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إدارةيإصداريالصكوكيوأدواتيالدين

يتتخذيشكليال  
منشأةيصناديقياالستثماريالت 

ذاتياألغراضيالخاصة
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يتت  
خذيشكليصناديقياالستثماريالت 

المنشأةيذاتياألغراضيالخاصة

مقدمة

يأصدريمجلسي
ً
باعتماديتعديليالقواعديالمنظمةيللمنشآتيذاتياألغراضيالخاصة،يوذلكيبعدياألخذيبمرئياتالهيئةيقرارا

كةيالسوقيالماليةيالسعوديةي وعيتعديليالقواعديعليموقعيالهيئةيوشر يمشر يأعقابينشر  
يوالعموميفن ن ،ي(ولتدا)المختصي 

هايوالذييكانيبتاري    خي . مي28/1/2021عليأنييعمليبالتعديالتيابتداَءيمنيتاري    خينشر

كاتيالمدرجةيوالمنتجاتياالستثماريةيمتمثلةيبإدارة يميإصداريالصكوكيوأدواتيالدينيتنظوتتوىليوكالةيالهيئةيللشر
افيعليقطاعيالمنشآتيذاتياألغراضيالخاصةي خيصيلتأسيسيالمنشآتيذاتياألغراضيالخاصة،يباإلضافةيإىلياإلشر الت 

.فيماييخصيتسجيلهايوطرحهايألدواتيالدينيوالوحداتياالستثماريةيوإدارتها،يومراقبةيالنشاطاتيالمتعلقةيبها
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ذاتياألغراضيالخاصةالمنشآتي
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ذاتيالمنشآتي
األغراضي
الخاصة

ي• عديالقواالهيئةيبموجبيوحداتياستثماريةيمنيإصداريمنشأةيمؤسسةيومرخصيلهايبإصداريأدواتيدينيأويه 
يالمنظمةيللمنشآتيذاتياألغراضيالخاصة،يوتتمتعيبالذمةيالماليةيوالشخصيةياالعتباريةيالمستقل ة،يوتنته 
يتصدرهايالهيئة  

يللقواعديواألحكاميالت 
ً
.المنشأةيبانتهاءيالغرضيالذييأسستيمنيأجله،يوذلكيوفقا

تعريفيالمنشآتيذاتياألغراضيالخاصة

يتت  
خذيشكليصناديقياالستثماريالت 

المنشأةيذاتياألغراضيالخاصة
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يتتخذيشكليالمنش  
آتيصناديقياالستثماريالت 

ذاتياألغراضيالخاصة
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يتصدريوحداتياستث  
ماريةالمنشآتيذاتياألغراضيالخاصةيالت 

يلم    ديرييص    ناديقياالس    تثماريبتأس    يسيمنش    أةيذاتيأغ    راضيخاص    ةيبم      
ايي    وفريتم    تيإتاح    ةيخي    اريإض    افن

يم ديريي،يم عيإمكاني ةياإلبق اءيع ليخي اريالعالق ةيالتعاالستثماريللصندوقياالعتباريةيالشخصيةي ن اقدي ةيب ي 

ي
ً
يالوحداتيالمعموليبهيس ابقا يأدن اوييوض كيهيك ليالمنش . الصناديقيومالك   

أةيذاتياألغ راضيالش كلياليي اين

يتصدريوحداتياستثمارية  
.الخاصةيالت 

المنشأة ذات األغراض 
الخاصة 

( الصندوق االستثماري)
مالكي الوحدات

إصداريوحدات

ن الحفظ أمي 

يمنفصل فتكيحسابيبنك 
للمنشأةيوتسجيلياألصولي

باسميالمنشأة

مجلسيإدارةيموحدي
للصندوقيوالمنشأة

يالمنشأة مالك 

تأسيسيالمنشأةي
وإدارتها

مدير الصندوق مجلس اإلدارة

يتت  
خذيشكليصناديقياالستثماريالت 

المنشأةيذاتياألغراضيالخاصة
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.أغراضهاالنشاطاتيالمساندةيالالزمةيلتحقيقي

