة
هذه االستثمارات.

)15

أمني احلفظ:
أ) اسم أمني حفظ الصندوق ،وعنوانه ،ورقم ترخيصه الصادر من اهليئة
ب) بيان مهام أمني احلفظ وواجباته ومسؤولياته.
ج) املهام اليت كلف بها أمني احلفظ طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بصندوق االستثمار.
د) بيان األحكام املنظمة لعزل أمني احلفظ أو استبداله.
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)16

املطور( :إن وجد):
أ) اسم املطور ،و عنوانه.
ب) بيان مهام املطور وواجباته ومسؤولياته.
ج) اإلفصاح عما إذا كان املطور ينوي االستثمار يف وحدات الصندوق و قيمة هذه
االستثمارات.

)17

املكتب اهلندسي( :إن وجد):
أ) اسم املكتب اهلندسي ،و عنوانه.
ب) بيان مهام املكتب اهلندسي وواجباته ومسؤولياته.

)18

اااسب القانوني مراجع احلسابات:
أ) اسم اااسب القانوني مراجع احلسابات للصندوق ،و عنوانه.
ب) بيان مهام اااسب القانوني مراجع احلسابات وواجباته ومسؤولياته.

)19

القوائم املالية:
تقديم إفادة بأن القوائم املالية للصندوق سوف تكون متاحة حلملة الوحدات دون أي رسم
مع توضيح كيفية احلصول عليها .كما جيب اديد تاريخ نهاية السنة املالية للصندوق.

)20

تضارب املصاحل:
جيب أن اتوي بيان ًا يفيد بأن السياسات واإلجراءات اليت ستتبع ملعاجلة تعارض املصاحل
وأي تعارض مصاحل حمتمل و/أو فعلي سيتم تقدميها عند طلبها دون مقابل.

)21

تقديم التقارير إىل مالكي الوحدات:
أ) وصف التقارير الدورية اليت سيتم تزويد مالكي الوحدات بها و القوائم املالية
للصندوق ،و كيفية تقديم هذه التقارير و القوائم هلم.
ب) بيان بأن مدير الصندوق سيقوم بتضمني التقارير الدورية اليت سيتم تزويد
مالكي الوحدات البنود التالية:
 )1النص على أن اإلفصاح الكامل عن مجيع مصروفات الصندوق والذي يوضح
كل بند من بنود املصروفات على حده واجلهة املستفيدة من تلك
املصروفات ،وكذلك التقرير املفصل للمكتب اهلندسي عن نسب اإلجناز
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وأي تغيريات تطرأ على سري عمل املشروع متوفر حال رغبة مالك الوحدات
االطالع عليه وأن يقدم دون أي مقابل.
 )2أن يتضمن التقرير رسوم االستحواذ أو البيع أو التأجري املتعلقة بالعقار/أو
العقارات حمل استثمار الصندوق.
 )3خطة سري عمل املشروع مع تقرير موجز للمكتب اهلندسي عن نسب اإلجناز
وأي تغيريات تطرأ على سري عمل املشروع.
 )4أي تقييم خاطئ ألي من أصول الصندوق أو حساب سعر الوحدة بشكل
خاطئ.
)22

اجتماع مالكي الوحدات:
أ) بيان الظروف اليت يُدعى فيها إىل عقد اجتماع ملالكي الوحدات.
ب) ب يان إجراءات ا لدعوة إىل ع قد اجت ماع ملالكي الو حدات مع ذكر ا حلد االدنى
للحضور.
ج) بيان يوضااااااح طريقة تصااااااويال مالكي الوحدات وحقوق التصااااااويال يف اجتماعات
مالكي الوحدات.

)23

قائمة حبقوق مالكي الوحدات:
قائمة حبقوق مالكي الوحدات.

)24

مسؤولية مالكي الوحدات:
بيان يفيد بأنه فيما عدا خسااارة مالك الوحدات السااتثماره يف الصااندوق أو جزء منه ،ال
يكون مالك الوحدات مسؤوالً عن ديون والتزامات الصندوق.

)25

املعلومات األخرى:
تضمني أي معلومة أخرى مهمة تكون معروفة (أو من املفرتض أن تكون معروفة) ملدير
الصندوق أو جملس اإلدارة وقال إصدار شروط الصندوق و أحكامه.

)26

جلنة الرقابة الشرعية للصندوق:
أ) أ اء أعضاء جلنة الرقابة الشرعية ومؤهالتهم.
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ب) بيان أدوار ومسؤوليات جلنة الرقابة الشرعية.
ج) تفاصيل مكافآت أعضاء جلنة الرقابة الشرعية.
)27

خصائص الوحدات:
تقديم وصف ملختلف فئات الوحدات ،إذا كان الصندوق يضم أكثر من فئة واحدة ،مبا
يف ذلك اسم كل فئة وتفاصيل ذلك.

