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 الباب األول

 أحكام عامة

 

 املادة األوىل: أحكام متهيدية

 ،تأسيسهامبا يف ذلك  إىل تنظيم املنشآت ذات األغراض اخلاصة القواعدتهدف هذه  (أ)

 تزاوهلا. والنشاطات املرتبطة بها اليتوإدارتها، ، وتسجيلها والرتخيص هلا،

 ةرداويف ذلك األحكام المبا  بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية القواعدهذه  ال ختّل (ب)

والئحة صناديق  ،، والئحة أعمال األوراق املاليةمؤسسات السوق املالية الئحةيف 

وقواعد طرح األوراق املالية  ،والئحة صناديق االستثمار العقاري ،االستثمار

 . وااللتزامات املستمرة

 ذات األغراض اخلاصة ألي غرض سوى إصدار للمنشأة أصولأي  حتويل ال جيوز (ج)

أو للنشاطات املساندة الالزمة لتحقيق  الدين أو إصدار وحدات استثمارية أدوات

 .أغراضها

 

 املادة الثانية: التعريفات

نظام السوق املالية الصادر القواعد قصد بكلمة )النظام( أينما وردت يف هذه ُي (أ)

 .ـه2/6/1424وتاريخ  30باملرسوم امللكي رقم م/

املعاني املوضحة هلا يف النظام القواعد قصد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذه ُي (ب)

مل يقِض  ويف قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها ما

 سياق النص بغري ذلك.

 

 التطبيقونطاق الاملادة الثالثة: 

 .أي شخص مشار إليه فيها علىالقواعد تسري هذه 
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 املادة الرابعة: اإلعفاء

من أحكامها  جيوز للهيئة أن ُتعفي أي شخص خيضع ألحكام هذه القواعد من تطبيق أيٍّ

 مببادرٍة منها. أوكليًا أو جزئيًا إما بناًء على طلب تتلقاه منه 

 

 املادة اخلامسة: حق التظلم

 من أي قرار أو إجراءاللجنة تظلم إىل  تقديم حيق ألي شخص خاضع ألحكام هذه القواعد

 .هذه القواعدحكام تتخذه اهليئة وفقًا أل
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 الباب الثاني

 املنشآت ذات األغراض اخلاصة اليت أصدرت أو تعتزم إصدار أدوات دين

 

 الفصل األول: األحكام العامة

 

 النطاق والتطبيق املادة السادسة:

اليت تسري األحكام الواردة يف هذا الباب على املنشآت ذات األغراض اخلاصة  (أ)

  أو تعتزم إصدار أدوات دين. أصدرت

مرتبطة بأصول أو مبنية يف حال طرح املنشأة ذات األغراض اخلاصة ألدوات دين  (ب)

طرحًا عامًا، تنطبق األحكام الواردة يف قواعد طرح األوراق املالية على ديون 

 وااللتزامات املستمرة، وقواعد اإلدراج، على هذه املنشأة.

مدعومة بأصول أو مرتبطة يف حال طرح املنشأة ذات األغراض اخلاصة ألدوات دين  (ج)

طرحًا خاصًا، تنطبق األحكام الواردة يف قواعد طرح بأصول أو مبنية على ديون 

 األوراق املالية وااللتزامات املستمرة على هذه املنشأة.

 

 الرتخيصفصل الثاني: ال

 

   الرتخيص : متطلباتالسابعةاملادة 

مبوجب  يف مجيع األوقات مرخصاً هلا املنشأة ذات األغراض اخلاصة جيب أن تكون (أ)

  .أحكام هذه القواعد

على الراعي الذي يرغب يف احلصول على ترخيص ملنشأة ذات أغراض خاصة أن  (ب)

م طلبًا بذلك إىل اهليئة وفقًا للنماذج اليت حتددها، وأن يسدد املقابل املالي الذي يقّد

 من هذه القواعد.واألربعني الثامنة حتدده اهليئة وفقًا للمادة 
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على املنشأة ذات األغراض اخلاصة اليت أصدرت أو تعتزم إصدار أدوات دين تسجيل  (ج)

 أسهمها باسم وصي املنشأة ذات األغراض اخلاصة.

 

 الرتخيص : شروطالثامنةاملادة 

 :استيفاء الشروط اآلتية يف مجيع األوقاتاملنشأة ذات األغراض اخلاصة  جيب على

 .ذات العالقة أحكامهاجبميع وملتزمة  ذه القواعدهلوفقًا  أن تكون مؤسسة (1

  اآلتي: يف أي نشاط عدا أن ال تشرتك (2

 .إصدار أدوات الدين .أ

املنشأة ذات  على أن تكون باسم وصيإصدار أسهم ألغراض التأسيس،  .ب

 .األغراض اخلاصة

  النشاطات املساندة الالزمة لتحقيق أغراضها.  .ج

الفصل تطلبات مل مستوٍف يأساسنظام  يكون للمنشأة ذات األغراض اخلاصةأن  (3

 .البابهذا  الثالث من
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 يالنظام األساسالفصل الثالث: 

 

 ياألساسالنظام : التاسعة املادة

 اآلتي:يشمل  ينظام أساسذات األغراض اخلاصة جيب أن يكون للمنشأة  (أ)

 .ومقرها املسجل ،اسم املنشأة ذات األغراض اخلاصة (1

 ، ونشاطه التجاري.ومقره املسجللراعي، ا اسم (2

ونشاطه  ومقره املسجل،، املنشأة ذات األغراض اخلاصة سم وصيا (3

 . التجاري

 .ونهايتها ذات األغراض اخلاصة للمنشأة ةاملالي السنةبداية  (4

 وتشغيلها. ،، وإدارتهااملنشأة ذات األغراض اخلاصة أغراض (5

 ،والثالثني من هذه القواعدالرابعة املتطلبات الواردة يف الفقرة )أ( من املادة  (6

 .ذه القواعدوفقًا هل يالنظام األساسجيب تضمينها يف  أي أحكام أخرىو

. ويف للمنشآت ذات األغراض اخلاصة يللنظام األساسد منوذج أو أكثر يحتدللهيئة  (ب)

وز خمالفة هذه النماذج دون احلصول جيال  ،يحال حتديد اهليئة مناذج النظام األساس

نها يتضمالتفاصيل املطلوب  إضافة باستثناء ،ى موافقة كتابية مسبقة من اهليئةعل

 .بها اخليارات اليت جيب القيامأو يف النماذج اليت حتددها اهليئة 

، وعند احلصول على املوافقة جيب على يالنظام األساسط موافقة اهليئة على ُتشرَت (ج)

وذلك للمنشأة ذات األغراض اخلاصة،  يالنظام األساسالراعي التوقيع على 

 .يف اململكةأو موثق معتمد عدل  كاتب حبضوره أمام
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 : الراعيالرابع الفصل

 

 الراعي: اشرتاط وجود العاشرة املادة

اليت أصدرت أو تعتزم إصدار أدوات دين جيب أن يرعى املنشأة ذات األغراض اخلاصة 

 ومجيع صفقات التمويل اخلاصة بها راٍع واحد فقط.

 

 : حالة الراعياحلادية عشرةاملادة 

على راعي املنشأة ذات األغراض اخلاصة اليت أصدرت أدوات دين استيفاء املتطلبات  (أ)

 قات:اآلتية يف مجيع األو

إذا أصدرت املنشأة ذات األغراض اخلاصة أدوات دين مبنية على ديون أو  (1

مرتبطة بأصول، أو عزمت على إصدارها، فيجب أن يكون الراعي شركة 

، أو مؤسسة سوق مالية مرخصًا هلا يف ممارسة أعمال مساهمةسعودية 

بنكًا  األوراق املالية ذات العالقة بأعمال املنشأة ذات األغراض اخلاصة، أو

 حمليًا، أو شركة متويل.