1

2

3

استثماريةيمنيخالليإنشاءيصندوقيإصداريوحداتي
.استثماريييتخذيشكليمنشأةيذاتيأغراضيخاصةي

وطيوأحكامي يكٍليمنيشر  
النشاطاتيالمنصوصيعليهايفن

الصندوقيالذيييتخذيشكليالمنشأةيذاتياألغراضي
.الخاصة

كييجبي يأيينشاطيعداياآلأاليتشت   
ن
يالمنشأةيذاتياألغراضيالخاصةيف  

:ي 

يتت  
خذيشكليصناديقياالستثماريالت 

المنشأةيذاتياألغراضيالخاصة
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:الخاصةمهاميمديريالصندوقيفيماييتعلقيبالمنشأةيذاتياألغراضي

غراضيالتقدميللهيئةيلتأسيسيمنشأةيذاتياألي
الخاصةيمنيخالليتعيئةيالجزءيالخاصي
ي  
بتأسيسيمنشأةيذاتيأغراضيخاصةيفن

نموذجيتأسيسيالصندوقيوإرفاقيالنظام
يللنموذجيالمح

ً
يللمنشأةيوفقا دديمنياألساس 
*.الهيئة

1

يبحضوري ويأماميالتوقيعيعليالنظامياألساس 
يالمملكة،  

كاتبيعدليأويموثقيمعتمديفن
عليوذلكيبعديالحصوليعليموافقةيالهيئة

ي .النظامياألساس 

2

يمهاميإدارةيالمنشأةيوفقياألحكاميالوي اردةيتوىل 
يي  
لقواعديواصناديقياالستثماريكليمنيلوائكيفن

المنظمةيللمنشآتيذاتياألغراضيالخاصةي
يللمنشأةيذاتياألغراضي والنظامياألساس 

.الخاصة

3

ي  
اميبمتطلباتياإلشعاريالواردةيفن ن الملحقيااللت 

يتتعلقيبالمنشأة( 1)  
ذاتيمنيالقواعديوالت 

.األغراضيالخاصة

4

تسجيليوحفظيمعلوماتيكافيةيإلثبات
امهيبالقواعديوتزويديالهيئةيبجم ن يعيالت 

ييمكنيأني  
المعلوماتيوالمستنداتيالت 

اميولوائحهيتطليهايالهيئةيلغرضيتطييقيالنظ
.التنفيذيةيواألنظمةيذاتيالعالقة

5

يجميع ن يجبيعليمديريالصندوقيتمكي 
يبأداءيمهامهميتجاوي ن األطرافيالمعنيي 

الصندوقيالذيييتخذيشكليالمنشأةيذاتي
.الخاصةاألغراضي

6

يتت  
خذيشكليصناديقياالستثماريالت 

المنشأةيذاتياألغراضيالخاصة

ي* 
ً
يوفقا  

.العرضأخري(1)الملحقللتعليماتيالواردةيفن
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يالحفظيفيماييتعلقيبالمنشأةيذاتياألغراضيالخاصةيال ن يتصدريمهاميأمي   
ت 

:استثماريةوحداتي

1
كيفتكيحسابيمنفصليلدىيبن
يباسميالمنشأةيذاتي محل 

.الخاصةاألغراضي

2
يالحفظي ن ديحدأنييجبيعليامي 

ليبشكليمستقليمنيخالاألصولي
وليتسجيلياألوراقيالماليةيواألص
األخرىيباسميالمنشأةيذاتي

.الخاصةاألغراضي

3
يينطيقي ن وقيصندحفظيعليأمي 

االستثماريالذيييتخذيشكلي
المنشأةيذاتياألغراضيالخاصةي
ي ن جميعياألحكاميالخاصةيبأمي 

