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أوالً :متهيد
أ)

تهدف هذه التعليمات إىل تنظيم طرح صناديق االستثمار العقارية املتداولة.

ب) ال ختلّ هذه التعليمات باألحكام الواردة يف نظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية.
ثاني ًا :التعريفات
أ)

يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت يف هذه التعليمات نظام السوق املالية الصادر
باملرسوم امللكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/6/2هـ.

ب) يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة يف هذه التعليمات املعاني املوضحة هلا يف النظام
ويف قائمة املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها ويف الئحة
صناديق االستثمار العقاري ما مل يقض سياق النص بغري ذلك.
ج) لغرض تطبيق أحكام هذه التعليمات ،يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه املعاني
املوضحة إزاء كل منها ما مل يقض سياق النص غري ذلك.
صندوق االستثمار العقاري املتداول :صندوق استثمار عقاري مطروح طرحاً عاماً تُتداول
وحداته يف السوق ،ويتمثل هدفة االستثماري الرئيس يف االستثمار يف عقارات مطورة تطويرًا
إنشائياً ،حتقق دخالً دوري ًا ،وتوزَّع نسبة حمددة من صايف أرباح الصندوق نقداً على مالكي
الوحدات يف هذا الصندوق خالل فرتة عمله ،وذلك بشكل سنوي كحد أدنى.
عقارات مطورة تطويرًا إنشائي ًا :العقارات املطورة اجلاهزة لالستخدام ،ويشمل ذلك العقارات
السكنية والتجارية والصناعية والزراعية وغريها.
مالكو الوحدات من اجلمهور :تعين لغرض هذه التعليمات ،كل من ميلك وحدة يف صندوق
االستثمار العقاري املتداول على أن ال يكون من اآلتي بيانهم:
()1

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

()2

مدير الصندوق وتابعيه.