إذا أصدرت املنشأة ذات األغراض اخلاصة أدوات دين مدعومة بأصول، أو  (2

أو عزمت على إصدارها، فيجب أن يكون الراعي شركة سعودية مساهمة 

ذات مسؤولية حمدودة، أو مؤسسة سوق مالية مرخصًا هلا يف ممارسة أعمال 

ملنشأة ذات األغراض اخلاصة، أو بنكًا األوراق املالية ذات العالقة بأعمال ا

 .حمليًا، أو شركة متويل

، إذا )أ( من هذه املادة ( من الفقرة1استثناء من أحكام الفقرة الفرعية ) (3

أصدرت املنشأة ذات األغراض اخلاصة أدوات دين مبنية على ديون أو مرتبطة 

بأصول، أو عزمت على إصدارها، من خالل طرح خاص، فيجوز أن يكون 

 لراعي شركة سعودية ذات مسؤولية حمدودة.ا

أن يقدم إىل اهليئة عند طلبها  -مؤسسة سوق مالية إذا مل يكن  -جيب على الراعي  (ب)

رأيًا قانونيًا يربهن أن األعمال اليت ميارسها فيما يتعلق باملنشأة ذات األغراض 

اخلاصة ال تتطلب احلصول على ترخيص مبوجب النظام، وجيب أن يصدر الرأي 
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شركة حماماة مستقلة ومرخص هلا /حماٍمالقانوني املشار إليه يف هذه الفقرة من 

  يف اململكة.

 

 : القيود على حقوق الراعي جتاه املنشأة ذات األغراض اخلاصة عشرةالثانية املادة 

أو املنشأة ذات األغراض اخلاصة،  ال جيوز للراعي أو أيٍّ من تابعيه أن تكون له مصلحة يف

، باستثناء املطالبات املفَصح عنها بشكل كامل ونزيه يف مستندات اتتعلق بأصوهلمطالبات 

 املنشأة ذات األغراض اخلاصة.

 

 : اإلشعارات، وحفظ السجالت، وصالحيات اهليئةعشرةالثالثة املادة 

 على الراعي التأكد من: (أ)

من هذه  (1) التزامه مبتطلبات اإلشعار اليت تنطبق عليه الواردة يف امللحق (1

  القواعد.

أن تكون مجيع املعلومات اليت يقدمها الراعي إىل اهليئة بشأن رعايته  (2

 للمنشأة ذات األغراض اخلاصة كاملة وواضحة وصحيحة وغري مضللة. 

للهيئة أن تطلب من الراعي فعند تسلم اهليئة إشعارًا وفقًا للفقرة )أ( من هذه املادة،  (ب)

 تقديم أي معلومات تراها ضرورية.

جيب على الراعي تسجيل وحفظ معلومات كافية عن رعايته إلثبات التزامه بهذه  (ج)

ويشمل ذلك حفظ مجيع املعلومات اخلاصة بالصفقات املالية اليت تتم مع  ،القواعد

مدة جيب االحتفاظ بتلك السجالت و ،املنشأة ذات األغراض اخلاصة أو تتعلق بها

سنوات على األقل، ويف حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )مبا يف ذلك عشر ( 10)

أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها( أو أي إجراءات حتقيق قائمة تتعلق بتلك السجالت 

حني انتهاء تلك الدعوى القضائية إىل يجب على الراعي االحتفاظ بها فواملعلومات، 

 .أو املطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة

جيب على الراعي تزويد اهليئة دون تأخري جبميع املعلومات واملستندات اليت ميكن  (د)

 أن تطلبها اهليئة لغرض تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.

 فصح عن امسه وعنوانه يف نشرة إصدار أدوات الدين.على الراعي أن يجيب  (ه)
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 عشرة: تغيري الراعيالرابعة املادة 

أو تعتزم إصدار أدوات  اليت أصدرتال جيوز تغيري راعي املنشأة ذات األغراض اخلاصة 

 اهليئة على ذلك.موافقة الدين إال يف حال إفالسه، وبعد 

 

 املنشأة ذات األغراض اخلاصة : وصياخلامس الفصل

 

 املنشأة ذات األغراض اخلاصة عشرة: وصياخلامسة املادة 

التصرف يف له ال جيوز وصي املنشأة ذات األغراض اخلاصة مالكًا هلا، و عّدال ُي (أ)

أسهم املنشأة ذات األغراض اخلاصة املسجلة بامسه أو إجراء أي تغيريات هيكلية 

 يف املنشأة ذات األغراض اخلاصة إال بعد موافقة اهليئة على ذلك.

ه أن تكون له مصلحة ال جيوز لوصي املنشأة ذات األغراض اخلاصة أو أيٍّ من تابعي (ب)

يف املنشأة ذات األغراض اخلاصة، أو مطالبات تتعلق بأصوهلا، باستثناء املطالبات 

 املفَصح عنها بشكل كامل ونزيه يف مستندات املنشأة ذات األغراض اخلاصة.

 ال جيوز أن يكون الراعي هو وصي املنشأة ذات األغراض اخلاصة يف حال كان (ج)

 نشأة ذات األغراض اخلاصة.املستفيد من امل الراعي هو

يف حال أصدرت املنشأة ذات األغراض اخلاصة أدوات دين مدعومة بأصول أو أدوات  (د)

مؤسسة  املنشأة ذات األغراض اخلاصة دين مرتبطة بأصول، فيجب أن يكون وصي

وفقًا  ممارسة أعمال احلفظ يف حال حفظه ألصول املنشأةيف  اهل ًامرخصسوق مالية 

 .من هذا البابالسابع يف الفصل لألحكام الواردة 

ال جيوز نقل املقر املسجل للمنشأة ذات األغراض اخلاصة إال بعد احلصول على  (ه)

 . اصةوصي املنشأة ذات األغراض اخلمن  موافقة كتابية
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 املنشأة ذات األغراض اخلاصة عشرة: مسؤوليات وصيالسادسة املادة 

أعضاء جملس اإلدارة، وحتديد يقوم وصي املنشأة ذات األغراض اخلاصة بتعيني  (أ)

ذات تهم، والتأكد من قيامهم جبميع مهامهم ومسؤولياتهم جتاه املنشأة آمكاف

 وحاملي أدوات الدين. األغراض اخلاصة 

على وصي املنشأة ذات األغراض اخلاصة تعيني أمني حفٍظ حلفظ األصول العقارية  (ب)

 مجيع املالية اليت متلكها املنشأة ذات األغراض اخلاصة، واختاذ واألوراق

وفقًا واألصول العقارية اإلجراءات اإلدارية فيما يتصل حبفظ تلك األوراق املالية 

 من هذا الباب.السابع لألحكام الواردة يف الفصل 

هو املسؤول عن تعيني مراجع احلسابات  املنشأة ذات األغراض اخلاصة يكون وصي (ج)

 .لمنشأة ذات األغراض اخلاصةل

 

 عشرة: تغيري وصي املنشأة ذات األغراض اخلاصةاملادة السابعة 

جيوز ، وصي املنشأة ذات األغراض اخلاصةراعي هو الاليت يكون فيها  غري احلاالتيف 

يف حال عدم متكنه من القيام راعي تغيري وصي املنشأة ذات األغراض اخلاصة لل

الراعي أو  من التزاماته جتاه بأيٍّ إخاللهعند  القواعد، أووفقًا ألحكام هذه  مبسؤولياته

  اخلاصة.املنشأة ذات األغراض 
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  أعضاء جملس اإلدارةالفصل السادس: 

 

 عضوية جملس اإلدارة: متطلبات عشرةالثامنة املادة 

مسجلني لدى املنشأة ذات األغراض اخلاصة  ب أن يكون أعضاء جملس إدارةجي (أ)

 اهليئة يف مجيع األوقات وفقًا هلذه القواعد.

 ،جيب أن يكون للمنشأة ذات األغراض اخلاصة عضوا جملس إدارة على األقل (ب)

 مستوفنياخلاصة ع أعضاء جملس إدارة املنشأة ذات األغراض وجيب أن يكون مجي

 .ملتطلبات هذا الفصل

 

 : مقر اإلقامةعشرةالتاسعة املادة 

 مقيمًا يف اململكة.  - على األقل -جملس اإلدارة  أعضاء أحد جيب أن يكون

 

  تهمآمكافووعزهلم  أعضاء جملس اإلدارة تعيني: العشروناملادة 

أعضاء جملس  تعيني إجراءات لمنشأة ذات األغراض اخلاصةل يالنظام األساسحدد ُي (أ)

 .تهموطريقة مكافآ ،وعزهلم ،اإلدارة

لمنشأة ذات ل يبالنظام األساسااللتزام  جملس إدارة عضَو نمن يعيَّ كل على (ب)

 .والتقيد جبميع أحكامه األغراض اخلاصة

 

  أعضاء جملس اإلدارة: واجبات العشروناحلادية واملادة 

 :جتاه املنشأة ذات األغراض اخلاصة اآلتيبلتزام الاعضو جملس اإلدارة  على (أ)

 .اخلاصة لمنشأة ذات األغراضل يللنظام األساسوفقًا  التصرف (1

 ألجلها.الصالحيات نحت غراض اليت ُماألصالحياته يف حدود ممارسة  (2

تعارض مع مصاحل املنشأة ذات األغراض أن ميارس صالحياته مبا ال ي (3

 .اخلاصة

ّد عضو جملس اإلدارة مسؤواًل عن التأكد من أن املنشأة ذات األغراض ُيَع (4

 اخلاصة متارس أعماهلا وفقًا هلذه القواعد. 