)28

تعديل شروط الصندوق وأحكامه:
أ) بيان باألحكام املنظمة لتغيري شاااروط وأحكام الصاااندوق واملوافقات واإلشاااعارات
ااددة مبوجب الئحة صناديق االستثمار.
ب) بيان اإلجراءات اليت ستُتبع ل شعار عن أي تغيريات يف شروط وأحكام الصندوق.

)29

النظام املطبق:
بيان يفيد بأن صندوق االستثمار ومدير الصندوق خاضعان لنظام السوق املالية ولوائحه
التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة املطبقة يف اململكة العربية السعودية.
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امللحق 12
صيغة خطاب املستشار القانوني
(يتم تقدميه على األوراق الر ية اخلاصة باملستشار القانوني)
إىل  :هيئة السوق املالية
بصفتنا مستشاراً قانونياً لا (اااااااااا) (اسم مدير الصندوق) ("مدير الصندوق") يف ما خيص طلب مدير
الصندوق طرح وحدات صندوق استثمار مغلق متداول وإدراجها يف السوق (تفاصيل صندوق
االستثمار املغلق املتداول)،
نشري إىل الشروط واألحكام املعدة خبصوص الصندوق (تفاصيل الطرح) ،وبصفة خاصة يف ما
يتعلق بطلب طرح وحدات صندوق استثمار مغلق متداول وإدراجها يف السوق املقدم إىل هيئة السوق
املالية ("اهليئة") ،وحول متطلبات نظام السوق املالية والئحة صناديق االستثمار  ،وبصفة خاصة،
فقد قدمنا املشورة إىل مدير الصندوق حول املتطلبات اليت جيب أن تشتمل عليها األقسام القانونية
من الشروط واألحكام ،وحول استيفاء األصول جلميع املتطلبات النظامية وسالمة األصول حمل
االستحواذ .ويف هذا اخلصوص ،قمنا بإجراء دراسة واريات إضافية نرى أنها مالئمة يف تلك
الظروف وأجرينا كذلك دراسة ر ية للعناية املهنية الالزمة القانونية بهذا اخلصوص.
وبهذه الصفة االستشارية ،نؤكد أننا ال نعلم عن أي مسألة جوهرية تشكل إخالالً من قبل مدير
الصندوق بالتزاماته ملتطلبات نظام السوق املالية أو بالشروط املفروضة مبوجب الئحة صناديق
االستثمار بالنسبة إىل طلب طرح وحدات صندوق استثمار مغلق متداول وإدراجها ،مبا يف ذلك
املتطلبات املتعلقة مبحتوى الشروط واألحكام كما هي يف تاريخ هذا اخلطاب.
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امللحق 13
صيغة خطاب مدير الصندوق
(يتم تقدميه على األوراق الر ية اخلاصة مبدير الصندوق)
إىل  :هيئة السوق املالية
بصفتنا مدير الصندوق لا( ...........اسم الصندوق) يف ما خيص طرح صندوق استثمار مغلق متداول
باسم( ...........اسم الصندوق) وتسجيل وإدراج وحداته يف السوق املالية السعودية (تداول) ،حنن
"(ضع اسم مدير الصندوق)" نؤكد ،حبسب معرفتنا ،وبعد )القيام بالدراسة الواجبة( وإجراء
التحريات الالزمة على الصندوق ،أن الصندوق قد استوفى مجيع الشروط املطلوبة لتسجيل
وحدات الصندوق وإدراجها واستوفى مجيع املسائل األخرى اليت تطلبها هيئة السوق املالية
)اهليئة( حتى تاريخ هذا اخلطاب .ويؤكد (ضع اسم مدير الصندوق) أنه ،حبسب علمه ويف
حدود صالحيته مديراً للصندوق ،قد قدم إىل اهليئة مجيع املعلومات والتوضيحات حبسب
الصيغة املطلوبة وخالل الفرتة الزمنية ااددة وفقاً ملا طلبته اهليئة لتمكينها من التحقق من أن
(مدير الصندوق) والصندوق قد التزما بنظام السوق املالية والئحة صناديق االستثمار.
وبصفة خاصة يؤكد (مدير الصندوق) ما يلي:
 أنه قد قدم مجيع اخلدمات ذات العالقة واليت تقتضيها الئحة صناديق االستثمار،
بالعناية واخلرة املطلوبة.
 أنه قد اختذ خطوات معقولة للتحقق من أن أعضاء جملس إدارة الصندوق يفهمون
طبيعة ومدى مسئولياتهم وفقاً لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية.
 أنه قد توصل إىل رأي معقول ،يستند إىل اريات كافية وخرة مهنية بأن:
 oالصندوق قد استوفى مجيع املتطلبات ذات العالقة بالئحة صناديق االستثمار )مبا
يف ذلك األحكام املتعلقة بالشروط واألحكام)؛