()3

أعضاء جملس إدارة الصندوق.
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ثالث ًا :األحكام العامة
أ) جيب أن يكون طرح صندوق االستثمار العقاري املتداول وعملياته وإدارته يف اململكة وفقاً
هلذه التعليمات ،باإلضافة إىل الئحة صناديق االستثمار العقاري بالقدر الذي ال يتعارض مع
طبيعة الصندوق.
ب) جيب على مدير الصندوق تعيني أمني حفظ واحد أو أكثر يف اململكة ،على أن يكون
شخصاً مرخصاً له يف ممارسة نشاط احلفظ ،ليتوىل حفظ أصول الصندوق والوثائق املتعلقة
بها ،وجيب أن يعيَّن مبوجب عقد مكتوب ،وجيب أال يكون أمني احلفظ املعني مديراً
للصندوق ذي العالقة أو مديراً للصندوق ذي العالقة من الباطن ،أو تابعاً ملدير الصندوق أو
ملدير الصندوق من الباطن.
ج) جيب على أمني احلفظ املعني وفقاً للفقرة (ب) من البند (ثالثاً) من هذه التعليمات فصل أصول
كل صندوق استثمار عقاري متداول عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين ،وأن حيتفظ
جبميع السجالت الضرورية وغريها من املستندات اليت تؤيد تأدية التزاماته التعاقدية ،وجيب
أن حتدَّد تلك األصول بشكل مستقل من خالل تسجيل األوراق املالية واألصول األخرى لكل
صندوق استثمار باسم أمني احلفظ لصاحل ذلك الصندوق ،وتسجَّل األصول العقارية للصندوق
باسم شركة تابعة ألمني احلفظ .وتُعدّ أصول صندوق االستثمار العقاري املتداول مملوكة
ملالكي الوحدات يف ذلك الصندوق جمتمعني.
د) جيوز تسجيل أصول عقارية لصندوق االستثمار العقاري املتداول باسم شركة تابعة جلهة
مرخصة بتقديم قروض قدمت قرضاً ملصلحة الصندوق ،وذلك ضماناً للقرض.
ه) جيب على مدير الصندوق تعيني شركة عقارية خمتصة بإدارة األمالك (شركة إدارة
األمالك) – بعد التأكد من حصوهلا على املوافقات الالزمة من اجلهات احلكومية ذات العالقة – تقوم
بإدارة العقار حمل االستثمار ،وجيب أن متتلك تلك الشركة اخلربة الالزمة يف جمال العقارات
وإدارتها ،وأن تكون مسؤولة عن مجيع اخلدمات املتعلقة بإدارة العقار ،ومن ضمنها -على
سبيل املثال ال احلصر  -إدارة العقار وصيانته ،وخدمات التأجري وحتصيل اإلجيار.
و) جيب أال يتجاوز العرض الرتوجيي لالشرتاك األولي يف صندوق االستثمار العقاري املتداول
( )14يوماً.
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ز) يُعدّ شراء مالك الوحدات ألي وحدة من وحدات صندوق االستثمار العقاري املتداول من
السوق إقرارًا منه باطالعه على مذكرة املعلومات وشروط وأحكام الصندوق وقبوله هلما.
ح) جيب تسجيل وحدات صندوق االستثمار العقاري املتداول يف مركز اإليداع.
ط) حيق ملالك الوحدات ممارسة مجيع احلقوق املرتبطة بالوحدات مبا يف ذلك -على سبيل املثال
ال احلصر  -حق التصويت يف اجتماعات مالكي الوحدات وحقوق األولوية فيما خيص زيادة
رأس مال الصندوق.
ي) تكون آلية زيادة رأس مال الصندوق عن طريق طرح حقوق أولوية قابلة للتداول ،وذلك حبسب