15 

املنشأة ذات  أعضاء جملس اإلدارة رفع تقرير سنوي إىل وصي ب علىجي (5

يتضمن تفاصيل األعمال والقرارات ذات العالقة بأدوات  األغراض اخلاصة

املنشأة  الدين املصدرة، وأي معلومات أو مستندات ذات عالقة يطلبها وصي

 . ذات األغراض اخلاصة

لومات واملستندات اليت تطلبها جيب على عضو جملس اإلدارة تزويد اهليئة جبميع املع (ب)

 اهليئة.

تسري أحكام هذه املادة على أي شخٍص يؤدي مهام عضو جملس إدارة املنشأة ذات  (ج)

األغراض اخلاصة سواء أكان مسجاًل أم مفوًضا إليه مبوجب أحكام املادة الرابعة 

 والعشرين من هذه القواعد. 

عالقة مبهام عضو جملس إدارة للهيئة الصالحية يف اختاذ أي اجراءات الزمة هلا  (د)

 املنشأة ذات األغراض اخلاصة.

 

 القراراتاختاذ : العشرونوالثانية املادة 

اختاذ  إجراءاتلمنشأة ذات األغراض اخلاصة ل يالنظام األساسحيدد جيب أن  (أ)

 اتباعها.أعضاء جملس اإلدارة اليت جيب على  القرار

 .وقراراتهم اإلدارةجملس أعضاء اجتماعات ضر اجيب االحتفاظ مبح (ب)

 

 : السلطات والصالحياتالعشرونوالثالثة  املادة

السلطات جبميع  ذات األغراض اخلاصةاملنشأة إدارة  أعضاء جملسيتمتع جيب أن 

املنشأة ذات األغراض  الراعي أو وصيوالصالحيات اليت ال تدخل ضمن سلطات وصالحيات 

، لمنشأة ذات األغراض اخلاصةل ياألساسالنظام أو  هذه القواعدمبوجب أحكام  اخلاصة

املنشأة ذات األغراض مبجرد دخول وصالحياتهم أعضاء جملس اإلدارة سلطات وتتوقف 

 مرحلة التصفية. اخلاصة
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 : التفويضوالعشرونالرابعة املادة 

تفويض  جملس اإلدارة ألعضاء جيوز مع مراعاة أحكام الفقرة )ب( من هذه املادة، (أ)

دون اإلخالل مبسؤولية  ،إىل أي شخص آخر بشكل مكتوب ممن صالحياته أيٍّ

 .املفوَّضةممارسة الصالحيات عن أعضاء جملس اإلدارة 

املنشأة ذات األغراض اخلاصة إشعار اهليئة كتابيًا وبشكل  إدارة سجمل جيب على (ب)

من أيًا أعضاء جملس اإلدارة  أي عضو من مسبق بأي ترتيبات تتعلق بتفويض

  صالحياته إىل شخص آخر.

 

 مسؤوليات أعضاء جملس اإلدارة : والعشروناخلامسة املادة 

بالتضامن عن تعويض املنشأة ذات األغراض اخلاصة أو مسؤولون  أعضاء جملس اإلدارة

للمنشأة  يالغري عن الضرر الذي يرتتب عن خمالفتهم أحكام هذه القواعد أو النظام األساس

داء واجباتهم املذكورة ينشأ عن ممارسات خاطئة أثناء أالذي ذات األغراض اخلاصة، أو 

 جملس مجيع أعضاء على املسؤولية وتقعمن هذه القواعد.  العشريناحلادية و يف املادة

اخلطأ الناشئ عن قرار مل يصدر  أمابإمجاعهم.  صدر قرار عن اخلطأ نشأ إذا اإلدارة

االجتماع.  حمضر يف صراحة اعرتاضه أثبت متى املعارض العضو عنه سألُي فال ،باإلمجاع

 إال ةاملسؤولي من لإلعفاء سببًا القرار فيه يصدر الذي االجتماع حضور عن الغياب ّدَعوال ُي

 .به علمه بعد عليه االعرتاض من متكنه عدم أو بالقرار الغائب العضو عدم علم ثبت إذا

 

 أعضاء جملس اإلدارة: سجل والعشرونالسادسة املادة 

مفصلة بيانات يتضمن  عضاء جملس اإلدارةأل سجلب املنشأة ذات األغراض اخلاصةحتتفظ 

للبيانات الواردة يف النظام األساسي للمنشأة ذات األغراض  وفقًا منهم عضو عن كل

  .اخلاصة

 

 وإجراءات اهليئة وصالحياتها: التسجيل والعشرونالسابعة املادة 

 وفقًا للنموذج الذي حتدده اهليئة. عضو جملس اإلدارة جيب تقديم طلب تسجيل (أ)
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م من للهيئة الصالحية يف اختاذ أي إجراءات الزمة خبصوص طلب التسجيل املقّد (ب)

 عضو جملس اإلدارة.

 

 متطلبات اإلشعار : والعشرونالثامنة املادة 

 :من اآلتيالتأكد عضو جملس اإلدارة على  (أ)

حيثما  ،من هذه القواعد (1)الواردة يف امللحق التزامه مبتطلبات اإلشعار  (1

 .نطبقي

كاملة وواضحة وصحيحة املعلومات اليت يقدمها إىل اهليئة  مجيع أن تكون (2

 .وغري مضللة

عضو أن تطلب من للهيئة ف، )أ( من هذه املادة ةوفقًا للفقر ًاإشعاراهليئة  تسلمعند  (ب)

 .ةمعلومات تراها ضروريتقديم أي جملس اإلدارة 

 

 وإلغاؤه : تعليق التسجيلوالعشرونالتاسعة املادة 

ذات  املنشأةوصي  إشعارذلك بو هؤأو إلغاعضو جملس اإلدارة تسجيل للهيئة تعليق  (أ)

وائحه أيًا من أحكام النظام أو ل عضو جملس اإلدارة إذا خالف األغراض اخلاصة

بالنزاهة  ّلتنطوي على احتيال أو تصرف خملفة ارتكابه ملخا يف حال التنفيذية، أو

 .هسفالإيف حال أو  ،واألمانة

عند طلبه، عضو جملس اإلدارة إنهاء خدمات لوصي املنشأة ذات األغراض اخلاصة  (ب)

 .لمنشأة ذات األغراض اخلاصةل يالنظام األساسأو  هذه القواعدألحكام أو وفقًا 

املنشأة ذات األغراض  وصيفعلى  ،عضو جملس اإلدارةتسجيل  ُألغيأو  قُعّلإذا  (ج)

للمنشأة ذات  كعضو جملس إدارة مهامهالتأكد من توقفه فورًا عن أداء  اخلاصة

 .األغراض اخلاصة

أيام من تاريخ سبعة ( 7)قوم خالل يأن  املنشأة ذات األغراض اخلاصةوصي جيب على  (د)

التسجيل  ّدَعوُي، كتابياً بذلكبإشعار اهليئة مهامه عن أداء عضو جملس اإلدارة توقف 

 اإلشعار.  لذلك اهليئة تسلمعند  ملغى

األدنى املنصوص عليه يف الفقرة  يف حال اخنفاض عدد أعضاء جملس اإلدارة عن احلّد (ه)

أو استقالة عضو جملس اإلدارة املقيم  من هذه القواعدعشرة الثامنة ( من املادة ب)
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يجب على ف، من هذه القواعد عشرةالتاسعة يف اململكة مما ينتج عنه إخالل باملادة 

املنشأة ذات األغراض اخلاصة اختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة الستيفاء وصي 

يوماً تقوميياً من تاريخ اإلشعار الوارد  (30)املشار إليها خالل مدة ال تتجاوز  اتاملتطلب

 يف الفقرة )د( من هذه املادة. 