يالواردةيالحفظي  
ن
اديقيلوائكيصنف

.االستثمار

يتت  
خذيشكليصناديقياالستثماريالت 

المنشأةيذاتياألغراضيالخاصة
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خيصيلتأسيسيصندوق خطواتيالت 
استثماريييتخذيشكليمنشأةيذاتي

خاصةأغراضي



Internal - ي داخل 

11

خيصيلتأسيسيصندوقياستثماريييتخذيشكليمنشأةي ذاتخطواتيالت 
:خاصةأغراضي

1

عنديالتقدميبطلبيتأسيسي
الصندوقييقوميمديريالصندوق

يبإرفاقيالنظامي .األساس 

223

54

عندياكتماليالطلبي،ييتمي
إشعاريمقدميالطلبيباكتمالهي
بعديالتأكديمنيالنماذجي

.واكتمالها

أياميعمليتقوميالهيئةي( 5)خاللي
بدارسةيالطلبيوالرديبالموافقةيأوي

.الرفض

قييقوميمقدميالطلبيبتوثي
ي .النظامياألساس 

عنديالموافقةييحصليمقدمي
خيصي الطلبيعليشهادةيالت 
يالمعتمد .والنظامياألساس 

يتت  
خذيشكليصناديقياالستثماريالت 

المنشأةيذاتياألغراضيالخاصة
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يصناديقياالستثماريالتقليديةيوصناديقياالستثماريا ن يتتخذيشكليمقارنةيبي   
لت 

منشأةيذاتيأغراضيخاصة

ي تتخذ شكل المنشصناديق االستثمار التقليديةوجه المقارنة
أة ذات صناديق االستثمار الت 

األغراض الخاصة 

الحساباتي
الينكية

يالحفظيفتكيحسابيمنفصليلدىيبعل ن نكييأمي 
يباسمهيلكليصندوقياستثماريييعمليأم يمحل  نَ ي 

ويكونيالحسابيلصالكيصندوقي, حفظيلهي
.االستثماريذييالعالقة

يالحفظيفتكيحسابيمنفصليلدىيبعل ن نكييأمي 
يباسميالمنشأةيذاتياألغراضيالخاصة . محل 

فصلياألصول

يالحفظيفصليأصوليكليصندوي ن قييجبيعليأمي 
ين،ياآلخرياستثمارييعنيأصولهيوعنيأصوليعمالئه

نيويجبيأنيتحدديتلكياألصوليبشكليمستقليم
كليواألصولياألخرىيلالماليةخالليتسجيلياألوراق

يالحفظيلصالكيذ ن لكيصندوقياستثماريباسميأمي 
.الصندوق

يالحفظيفصليأصوليكليصندوق ن يجبيعليأمي 
،يعنيأصولهيوعنيأصوليعمالئهياآلخريناستثمار

ديتلكياألصوليبشكليمستقل
َّ
منويجبيأنيتحد

اسميبالماليةيواألصولياألخرىخالليتسجيلياألوراق
.المنشأةيذاتياألغراضيالخاصة

الخضوعيلنظامي
كات الشر

كاتتخضعي كاتيواليتتيعينظاميالس.لنظاميالشر جلياليتخضعيلنظاميالشر
قواعديالتجارييوإنماييتخضعيلنظاميالسوقيالماليةيوال
.المنظمةيللمنشآتيذاتياألغراضيالخاصة

يتت  
خذيشكليصناديقياالستثماريالت 

المنشأةيذاتياألغراضيالخاصة

يجميعيالجهاتيالحكوميةيوالجهاتيالمحليةيوالدوليةيذاتيالعالقةيبصناديقياالستثمار•  
فيبهيفن يكاليالخيارينيأعالويفإنيالصندوقيمعت   

.وفن
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يللمنشأةيذاتياألغراضيالخاصةيلنشاطيإص داريتعليماتيتعيئةيالنظامياألساس 
:االستثماريةالوحداتي