ما هو مطبق على الشركات املدرجة وفقاً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً
لنظام الشركات.
ك) جيب على مدير الصندوق نشر مجيع املعلومات املطلوب اإلفصاح عنها مبوجب البند (سادساً)
من هذه التعليمات على موقعه اإللكرتوني وموقع السوق اإللكرتوني ،وأن تكون تلك
املعلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغري مضللة.
ل) يُحظر على مدير الصندوق استثمار نسبة تزيد على ( )%25من القيمة اإلمجالية ألصول
الصندوق يف عقارات خارج اململكة.
ٍّ من القيود املنصوص عليها يف هذه التعليمات أو شروط وأحكام الصندوق
م) يف حال خمالفة أي
أو مذكرة املعلومات بسبب تغيُّر يف الظروف خارج عن سيطرة مدير الصندوق ومل يتم إصالح
املخالفة خالل شهر من تاريخ وقوع املخالفة ،يتعني على مدير الصندوق إشعار اهليئة بذلك
فوراً بشكل كتابي مع اإلشارة إىل اإلجراء املتخذ واملدة الزمنية املطلوبة إلصالح املخالفة،
وميكن للهيئة وفق ًا لتقديرها احملض تغيري تلك املدة.
ٍّ من أحكامها كلياً أو جزئياً بناءً
ن) للهيئة إعفاء أي شخص خاضع هلذه التعليمات من تطبيق أي
على طلب تتلقاه منه ،أو مببادرة منها.

5

رابعاً :شروط صندوق االستثمار العقاري املتداول
أ) جيب استيفاء التالي عند تقديم طلب طرح وحدات الصندوق:
 .1نوع الصندوق :جيب أن يكون الصندوق االستثماري العقاري املتداول من النوع
املقفل.
 .2احلد األدنى لتأسيس الصندوق :جيب أن ال يقل احلد األدنى الذي ينبغي مجعه
لتأسيس الصندوق عن ( )100مليون ريال سعودي.
 .3القيمة االمسية للوحدة :جيب أن تكون القيمة االمسية للوحدة  10رياالت.
ب) جيب على مدير الصندوق االلتزام بالتالي يف مجيع األوقات:
 .1سياسة االستثمار :جيب أن ال تقل قيمة استثمارات الصندوق يف عقارات مطورة
تطوير ًا إنشائياً حتقق دخالً تأجريياً ودوري ًا عن ما نسبته ( )%75من القيمة
اإلمجالية ألصول الصندوق.
 .2تسجيل الصندوق وقبول إدراجه :يُشرتط لتسجيل وحدات الصندوق وقبول إدراجها
أن تكون للوحدات سيولة كافية حبسب اآلتي:
أ) أال يقل عدد مالكي الوحدات من اجلمهور عن مئيت مساهم.
ب) أال تقل ملكية مالكي الوحدات من اجلمهور عن ( )%50من إمجالي وحدات
الصندوق.
ج) يشكل املتطلبان املنصوص عليهما يف الفقرة الفرعية (/2أ) والفقرة الفرعية
(/2ب) من هذه الفقرة التزاماً مستمرًا على مدير الصندوق.
د) إذا علم مدير الصندوق باخنفاض النسبة املئوية من وحدات الصندوق املدرجة
اليت ميلكها مالكي الوحدات من اجلمهور ،أو باخنفاض عدد مالكي
الوحدات من اجلمهور وفقاً ملتطلبات الفقرة الفرعية (/2أ) والفقرة الفرعية
(/2ب) من هذه الفقرة بعد إدراج الوحدات موضوع الطلب ،جيب على مدير
الصندوق اختاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء هذين املتطلبني.
 .3التوزيعات :جيب أال تقل نسبة توزيع األرباح على مالك الوحدات عن ( )%90سنوياً
من صايف دخل الصندوق.
6