لغاء تسجيله مدة سنتني من تاريخ إ خاضعًا لسلطة اهليئةعضو جملس اإلدارة يظّل  (و)

منه بصفته عضوًا يف جملس إدارة املنشأة ذات  وقع أو خطأ فيما يتعلق بأي تصرف

دعوى قضائية أو مطالبة )مبا يف ذلك أي دعوى  يف حال وجود. واألغراض اخلاصة

يف جملس إدارة املنشأة ذات  ًاعضويتعلق بعمله  حتقيقأو  قائمة أو مهدد بإقامتها(

األغراض اخلاصة، أو يتعلق باملنشأة ذات األغراض اخلاصة اليت شغل عضوية جملس 

خاضعًا لسلطة اهليئة حتى انتهاء  لغى تسجيلهامُلعضو جملس اإلدارة يظّل ، إدارتها

 .ذات العالقة أو املطالبة الدعوىالتحقيق أو 
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 احلفظأمني الفصل السابع: 

 

 أمني احلفظ تعيني : الثالثون املادة

فيما يتعلق بإصدارات أدوات دين  املنشأة ذات األغراض اخلاصة وصيجيب على  (أ)

 تعيني أمني حفظ يكون مسؤواًل عنمرتبطة بأصول أو أدوات دين مدعومة بأصول 

اليت متلكها املنشأة ذات األغراض اخلاصة واألصول العقارية األوراق املالية  حفظ

 بتلك األوراق املاليةيتصل اإلجراءات اإلدارية فيما مجيع )إن وجدت( ومحايتها واختاذ 

 الثالثني من هذه القواعد.احلادية ووفقًا ألحكام املادة  العقارية األصولو

لراعي، هو ا املنشأة ذات األغراض اخلاصة يف غري احلاالت اليت يكون فيها وصي (ب)

هو أمني احلفظ، دون اإلخالل  املنشأة ذات األغراض اخلاصة جيوز أن يكون وصي

 بااللتزامات املقررة على أمني احلفظ مبوجب أحكام هذه القواعد.

نشاط يف ممارسة  امرخصًا هلمؤسسة سوق مالية جيب أن يكون أمني احلفظ  (ج)

 احلفظ.

 جيب أن يستويف تعيني أمني احلفظ الشروط اآلتية: (د)

 ال يكون أمني احلفظ راعيًا للمنشأة ذات األغراض اخلاصة أو تابعًا للراعين أ (1

 .أو مسيطرًا عليه

 ن مبوجبها أمني احلفظ اآلتي:أن تستويف االتفاقية اليت ُيعيَّ (2

أن تتضمن حكمًا يسمح للمنشأة ذات األغراض اخلاصة بتزويد اهليئة  .أ

 بأي معلومات مطلوبة مبوجب هذه القواعد.

 متوافقة مع التزامات أمني احلفظ الواردة يف هذا الباب.أن تكون  .ب

ال تتضمن ما يرتب أي أعباء على أوراق مالية للمنشأة ذات األغراض ن أ .ج

اخلاصة أو حقاً عليها، أو مطالبة جتاه املبالغ النقدية املودعة يف أي حساب 

بنكي للمنشأة ذات األغراض اخلاصة، إال يف حال اإلفصاح عن ذلك 

  نشرة اإلصدار أو مستند الطرح اخلاص، حسبما ينطبق.بوضوح يف

د املبالغ النقدية والعموالت والرسوم اليت يتقاضاها أمني احلفظ على أسس حتدَّ (ه)

 عادلة.
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جيب على املنشأة ذات األغراض اخلاصة تزويد أمني احلفظ جبميع املعلومات  (و)

 والبيانات الضرورية ألداء مهامه وفقًا هلذه القواعد. 

 أو طلبه، عند احلفظ أمني خدمات إنهاء املنشأة ذات األغراض اخلاصة لوصي  (ز)

وعند استالم أمني احلفظ إشعارًا كتابيًا بذلك، ، ألحكام نظامها األساسي وفقًا

جيب على أمني احلفظ عدم اختاذ أي قرار أو تصرف يتعلق باملنشأة ذات األغراض 

بكل ما يلزم لنقل األعمال ومجيع اخلاصة بعد إشعاره بقرار إنهاء خدماته، والقيام 

 . ما يف حوزته مما يتعلق بأصول املنشأة ذات األغراض اخلاصة

 

املتعلقة بالصفقات املرتبطة واألصول العقارية الثالثون: حفظ األوراق املالية و احلادية املادة

 بأصول واملدعومة بأصول 

اليت متلكها املنشأة ذات  واألصول العقارية تسري هذه املادة على األوراق املالية (أ)

  .األغراض اخلاصة

للمنشأة ذات  واألصول العقارية جيب على أمني احلفظ أن حيدد األوراق املالية (ب)

ذات األغراض  األغراض اخلاصة بشكل منفصل من خالل تسجيلها باسم املنشأة

سؤولياته مل، وأن حيتفظ جبميع املستندات والوثائق اليت تثبت تنفيذه اخلاصة

 اقدية.التع

حفٍظ من الباطن  جيوز ألمني احلفظ أن يعني تابعًا أو طرفًا ثالثًا، أو أكثر، أمنَي (ج)

أمني  ويدفع للمنشأة ذات األغراض اخلاصة. واألصول العقارية حلفظ األوراق املالية

 يفَصحمل  ما ،احلفظ املستحقات املالية ألمني احلفظ من الباطن من موارده اخلاصة

 رة اإلصدار أو مستند الطرح اخلاص، حسبما ينطبق.عن خالف ذلك يف نش

واألصول  جيوز تكليف أمني حفظ من الباطن خارج اململكة حلفظ األوراق املالية (د)

للمنشأة ذات األغراض اخلاصة اخلارجية على أن يكون مؤسسًا ومرخصًا  العقارية

له وخاضعًا إلشراف جهة رقابية وفق معايري ومتطلبات تنظيمية مماثلة على األقل 

 لتلك اليت تطبقها اهليئة.

مؤسسة وأن يكون  ،ن أي أمني حفظ من الباطن مبوجب عقٍد مكتوبجيب أن يعيَّ (ه)

ال يكون أمني احلفظ ن على أ ،يف ممارسة نشاط احلفظ امرخصًا هلسوق مالية 

 . أو مسيطرًا عليه من الباطن راعيًا للمنشأة ذات األغراض اخلاصة أو تابعًا للراعي
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قة يم ما إذا كانت املعايري واملتطلبات التنظيمية املطّبيللهيئة وفقاً لتقديرها احملض تق (و)

ملكة مماثلة على األقل لتلك اليت على أمني احلفظ من الباطن الذي يعمل خارج امل

 تطبقها اهليئة.

حفظ من الباطن  من تابعيه أو أي طرف ثالث أمنَي تعيني أمني احلفظ أليٍّ ال خيّل (ز)

للمنشأة ذات واألصول العقارية  مبسؤولية أمني احلفظ عن حفظ األوراق املالية

 األغراض اخلاصة وفقًا هلذه القواعد.

 

إشعارات أمني احلفظ، ومتطلبات حفظ املعلومات، وصالحيات  والثالثون:الثانية املادة 

  اهليئة

 على أمني احلفظ التأكد من:  (أ)

من هذه  (1) التزامه مبتطلبات اإلشعار اليت تنطبق عليه الواردة يف امللحق (1

 القواعد.

أن مجيع املعلومات اليت يقدمها إىل اهليئة كاملة وواضحة وصحيحة وغري  (2

 مضللة.

إشعارًا وفقًا للفقرة )أ( من هذه املادة، فللهيئة أن تطلب من أمني  عند تسلم اهليئة (ب)

 احلفظ تقديم أي معلومات تراها ضرورية.