 
ا
الوصول لنموذج النظام األساسي للمنشأة ذات األغراض الخاصة: أوال

يللمنشأةيذاتياألغراضي" يمكنيالوصوليللنموذجي النظامياألساس 
ميإصداريوحداتياستثمارية ن يأصدرتيأويتعت   

ليزيارةيمنيخال" الخاصةيالت 

(ةرابطيالصفح). صفحةيالنماذجيعليموقعيهيئةيالسوقيالمالية

 
 
ةطريقة تعبئة نموذج النظام األساسي للمنشأة ذات األغراض الخاص: ثانيا

."...صندوق"يجبيأنييكونياسميالمنشأةيبنفسياسميالصندوقيمثالي•
يدونيإضافةيأويحذفيأييمني• اميبنموذجيالنظامياألساس  ن بجبيااللت 

يأ ن قواسيمربعةيمحتوياته،يباستثناءيتعيئةيالمطلوبيويكونيموضكيمايبي 
(.معيحذفياألقواس)

يأ• ن يبي 
ً
يتكونيأيضا  

.قواسيمربعةيجبيحذفيتعليماتيتعيئةيالنموذجيوالت 

 
 
طريقة تسليم نموذج النظام األساسي للمنشأة ذات األغراض الخاصة: ثالثا

التوقيعيعليهيمنيقبليمديريبعدي( PDF)تسليميالنموذجيبصيغةييجبي
.الصندوقيأويالممثلونيالمفوضونيعنه

1ملحق

https://cma.org.sa/RulesRegulations/FormsSite/Pages/default.aspx


الجريءالخاصة ورأس المال صناديق الملكية 

إدارة تطوير المنتجات االستثمارية

وكالة الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات االستثمارية

م2022مارس 



محتويات 
العرض

الوضع الراهن لصناديق الملكية الخاصة واالستثمار الجريء.1

للمناقشةمساحة .2

3
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:اآلتيةاألشكالأحدخاللمناالستثماريةالصناديقإنشاءالحاليةالتنظيميةاألطرتتيح▪

.(استثمارصندوق)مشتركاستثماربرنامج.1

.خاصغرضذاتمنشأة.2

المستثمرين
برنامج استثمار مشترك

(صندوق االستثمار)
مدير الصندوق

نقد

وحدات

إدارة الصندوق
مؤسسة سوق مالية

تعيين أمين حفظ

شركة أمين الحفظ

لصالح الصندوق

إنشاء شركة باسم أمين الحفظتسجيل األصول باسم الشركة

للصندوقمديرا  صفتهابالماليةالسوقمؤسسةتقومحيثالقانوني،باالستقالليتمتعالاستثماريكصندوقمشتركاستثماربرنامجوإدارةتأسيسالماليةالسوقلمؤسسةيمكن.1

تلكباسمالصندوقأصولتسجيلويتمالصندوقلصالحباسمهمسجلةتابعةشركةبإنشاءالحفظأمينويقومالصندوق،أصوللحفظأمينا  لتكونأخرىماليةمؤسسةبتعيين

.الشركة

الراهنالوضع 
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الراهن الوضع 

(راعي)صفتهابالمنشأةبإدارةالماليةالمؤسسةوتقوم.مستقلةاعتباريةبشخصيةتتمتعخاصغرضذاتكمنشأةاستثماريصندوقتأسيسالماليةالسوقلمؤسسةيمكن.2

.المنشأةلكتباسمالخاصالغرضذاتالمنشأةأصولتسجيلالحالةهذهفيويتم.المنشأةأصولعلى(وصي)بصفتهاأخرىماليةسوقمؤسسةبتعيينتقومكماللمنشأة،

المستثمرين
منشأة ذات غرض خاص

(صندوق االستثمار)

مدير الصندوق

(راعي)

نقد

وحدات

إدارة الصندوق
مؤسسة سوق مالية

تعيين وصي

حفظ المستندات الخاصة بأصول الصندوق
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مساحة 

للمناقشة
.القانوني لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريءالهيكل ▪

النوادي االستثمارية▪



77

شكًرا لكم