 .4القيود على األصول :ال جيوز ملدير الصندوق االستثمار يف األراضي البيضاء،
ويُسمح له باستثمار نسبة ال تتجاوز ( )%25من القيمة اإلمجالية ألصول الصندوق يف
التطوير العقاري للعقارات اململوكة من قبله أو جتديد أو إعادة تطوير تلك
العقارات.
 .5االقرتاض :ال جيوز أن يتجاوز اقرتاض الصندوق ما نسبته ( )%50من القيمة
اإلمجالية ألصول للصندوق.
خامساً :متطلبات الطرح
أ) جيب على مدير الصندوق الذي يرغب يف طرح وحدات صندوق استثمار عقاري متداول
وإدراجه يف السوق أن يقدم طلبه إىل اهليئة.
ب) إضافة إىل املتطلبات الواردة يف املادة الثالثة من الئحة صناديق االستثمار العقاري ،جيب أن
يتضمن طلب الطرح تقديم مذكرة معلومات صندوق استثمار عقاري متداول متضمنة مجيع
املعلومات الضرورية لتمكني مالكي الوحدات احملتملني من اختاذ قرار مدروس ومبين على
معلومات كافية خبصوص االستثمار املطروح عليهم ،على أن حتتوي على املعلومات الواردة يف
امللحق رقم ( )1من الئحة صناديق االستثمار العقاري بالقدر الذي ال يتعارض مع طبيعة صندوق
االستثمار العقاري املتداول ،باإلضافة إىل املعلومات التالية:
 .1التواريخ املهمة وإجراءات االشرتاك األولي :جيب أن يتضمن هذا القسم املعلومات
اآلتية:
أ) جدوالً زمني ًا يوضح التواريخ املتوقعة للطرح األولي.
ب) كيفية التقدم بطلب االشرتاك األولي.
ج) آلية ختصيص الوحدات.
 .2سياسة توزيع االرباح :جيب أن يتضمن هذا القسم شرحاً لسياسة توزيع أرباح
صندوق االستثمار العقاري املتداول.
 .3املدة املتوقعة لالحتفاظ بالعقارات املراد االستثمار فيها.
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 .4جيب أن توضح أن اجلهة القضائية املختصة بالنظر يف أي نزاع ناشئ من أو عن
االستثمار يف صناديق االستثمار العقارية املتداولة هي جلنة الفصل يف منازعات
األوراق املالية.
ج) عند تقديم طلب الطرح ،جيب على مدير الصندوق تزويد اهليئة باتفاقية ملزمة لبيع العقار
حمل االستثمار أو نقل منفعته على النحو احملدد يف شروط وأحكام الصندوق عند اكتمال
طرح وحدات الصندوق.
د) عند تقديم طلب الطرح ،جيب على مدير الصندوق تزويد اهليئة مبذكرة تفاهم بني مدير
الصندوق وشركة إدارة األمالك ،إلدارة أمالك الصندوق.
سادس ًا :متطلبات اإلفصاح
أ) باإلضافة إىل متطلبات اإلفصاح الواردة يف الئحة صناديق االستثمار العقاري (مبا يف ذلك
التقارير املقدمة إىل مالكي الوحدات والتقارير املالية األولية والسنوية) ،جيب على مدير
الصندوق اإلفصاح عن اآلتي كل ستة أشهر كحد أعلى:
 .1أي تغريات جوهرية تؤثر يف عمل الصندوق.
 .2بيان باألرباح املوزعة على مالكي الوحدات.
ب) جيب على مدير الصندوق إعداد وتقديم تقارير سنوية ملالكي الوحدات تتضمن املعلومات
اآلتية:
 .1األصول اليت يستثمر فيها الصندوق.
 .2األصول اليت يستهدف الصندوق االستثمار فيها.
 .3جدول مقارنة يغطي أداء الصندوق خالل السنوات املالية الثالث األخرية )أو منذ تأسيس
الصندوق( يوضح:
أ) صايف قيمة أصول الصندوق يف نهاية كل سنة مالية.
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.
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ه) توزيع الدخل لكل وحدة.
و) نسبة املصروفات.
 .4سجل أداء يغطي ما يلي:
أ) العائد اإلمجالي لسنة واحدة ،وثالث سنوات ،ومخس سنوات ) أو منذ التأسيس(.
ب) العائد اإلمجالي السنوي لكل سنة من السنوات املالية العشر املاضية )أو منذ
التأسيس(.
ج) جدول يوضح مقابل اخلدمات والعموالت واألتعاب اليت حتمّلها الصندوق ألطراف
خارجية على مدار العام .وجيب أيضاً اإلفصاح بشكل واضح عن إمجالي نسبة
املصروفات ،وجيب اإلفصاح عن ما إذا كانت هناك أي ظروف يقرر فيها مدير
الصندوق اإلعفاء من أيّ رسوم أو ختفيضها.
 .5إذا حدثت تغيريات جوهرية خالل الفرتة وأثرت يف أداء الصندوق ،فيجب اإلفصاح عنها
بشكل واضح.
 .6تقرير جملس ادارة الصندوق السنوي ،على أن حيتوي  -على سبيل املثال ال احلصر -
املوضوعات اليت متت مناقشتها والقرارات الصادرة عن ذلك ،مبا يف ذلك أداء
الصندوق وحتقيق الصندوق ألهدافه.
 .7بيان حول العموالت اخلاصة اليت حصل عليها مدير الصندوق خالل الفرتة ،مبيناً
بشكل واضح ماهيتها وطريقة االستفادة منها.
سابع ًا :تعليق التداول وإلغاء اإلدراج
(أ) جيوز للهيئة تعليق تداول وحدات صندوق االستثمار العقاري املتداول أو إلغاء إدراجها يف أي
ٍّ من احلاالت اآلتية:
وقت حسبما تراه مناسباً ،يف أي
 .1إذا رأت ذلك ضرورياً حلماية املستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظم.
 .2إذا أخفق مدير الصندوق أو أمني احلفظ إخفاقاً تراه اهليئة جوهرياً يف التزام النظام
ولوائحه التنفيذية.
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 .3إذا مل تُستوفَ متطلبات السيولة احملددة يف الفقرة الفرعية (/2أ) والفقرة الفرعية
(/2ب) من الفقرة (ب) من البند (رابعاً) من هذه التعليمات.
 .4إذا رأت أن مستوى عمليات الصندوق أو أصوله ال تسوغ التداول املستمر لوحدات
الصندوق يف السوق.
(ب) جيوز ملدير الصندوق أن يطلب من اهليئة كتابياً تعليق تداول وحدات صندوق االستثمار
العقاري املتداول مؤقتاً أو إلغاء إدراجها ،على أن يتضمن الطلب األسباب احملددة لطلب التعليق
أو اإللغاء ،وللهيئة قبول الطلب ،أو رفضه ،أو قبوله بشروط وقيود ،حسبما تراه مالئماً.
ثامن ًا :النشر والنفاذ
تكون هذه التعليمات نافذة وفق ًا لقرار اعتمادها.
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