جيب على أمني احلفظ تسجيل معلومات كافية عن مهامه وفقًا هلذه القواعد  (ج)

مبا يف ذلك واالحتفاظ بها يف سجالت خاصة بذلك إلثبات التزامه بهذه القواعد، 

ة بالصفقات املالية اليت تتم مع املنشأة ذات األغراض اخلاصة أو خاصأي معلومات 

، ويف سنوات على األقلعشر ( 10)تتعلق بها، وجيب االحتفاظ بهذه املعلومات مدة 

حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )مبا يف ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها( 

يجب على أمني فاملعلومات، أو أي إجراءات حتقيق قائمة تتعلق بتلك السجالت و

حني انتهاء تلك الدعوى القضائية أو املطالبة أو إجراءات  ىلإاحلفظ االحتفاظ بها 

 .التحقيق القائمة

جيب على أمني احلفظ تزويد اهليئة جبميع املعلومات واملستندات اليت ميكن أن  (د)

 تطلبها اهليئة لغرض تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.
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  فيما يتعلق بأمني احلفظ والثالثون: صالحيات اهليئةالثالثة املادة 

دون إخالل بصالحيات اهليئة األخرى ذات العالقة، إذا رأت اهليئة أن إحدى احلاالت  (أ)

فلها القيام  –أو قد تتحقق  –املذكورة يف الفقرة )د( من هذه املادة قد حتققت 

 باآلتي: 

كتابي أو معلومات أو مستندات أن تطلب من أمني احلفظ تقديم أي توضيح  (1

 تراها ضرورية للتحقق من أي أمر ذي عالقة.

طلب حضور أمني احلفظ أو من ميثله أمام اهليئة لإلجابة عن أي أسئلة وشرح أي  (2

 مسائل ترى اهليئة أنها ذات عالقة.

 إجراء أي استقصاء تراه مناسبًا. (3

ني احلفظ، مبا يف مة من أماختاذ أي إجراء للتأكد من صحة أي معلومات مقّد (4

 ذلك التواصل مع أي جهة ذات عالقة.

 عزل أمني احلفظ واستبداله.  (5

 اختاذ أي إجراءات أخرى تراها مناسبة.  (6

من من الفقرة )أ( ( 5يكون عزل أمني احلفظ واستبداله مبوجب الفقرة الفرعية ) (ب)

املعزول،  بذلك إىل أمني احلفظ ًا كتابيًاور إرسال اهليئة إشعارف ًاهذه املادة نافذ

وجيب على أمني احلفظ املعزول عدم اختاذ أي قرار أو تصرف يتعلق باملنشأة ذات 

بكل ما يلزم لنقل األعمال وأن يقوم األغراض اخلاصة بعد إشعاره بقرار العزل، 

حفظ عن ل ِزومجيع ما يف حوزته مما يتعلق باملنشأة ذات األغراض اخلاصة اليت ُع

 أصوهلا.

 ل مبوجب هذه املادة. ِزأمني حفظ ُع للهيئة نشر هوية أي (ج)

 من اآلتي: ًاتشمل احلاالت املشار إليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة أي (د)

عدم استمرار أمني احلفظ يف استيفاء الشروط وااللتزامات واملتطلبات  (1

 املنصوص عليها يف هذه القواعد.

 ألمني احلفظ. أو إفالس حدوث أي حالة إعسار  (2

من االلتزامات املنصوص عليها يف النظام ولوائحه  ظ ألّيخمالفة أمني احلف (3

 التنفيذية أو أي أنظمة أخرى يف اململكة.

 توقف أمني احلفظ عن أداء أعماله. (4
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 إلغاء ترخيص أمني احلفظ أو تعليقه. (5

 طلب أمني احلفظ إلغاء ترخيصه. (6

النظام بلتزام الإذا رأت اهليئة أن أمني احلفظ أخفق بشكل تراه جوهريًا يف ا (7

 ولوائحه التنفيذية.

 .ي حالة أخرى تراها اهليئة ضروريةأ (8

إذا مارست اهليئة أيًا من صالحياتها املنصوص عليها يف الفقرة )أ( من هذه املادة،  (ه)

وجب على الراعي واملنشأة ذات األغراض اخلاصة التعاون بشكل كامل مع اهليئة 

 لتعيني أمني حفظ بديل.

يف حال كان وصي املنشأة ذات األغراض اخلاصة هو أمني حفظ أصوهلا، فيجب  (و)

أن يعني أمني حفظ آخر فور حتقق أي من املنشأة ذات األغراض اخلاصة على وصي 

 .دة يف الفقرة )د( من هذه املادةاحلاالت الوار
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النظم واإلجراءات احملاسبية: الثامنالفصل   

 

 سابات احلمراجع : تعيني والثالثونالرابعة املادة 

للمنشأة ذات األغراض اخلاصة أحكامًا تتعلق  يجيب أن يتضمن النظام األساس (أ)

 باآلتي:

لقواعد تسجيل مراجعي  ًالدى اهليئة وفق حسابات مسجلمراجع تعيني  (1

 . حسابات املنشآت اخلاضعة إلشراف اهليئة

 ومدة تعيينه. ،مراجع احلسابات مكافآت  (2

 . مراجع احلسابات عزلإجراءات  (3

يف الفقرة )ب(  ااملشار إليهالقوائم املالية مراجعة عن  مسؤواًلمراجع احلسابات  ّدُيَع (ب)

من هذه القواعد، وجيب أن يتاح له يف سبيل ذلك  والثالثنياخلامسة من املادة 

الوصول إىل الدفاتر واملستندات والوثائق األخرى اخلاصة باملنشأة ذات األغراض 

اخلاصة، وتزويده بأي معلومات أو توضيحات يراها ضرورية للتحقق من أصول 

 .وخصومها ةاملنشأة ذات األغراض اخلاص

 

  أعضاء جملس اإلدارةّدها اليت ُيِع: التقارير والثالثوناخلامسة املادة 

خالل شهر من تاريخ نهاية كل سنة مالية إعداد تقرير  على أعضاء جملس اإلدارة (أ)

 تاسعةالعن السنة املالية املنتهية يتضمن املعلومات املشار إليها يف الفقرة )أ( من املادة 

 من هذه القواعد. 

أشهر من نهاية كل سنة مالية إعداد  ثالثةخالل  جيب على أعضاء جملس اإلدارة (ب)

ملعايري احملاسبة املعتمدة من  قوائم مالية سنوية للمنشأة ذات االغراض اخلاصة وفقًا

 سابات وفقًااحلاهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني ومراجعتها من قبل مراجع 

وتوقيعها من أحد يني ملعايري املراجعة املعتمدة من اهليئة السعودية للمحاسبني القانون

تفاصيل مجيع أدوات  – بني أمور أخرى –أعضاء جملس اإلدارة على أن تتضمن 

 .الدين القائمة والصادرة عن املنشأة ذات األغراض اخلاصة
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جيب على أعضاء جملس اإلدارة فور التوقيع على املستندات املشار إليها يف الفقرة  (ج)

 تلك املستندات إىل اهليئة.)ب( من هذه املادة إرسال نسخة من كل من 

)ب( و)ج( من هذه املادة على املنشأة ذات األغراض  نيال تسري أحكام الفقرت (د)

 اخلاصة اليت تكون مجيع أدوات الدين الصادرة عنها مبنية على ديون.
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 حفظ املعلومات: التاسعالفصل 

 

 : حفظ املعلوماتوالثالثونالسادسة املادة 

دقيقة  االحتفاظ بسجالت ومعلومات األغراض اخلاصةاملنشأة ذات جيب على  (أ)

 أدنى على ما يلي:حبّد على أن تشتمل  وكاملة،

من هذه والعشرين السادسة ملادة حكام اوفقًا أل أعضاء جملس اإلدارة سجّل (1

 .القواعد

 حماضر اجتماعات أعضاء جملس اإلدارة. (2

املنشأة ذات األغراض  ووصيجملس اإلدارة الصادرة عن قرارات المجيع  (3

 .حيثما ينطبق، اخلاصة

املنشأة ذات األغراض اليت تربمها شروط وأحكام العقود والصفقات  (4

صفقات الصادرة عنها والدين  تلك املتعلقة بأدواتمبا يف ذلك  ،اخلاصة

 التمويل املرتبطة بها.

 .ذات األغراض اخلاصة تفاصيل النفقات والدخل للمنشأة (5

 .وخصومهااملنشأة ذات األغراض اخلاصة تفاصيل أصول  (6

عند  فورًا لهيئةل إتاحة املعلومات والسجالت املنشأة ذات األغراض اخلاصةجيب على  (ب)

 طلبها.