 oمجيع أعضاء جملس إدارة الصندوق املرشحني تنطبق عليهم متطلبات التأهيل
الواردة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها ،وأن أعضاء جملس اإلدارة املستقلني
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ينطبق عليهم تعريف عضو جملس إدارة الصندوق املستقل الوارد يف قائمة
املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها ،والئحة صناديق
االستثمار؛
 oاألصول خالية من أية خمالفات نظامية متنع أو قد تتسبب يف عدم االستفادة من
املباني أو تشغيلها ،وكذلك أن األصول سليمة فنياً وخالية من أي خلل أو عيوب
رئيسية قد متنع أو قد تتسبب يف عدم االستفادة منها ،أو قد تتسبب بدورها يف
إجراء إصالحات وتغيريات رئيسية مكلفة ،وأن النشاطات الرئيسية لألصول
سليمة ،وأنهم قادرون على الوفاء بالتزاماتهم للصندوق؛
 oمجيع املسائل املعلومة لا( ...........ضع اسم مدير الصندوق) اليت جيب على اهليئة
أن تأخذها بعني االعتبار عند دراستها لطلب الطرح قد أُفصح عنها للهيئة.
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امللحق 14
تقرير إنهاء الصندوق
تستخدم تقارير إنهاء الصندوق لتوفري املعلومات ذات العالقة بشكل دوري عن جمريات إنهاء
صندوق االستثمار حتى تصفيته.
جيب أن حيتوي تقرير إنهاء الصندوق وتصفيته على مجيع املعلومات املطلوبة مبوجب هذا امللحق.
جيب أن حيتوي تقرير آخر مستجدات إنهاء الصندوق وتصفيته على األقل املعلومات املطلوبة
مبوجب الفقرة (ج) من هذا امللحق.
حمتوى تقارير الصندوق:
أ) معلومات صندوق االستثمار:
 )1اسم صندوق االستثمار.
 )2أهداف وسياسات االستثمار وممارساته.
 )3بيان يفيد بأن تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل.
 )4عدد وحدات الصندوق عند إنشاء الصندوق.
ب) أداء الصندوق (متضمنا فرتة التصفية):
 )1صايف قيمة أصول الصندوق يف نهاية كل سنة مالية.
 )2صايف قيمة أصول الصندوق عند التصفية.
 )3صايف قيمة أصول الصندوق لكل وحدة يف نهاية كل سنة مالية.
 )4صايف قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عند التصفية.
 )5أعلى وأقل صايف قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية.
 )6عدد الوحدات املصدرة يف نهاية كل سنة مالية.
 )7قيمة األرباح املوزعة لكل وحدة (حيثما ينطبق).
 )8العائد اإلمجالي لسنة واحدة ،وثالث سنوات ،ومخس سنوات( ،أو منذ التأسيس).
 )9العائد اإلمجالي السنوي لكل سنة من السنوات املالية العشر املاضية( ،أو منذ التأسيس).
 )10نسبة املصروفات لكل سنة مالية.
 )11جدول يوضح مقابل اخلدمات والعموالت واألتعاب اليت املها صندوق االستثمار على
مدار العام متضمنا فرتة التصفية .وجيب أيضاً اإلفصاح بشكل واضح عن إمجالي نسبة
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املصروفات ،وجيب اإلفصاح عنما إذا كان هناك أي ظروف يقرر فيها مدير الصندوق
اإلعفاء من أي رسوم أو ختفيضها.
ج) معلومات عن عملية التصفية:
 )1اسم مدير الصندوق وعنوانه.
 )2اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار االستثمار (إن وجد).
 )3أسباب تصفية الصندوق.
 )4اسم املصفي (إن وجد).
 )5تاريخ بداية التصفية.
 )6التاريخ املتوقع إلنهاء التصفية.
 )7عدد وحدات الصندوق.
 )8وصف تفاصيل عملية التصفية وآخر مستجداتها.
 )9أي أحداث جوهرية متال خالل فرتة التصفية.
د) أمني احلفظ:
 )1اسم وعنوان أمني احلفظ.
 )2وصف موجز لواجباته ومسؤولياته.
ه) اسم وعنوان اااسب القانوني.
و) القوائم املالية:
جيب أن تعد القوائم املالية النهائية لصندوق االستثمار وفقاً للمعايري اااسبية الصادرة عن اهليئة
السعودية للمحاسبني القانونيني.
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