على املنشأة ذات األغراض اخلاصة االحتفاظ بالسجالت واملعلومات املشار إليها جيب  (ج)

مل تكن املعلومات  ماسنوات على األقل، عشر ( 10)يف الفقرة )أ( من هذه املادة مدة 

سنوات من تاريخ ثالث ( 3)مدة ال تقل عن بها فظ تحُيتتعلق بصفقة متويل، ف

ويف حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة  ق الصفقة أو إنهائها، أيهما أطول،استحقا

)مبا يف ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد بإقامتها( أو أي إجراءات حتقيق قائمة تتعلق 

، جيب على املنشأة ذات األغراض اخلاصة االحتفاظ بها واملعلوماتالسجالت بتلك 

 حني انتهاء تلك الدعوى القضائية أو املطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. ىلإ
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 التحول واالندماج: العاشرالفصل 

 

 االندماج وأ: حظر التحول والثالثونالسابعة املادة 

 ذات أغراض خاصة أخرى االندماج مع منشأة ذات األغراض اخلاصة ال جيوز للمنشأة (أ)

  .من أي نوع آخر اعتباري أو شخص

شكل أي  شخص اعتباري من أن تتحول إىل للمنشأة ذات األغراض اخلاصةال جيوز  (ب)

 .آخر
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  الباب الثالث

 صناديق االستثمار اليت تتخذ شكل املنشآت ذات األغراض اخلاصة

 

 الفصل األول: األحكام العامة
 

 والثالثون: النطاق والتطبيقالثامنة املادة 

تنطبق أحكام هذا الباب على صناديق االستثمار اليت تتخذ شكل املنشآت ذات  (أ)

 .األغراض اخلاصة

تسري األحكام الواردة يف الئحة صناديق االستثمار أو الئحة صناديق االستثمار   (ب)

على صناديق االستثمار اليت تتخذ شكل املنشآت ذات  –أيهما ينطبق  –العقاري 

 .األغراض اخلاصة

 

 والثالثون: أحكام متهيدية التاسعة املادة 

تكون مجيع أصول املنشأة ذات األغراض اخلاصة مملوكة بالشيوع حلاملي  (أ)

 .ذات األغراض اخلاصة ل باسم املنشأةالوحدات، وتسجَّ

يتوىل مدير صندوق االستثمار الذي يتخذ شكل املنشأة ذات األغراض اخلاصة  (ب)

، وفق األحكام الواردة يف الئحة صناديق ذات األغراض اخلاصة إدارة املنشأة

 . ، أيهما ينطبقاالستثمار والئحة صناديق االستثمار العقاري

أساس اشرتاكات  يكون رأس مال املنشأة ذات األغراض اخلاصة متغرياً ومبنياً على (ج)

 املستثمرين يف الصندوق ذي العالقة.
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 الفصل الثاني: الرتخيص

 

 : متطلبات الرتخيص وشروطهاألربعوناملادة 

يعتزم إصدار وحدات استثمارية من خالل منشأة على مدير صندوق االستثمار الذي  (أ)

أن يقوم بتعبئة اجلزء اخلاص بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة  ذات أغراض خاصة

 يف منوذج تأسيس الصندوق وإرفاق منوذج النظام األساسي للمنشأة. 

 جيب استيفاء الشروط اآلتية يف مجيع األوقات:  (ب)

شكل املنشأة ذات األغراض اخلاصة أن يكون صندوق االستثمار الذي يتخذ  (1

وفق هذه القواعد والئحة صناديق االستثمار أو الئحة صناديق االستثمار  ًامؤسس

 جبميع األحكام ذات العالقة. ًاأيهما ينطبق، وملتزم ،العقاري

 يف أي نشاط عدا اآلتي:املنشأة ذات األغراض اخلاصة شرتك تأن ال  (2

 إصدار وحدات استثمارية. .أ

 .التحقيق أغراضهالنشاطات املساندة الالزمة  .ب

النشاطات املنصوص عليها يف كٍل من شروط وأحكام الصندوق الذي  .ج

يتخذ شكل املنشأة ذات األغراض اخلاصة، والنظام األساسي للمنشأة 

 ذات األغراض اخلاصة.
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 الفصل الثالث: النظام األساسي

 

 : النظام األساسياألربعونواحلادية  املادة

ويف  ذات األغراض اخلاصة.للمنشأة للهيئة حتديد منوذج أو أكثر للنظام األساسي  (أ)

حال حتديد اهليئة مناذج النظام األساسي، ال جيوز خمالفة هذه النماذج دون احلصول 

على موافقة كتابية مسبقة من اهليئة، باستثناء إضافة التفاصيل املطلوب تضمينها 

 أو اخليارات اليت جيب القيام بها.يف النماذج اليت حتددها اهليئة 

ُتشرَتط موافقة اهليئة على النظام األساسي، وعند احلصول على املوافقة جيب على   (ب)

يعتزم إصدار وحدات استثمارية من خالل منشأة ذات مدير صندوق االستثمار الذي 

التوقيع على النظام األساسي للمنشأة ذات األغراض اخلاصة أغراض خاصة 

 أمام كاتب عدل أو موثق معتمد يف اململكة.حبضوره 
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 الفصل الرابع: النظم واإلجراءات الرقابية

 

 األربعون: اإلشعارات، ومتطلبات حفظ املعلومات، وصالحيات اهليئةوالثانية املادة 

جيب على مدير صندوق االستثمار الذي يتخذ شكل املنشأة ذات األغراض اخلاصة  (أ)

 التالي:التأكد من 

( من هذه القواعد، حيثما 1االلتزام مبتطلبات اإلشعار الواردة يف امللحق ) (1

 ينطبق.

أن تكون مجيع املعلومات اليت تقدَّم إىل اهليئة كاملة وواضحة وصحيحة  (2

 وغري مضللة.

مدير عند تسلم اهليئة إشعارًا وفقًا للفقرة )أ( من هذه املادة، فللهيئة أن تطلب من  (ب)

 حيثما ينطبق –صندوق االستثمار الذي يتخذ شكل املنشأة ذات األغراض اخلاصة 

 تقديم أي معلومات إضافية تراها ضرورية. –

مدير صندوق االستثمار الذي يتخذ شكل املنشأة ذات األغراض اخلاصة جيب على  (ج)

تسجيل وحفظ معلومات كافية إلثبات التزامه بهذه القواعد. ويشمل ذلك حفظ 

مجيع املعلومات اخلاصة بالصفقات املالية اليت تتم مع املنشأة ذات األغراض اخلاصة 

سنوات على األقل، عشر ( 10)مدة ها، وجيب االحتفاظ بتلك السجالت أو تتعلق ب

ويف حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة )مبا يف ذلك أي دعوى قائمة أو مهدد 

 ، جيب علىالسجالت واملعلوماتعلق بتلك بإقامتها( أو أي إجراءات حتقيق قائمة تت

االحتفاظ  مدير صندوق االستثمار الذي يتخذ شكل املنشأة ذات األغراض اخلاصة

 حني انتهاء تلك الدعوى القضائية أو املطالبة أو إجراءات التحقيق القائمة. ىلإبها 

جيب على مدير صندوق االستثمار الذي يتخذ شكل املنشأة ذات األغراض اخلاصة   (د)

تزويد اهليئة جبميع املعلومات واملستندات اليت ميكن أن تطلبها اهليئة لغرض تطبيق 

 النظام ولوائحه التنفيذية واألنظمة ذات العالقة.
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 الباب الرابع

 أحكام عامة 

 

 وصالحياتها جتاه طلب الرتخيصالفصل األول: إجراءات اهليئة 

 

 : إجراءات اهليئة وصالحياتها جتاه طلب الرتخيصاألربعونوالثالثة  املادة

للهيئة عند دراسة الطلب املقدم وفقًا ألحكام الفقرة )ب( من املادة السابعة أو  (أ)

من هذه القواعد إجراء أي استقصاءات تراها  األربعنيأحكام الفقرة )أ( من املادة 

 مناسبة.

يعتزم إصدار وحدات أو مدير صندوق االستثمار الذي  –ُتشِعر اهليئة الراعي  (ب)

كتابيًا بتسلمها  –منشأة ذات أغراض خاصة أيهما ينطبق استثمارية من خالل 

جلميع املعلومات واملستندات املطلوبة بعد اكتمال الطلب، وتتخذ أيًا من القرارات 

 تاريخ اإلشعار:أيام من ( 5)اآلتية خالل مدة ال تتجاوز 

 املوافقة على الطلب. (1

 املوافقة على الطلب بالشروط والقيود اليت تراها مناسبة. (2

 .رفض الطلب مع إبداء األسباب (3

للهيئة رفض طلب الرتخيص للمنشأة ذات األغراض اخلاصة إذا رأت أن منح  (ج)

من  بالنظام أو لوائحه التنفيذية أو أّي خيص هلا ميكن أن ينتج عنه إخاللالرت

 ألنظمة األخرى ذات العالقة.ا

 

 سريان الرتخيصواألربعون: الرابعة املادة 

قيد هذه شأة ذات األغراض اخلاصة، فإنها تيف حال موافقة اهليئة على طلب الرتخيص للمن

واألربعني من هذه القواعد، التاسعة املشار إليه يف الفقرة )أ( من املادة  املنشأة يف السجّل

 ويرتتب على ذلك اآلتي: 
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 وذمتها املالية املستقلة اكتساب املنشأة ذات األغراض اخلاصة شخصيتها االعتبارية (1

 اليت متكنها من القيام جبميع األعمال املتعلقة بها.

أو مدير صندوق االستثمار  –وجوب التزام املنشأة ذات األغراض اخلاصة، وراعيها  (2

حيثما  –، ووصيها –يتخذ شكل املنشأة ذات األغراض اخلاصة حيثما ينطبق الذي 

جبميع أحكام نظامها األساسي، ويرتتب على  ،، وأعضاء جملس إدارتها–ينطبق 

 ذلك استيعابهم جلميع األحكام الواردة فيه.

 

 الفصل الثاني: املسؤولية عن العقود السابقة للرتخيص

 

 العقود السابقة للرتخيصواألربعون: اخلامسة املادة 

يكون أي شخص مكلف بالتعاقد باسم املنشأة ذات األغراض اخلاصة قبل الرتخيص هلا 

مسؤواًل مسؤولية شخصية عن االلتزامات اليت تنشأ عن هذا العقد ما مل تتنّب املنشأة ذات 

 هذه االلتزامات. –بعد تأسيسها  –األغراض اخلاصة 

 

 لثالثالفصل الثالث: استناد الطرف ا

 

 واألربعون: استناد الطرف الثالث إىل تصرفات املنشأة ذات األغراض اخلاصةالسادسة املادة 

ّد كل شخٍص يتعامل مع املنشأة ذات األغراض اخلاصة مطلعًا على احملتويات والقيود ُيَع

الواردة يف هذه القواعد والنظام األساسي للمنشأة ذات األغراض اخلاصة، إال أنه ليس 

 ملزمًا بتأكيد صحة اإلجراءات الداخلية لديها. 
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 إجراءات التسوية واإلفالسالرابع: الفصل 

 

  فالسااللتزام بنظام اإل: واألربعونالسابعة املادة 

جيب على املنشأة ذات األغراض اخلاصة االلتزام باألحكام الواردة يف نظام اإلفالس  (أ)

 .والئحته التنفيذية

جيب على املنشأة ذات األغراض اخلاصة إشعار اهليئة كتابيًا بنتيجة أي إجراء مت  (ب)

( أربعة عشر يومًا من تاريخ 14)اختاذه من إجراءات نظام اإلفالس، وذلك خالل 

 انتهاء اإلجراء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 املقابل املاليالفصل اخلامس: 

 

 املقابل املالي: واألربعونالثامنة املادة 

أو مدير صندوق االستثمار الذي يتخذ  – والراعي املنشأة ذات األغراض اخلاصة على جيب

تسديد املقابل املالي الذي حتدده  –شكل املنشأة ذات األغراض اخلاصة حيثما ينطبق 

 .اهليئة
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 سجالت اهليئة: السادسالفصل 

 

 املنشآت ذات األغراض اخلاصة : سجّلواألربعونالتاسعة املادة 

س وفقًا هلذه القواعد لكل منشأة ذات أغراض خاصة تؤسَّ حتتفظ اهليئة بسجّل (أ)

 بالشكل الذي تراه مناسبًا.

 ياملنشأة ذات األغراض اخلاصة نسخة من نظامها األساس جيب أن يتضمن سجّل (ب)

 عند تأسيسها وأي تعديالت الحقة تطرأ عليه.

جيب على املنشأة ذات األغراض اخلاصة إشعار اهليئة فورًا بأي تغيريات تطرأ على  (ج)

 يف الفقرة )ب( من هذه املادة.البيانات املنصوص عليها 

 

 أعضاء جملس اإلدارة  : سجّلاخلمسوناملادة 

ألعضاء جملس اإلدارة لكل منشأة ذات أغراض خاصة  حتتفظ اهليئة بسجّل (أ)

 س وفقًا هلذه القواعد بالشكل الذي تراه مناسبًا.تؤسَّ

 املعلومات التالية:جيب أن يشتمل السجل املشار إليه يف الفقرة )أ( من هذه املادة على  (ب)

 وسجلها. ،اسم املنشأة ذات األغراض اخلاصة (1

 .وعناوينهم ،جملس اإلدارة اء أعضاءمسأ (2

، لكل سفر، حسبما ينطبقال ات، أو جوازاإلقامةاهلوية الوطنية، أو أرقام  (3

 .عضو من أعضاء جملس اإلدارة

 جملس اإلدارة.أعضاء من عضو كل جنسية  (4

 اإلدارة )إن وجدت(.جملس أعضاء من عضو كل مهنة  (5

 جملس اإلدارة.من أعضاء عضو كل تعيني تواريخ  (6

 جملس اإلدارة، حيثما ينطبق. من أعضاء عضوأو عزل كل استقالة تواريخ  (7

تغيري يطرأ  دون تأخري بأّيمن جيب على املنشأة ذات األغراض اخلاصة إشعار اهليئة  (ج)

 على البيانات املنصوص عليها يف الفقرة )ب( من هذه املادة.
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 : الوصول إىل السجالتاخلمسونواحلادية  املادة

واألربعني التاسعة من السجالت املنصوص عليها يف املادتني  يتاح ملخص من كل سجّل

 من هذه القواعد الطالع اجلمهور وفقًا ملا حتدده اهليئة. واخلمسني

 

 : النماذجاخلمسونوالثانية املادة 

للهيئة نشر النماذج اليت جيب على املنشأة ذات األغراض اخلاصة استخدامها لتقديم 

واألربعني التاسعة املشار إليها يف املادتني  ،املنشأةهذه املعلومات املطلوب تقدميها من قبل 

 من هذه القواعد. واخلمسني

 

 املالي : املقابلاخلمسونوالثالثة املادة 

املادتني  املشار إليها يف سبًا مقابل حفظ املعلوماتللهيئة فرض مقابل مالي حسبما تراه منا

 وإتاحة الوصول إليها. من هذه القواعد واخلمسنيواألربعني التاسعة 
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 الفصل السابع: انتهاء املنشأة ذات األغراض اخلاصة

 

 األغراض اخلاصةانتهاء املنشأة ذات واخلمسون:  الرابعةاملادة 

، وجيب على ست من أجلهسِّتنتهي املنشأة ذات األغراض اخلاصة بانتهاء الغرض الذي ُأ

من  ًاأربعة عشر يوم( 14)املنشأة ذات األغراض اخلاصة إشعار اهليئة كتابيًا بذلك قبل 

 تاريخ انتهائها.
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  اخلامس الباب

 النشر والنفاذ

 

 والنفاذ: النشر واخلمسون اخلامسةاملادة 

 .وفقًا لقرار اعتمادها نافذة هذه القواعدتكون 
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  1امللحق 

 متطلبات اإلشعارات

 اليت جيب تقدميها قبل سبعة أيام اإلشعارات

 اإلشعار الرقم
املسؤول الشخص 

 عن اإلشعار
 املستندات أو املعلومات املطلوبة

ذات فيما يتعلق بتأسيس املنشأة  -اإلشعارات اليت جيب تقدميها قبل احلدث ذي العالقة   (أ)

 بسبعة أياٍم على األقل – والرتخيص هلااألغراض اخلاصة 

أي تعديالتٍ مقرتحة على هوية  .1

أي شخٍص يكون طرفًا 

عن إدارة املنشأة ذات مسؤواًل 

 األغراض اخلاصة.

 أعضاء جملس إدارة

املنشأة ذات 

األغراض اخلاصة 

اليت أصدرت أدوات 

أو مدير صندوق  دين

االستثمار الذي يتخذ 

شكل املنشأة ذات 

 .األغراض اخلاصة

تفاصيل التعديالت املقرتحة ونسخة 

من أي مستندات أو قرارات يقرتح أو 

أو يوافق مبوجبها محلة أدوات الدين 

مالكي الوحدات االستثمارية أيهما 

 على التعديالت املقرتحة.ينطبق 

 اإلشعارات الفورية

 اإلشعار الرقم
املسؤول الشخص 

 عن اإلشعار
 املستندات املطلوبة

والرتخيص ذات األغراض اخلاصة اإلشعارات الفورية )دون تأخري( فيما يتعلق بتأسيس املنشأة   (أ)

 هلا

أي خمالفٍة ألحكام هذه   .1

 القواعد.

الراعي أو مدير 

صندوق االستثمار 

الذي يتخذ شكل 

املنشأة ذات األغراض 

 وأعضاءاخلاصة 

املنشأة  جملس إدارة

ذات األغراض 

اخلاصة اليت 

تفاصيل املخالفة، وتقديٌر لآلثار 

أو  املرتتبة على محلة أدوات الدين

مالكي الوحدات االستثمارية أيهما 

، واخلطة املقرتحة للتعامل ينطبق

 معها ومعاجلتها.
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 اإلشعار الرقم
املسؤول الشخص 

 عن اإلشعار
 املستندات املطلوبة

أصدرت أدوات دين 

 وأمني احلفظ.

أي خمالفٍة جوهريٍة ألي   .2

وثيقٍة تتعلق باملنشأة اتفاقيٍة أو 

 ذات األغراض اخلاصة.

أو مدير الراعي 

صندوق االستثمار 

الذي يتخذ شكل 

املنشأة ذات األغراض 

، وأعضاء اخلاصة

املنشأة  جملس إدارة

ذات األغراض 

اخلاصة اليت 

 أصدرت أدوات دين

 وأمني احلفظ.

تفاصيل املخالفة، وتقديٌر لآلثار 

أو املرتتبة على محلة أدوات الدين، 

مالكي الوحدات االستثمارية أيهما 

واخلطة املقرتحة للتعامل  ،ينطبق

 معها ومعاجلتها.

اكتشاف أي خلل يف   .3

اإلجراءات احملاسبية أو 

 السجالت األخرى للمنشأة

 .ذات األغراض اخلاصة

 أعضاء جملس إدارة

ات األغراض املنشأة ذ

اخلاصة اليت 

 أصدرت أدوات دين

أو مدير والراعي 

صندوق االستثمار 

الذي يتخذ شكل 

املنشأة ذات األغراض 

وأمني اخلاصة 

 احلفظ.

تفاصيل اخللل واخلطة املقرتحة 

 ملعاجلته.

أي تغيري على هوية أي شخٍص   .4

عن إدارة مسؤوالً يكون طرفاً 

أصول املنشأة ذات األغراض 

 .اخلاصة

 أعضاء جملس إدارة

املنشأة ذات األغراض 

اخلاصة اليت 

 أصدرت أدوات دين

أو مدير صندوق 

االستثمار الذي يتخذ 

 تفاصيل التغيري.
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 اإلشعار الرقم
املسؤول الشخص 

 عن اإلشعار
 املستندات املطلوبة

املنشأة ذات شكل 

 .األغراض اخلاصة

 أعضاء جملس إدارة إفالس الراعي.  .5

املنشأة ذات األغراض 

اخلاصة اليت 

أصدرت أدوات دين 

أو مدير صندوق 

االستثمار الذي يتخذ 

املنشأة ذات شكل 

  .األغراض اخلاصة

 .ووقته تاريخ اإلفالس

إفالس املنشأة ذات األغراض   .6

 .اخلاصة

 أعضاء جملس إدارة

املنشأة ذات األغراض 

اخلاصة اليت 

 أصدرت أدوات دين

أو مدير صندوق 

االستثمار الذي يتخذ 

املنشأة ذات شكل 

  .األغراض اخلاصة

 .ووقته تاريخ اإلفالس

 جملس إدارةأعضاء  إفالس عضو جملس اإلدارة.  .7

املنشأة ذات األغراض 

اخلاصة اليت 

 أصدرت أدوات دين

أو مدير صندوق 

االستثمار الذي يتخذ 

شكل املنشأة ذات 

 .األغراض اخلاصة

 .ووقته تاريخ اإلفالس
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 اإلشعار الرقم
املسؤول الشخص 

 عن اإلشعار
 املستندات املطلوبة

8 . 

ما يتعلق بأي معلومات غري 

كاملة أو غري واضحة أو غري 

صحيحة أو مضللة سبق 

أي تعديل و، إىل اهليئةتقدميها 

على تلك املعلومات ومربرات 

 ذلك.

 أعضاء جملس إدارة 

املنشأة ذات األغراض 

اخلاصة اليت 

 أصدرت أدوات دين

وأمني احلفظ 

أو مدير  والراعي

صندوق االستثمار 

الذي يتخذ شكل 

املنشأة ذات األغراض 

 .اخلاصة

 

 سبعة أياٍم اإلشعارات اليت جيب تقدميها خالل
 

 اإلشعار الرقم
املسؤول الشخص 

 عن اإلشعار
 املستندات أو املعلومات املطلوبة

ذات األغراض  رتبطة بتأسيس املنشأةاملاإلشعارات اليت جيب تقدميها خالل سبعة أيام   (أ)

 وترخيصهااخلاصة 

على املعلومات  أي تغيري يطرأ  .1

املقدمة يف طلب الرتخيص 

أو مدير  واملتعلقة بالراعي

صندوق االستثمار الذي يتخذ 

شكل املنشأة ذات األغراض 

وال تدخل ضمن  اخلاصة،

 القسماإلشعارات املطلوبة يف 

املتعلق باإلشعارات الفورية 

  أعاله.

أو مدير  الراعي

صندوق االستثمار 

الذي يتخذ شكل 

ألغراض املنشأة ذات ا

 .اخلاصة

 .تفاصيل التغيري

 أي تغيري يطرأ على:  .2

 أعضاء جملس إدارة أمني احلفظ. )أ(

املنشأة ذات األغراض 

اخلاصة اليت 

 تفاصيل التغيري.
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 أصدرت أدوات دين

أو مدير صندوق 

االستثمار الذي يتخذ 

شكل املنشأة ذات 

 .األغراض اخلاصة

البنك املفتوح لديه  )ب(

ذات حساب املنشأة 

 األغراض اخلاصة.

 تفاصيل التغيري. أمني احلفظ.

توقف عضو جملس اإلدارة عن   .3

 أداء مهامه.

 أعضاء جملس إدارة

املنشأة ذات األغراض 

اخلاصة اليت 

 أصدرت أدوات دين

أو مدير صندوق 

االستثمار الذي يتخذ 

شكل املنشأة ذات 

  .األغراض اخلاصة

 تفاصيل التوقف.

إذا عجز عن سداد ديونه يف  - :ّد الشخص "مفلسًا" عند حدوث أٍي مما يليُيَعألغراض هذا امللحق،  -

عند رفع أي دعوى  - .إذا ُعّد مفلسًا مبقتضى أي أنظمة إفالس يكون خاضعًا هلا - .مواعيد استحقاقها

أو اختاذ أي إجراءات أخرى تقرتح أو تهدف إىل تصفية الشخص، أو فرض احلراسة القضائية عليه، أو 

إعادة هيكلة ديونه، أو إجراء أي ترتيبات صلٍح أو تسوية معه، أو جتميد أو تأجيل سداد ديونه مبوجب 

و تعيني أي شخٍص آخر ُتعهد إليه الوالية أي أنظمة إفالس أو أنظمة رقابيٍة، أو تهدف إىل تعيني مصٍف أ

 .بأي شكل على الراعي أو أي جزٍء من أصوله يف أي دولة


