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 متهيد: واًلأ

ــول إدراج وحــدات   طــرح ىل تنظــيم إتهــده هــلت التعليمــات   (أ  صــناديق وتســليو وقب

وإدارتهـا وعملياتهـا واإلشـراه علـى ايـش النشـاطات        االستثمار العقارية املتداولة

 .املرتبطة بها يف اململكة

باألحكـــام الـــواردة يف نظـــام الســـوق املاليـــة ولوا حــــ       هـــلت التعليمـــات    خـــو  ال ُت (ب 

 التنفيلية.

 التعريفات: ثانيًا

أينمـــا وردت يف هـــلت التعليمـــات نظـــام الســـوق املاليـــة   قصـــد بكلمـــة )النظـــام(ُي (أ 

 هـ.6/6/0363( وتاريخ 31امللكي رقم )م/الصادر باملرسوم 

ت املعـاني املوحـحة  ــا يف   قصـد بالكلمـات والعبــارات الـواردة يف هـلت التعليمــا    ُي (ب 

 ويف قا مة املصطلحات املستخدمة يف لوا ح هيئة السوق املاليـة وقواعـدها  النظام 

 .غري ذلكبسياق النص  ما مل يقِض ويف ال حة صناديق االستثمار العقاري

قصــد بالكلمــات والعبــارات الــواردة   ، ُيالتعليمــاتغــرت تطبيــق أحكــام هــلت   ل (ج 

 غري ذلك.بسياق النص  كو منها ما مل يقِض زاءإأدنات املعاني املوححة 

ــداول االســتثمار صــندوق  ــاري املت ــاري  : العق  مطــروح طرحــًا عامــاً   صــندوق اســتثمار عق

االسـتثمار يف عقـارات   الـر يس يف  االسـتثماري   هدفـ   يتمثوو ،تداول وحدات  يف السوقُت

مــن  نســبة دــددةوتــوز    ،وتــريجريٍي دورٍي ق دخــٍويــتحققابلــة لإنشــا يًا،  ًامطــورة تطــوير

، خـلل فـ ة عملـ     على مالكي الوحدات يف هلا الصندوقنقدًا  الصندوق أرباحصايف 

 .أدنىحبد سنوي  وذلك بشكو
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ــارات مطــورة تطــوير   ــارات املطــورة اةــاه ة    :إنشــا يًا ًاعق واملســتوفية  للســتخدامالعق

ــة  ــات النظاميـ ــارات الســـكنية   ،للمتطلبـ ــك العقـ ــة ،ويشـــمو ذلـ ــناعية ،والتلاريـ  ،والصـ

 وغريها.  ،وال راعية

ــندوق:  ــاح الصـ ــايف أربـ ــالي   صـ ــ  إاـ ــد بـ ــالي    عيقصـ ــم إاـ ــد خصـ ــندوق بعـ ــد الصـ وا ـ

 .اليت حتملها الصندوقوالرسوم املصروفات 

قيمــة األصــول لصــندوق  القيمــة النقديــة علــى أســا  إاــالي   :صــايف أصــول الصــندوق 

     .خمصومًا منها اخلصوم العقاري املتداول االستثمار

يف  وحـدة كـو مـن كلـك    : هـلت التعليمـات   لغـرت تعـ   : من اةمهـور  الوحداتمالكو 

   :بيانهم اآلتيصندوق االستثمار العقاري املتداول على أن ال يكون من 

 .من وحدات الصندوق ( أو أكثر%5) كلكوحدات أي مالك  (0)

   .مدير الصندوق وتابعي  (6)

 .الصندوقإدارة أعضاء جملس  (3)

 العامة األحكام :ًالثثا

جيب أن يكون طرح صندوق االستثمار العقاري املتـداول وعملياتـ  وإدارتـ  يف اململكـة      (أ 

يتعـارت مـش   بالقـدر الـلي ال    ،صناديق االسـتثمار العقـاري  ل حة ول لت التعليمات  وفقًا

 .ة الصندوقطبيع

مبوجـب عقـد    يف اململكـة  جيب على مدير الصندوق تعيني أمني حفـ  واحـد أو أكثـر     (ب 

ليتـوىل حفـ    ؛ احلفـ   نشـاط  ممارسة يف ل  مرخصًا شخصًا يكونعلى أن  ،مكتوب

ن وجيـب أ  وجيب أن يعي ن مبوجب عقد مكتوب،، والوثا ق املتعلقة بها أصول الصندوق



 

5 

 

للصـــندوق ذي ن مـــديرًا للصـــندوق ذي العلقـــة أو مـــديرًا احلفـــ  املعـــي ال يكـــون أمـــني 

   من الباطن. الصندوق من الباطن، أو تابعًا ملدير الصندوق أو ملديرالعلقة 

فصـو   فقـرة لت ال ـ البند هـلا  منللفقرة )ب( ن وفقًا على أمني احلف  املعي  وجيب (ب (ج 

، عن أصـول  وعـن أصـول عمل ـ  اآلخـرين      استثمار عقاري متداول صندوقكو أصول 

ــة       ــد تريديـ ــتندات الـــيت ت يـ ــن املسـ ــا مـ ــرورية وغريهـ ــش الســـللت الضـ ــتف  عميـ وأن حيـ

وجيــب أن حتـد د تلــك األصـول بشــكو مسـتقو مــن خـلل تســليو      ،الت اماتـ  التعاقديـة  

األوراق املالية واألصول األخرى لكو صندوق استثمار باسم أمني احلفـ  لصـاذ ذلـك    

وُتعـد   . و األصول العقارية للصندوق باسم شركة تابعـة ألمـني احلفـ    تسل والصندوق، 

ــاري    ــندوق االســـتثمار العقـ ــول صـ ــالكي    أصـ ــداول مملوكـــة ملـ ــدات يف ذلـــك  املتـ الوحـ

 .الصندوق جمتمعني

جيوز ألمني احلف  تكليف طره ثالث أو أكثر أو أي من تابعي  بالعمو أمينـًا   (ج (د 

علــى أن  للحفــ  مــن البــاطن ألي صــندوق اســتثمار عقــاري متــداول يتــوىل حفــ  أصــول  

. ويــدفش أمــني احلفــ  أتعــاب ومصــاريف أي أمــني   يكــون ذلــك مبوجــب عقــد مكتــوب  

 البـاطن  مـن  احلفـ   أمـني  يكـون  أن جيـب و .اردت اخلاصـة حفـ  مـن البـاطن مـن مـو     

 .احلف  اطنش ةممارس يف ل  ًامرخص ًاشخص املكلف

جيــوز تكليــف أمــني حفــ  مــن البــاطن  اســتثناًء ملــا ورد يف الفقــرة )ج( مــن هــلا البنــد،   (د (ه 

خارج اململكة حلف  استثمارات الصندوق اخلارجية على أن يكون م سسـًا ومرخصـًا   

األقـو لتلـك    ىجهة رقابية وفق معايري ومتطلبات تنظيمية مماثلة علـ  ل  وخاحعًا إلشراه

 اليت تطبقها ا يئة، وأن يكلف مبوجب عقد مكتوب.

عقاريـة لصـندوق االسـتثمار العقـاري املتـداول باسـم شـركة        الصول األجيوز تسليو  (ت (و 

قروت قدمت قرحًا ملصلحة الصـندوق، وذلـك حـمانًا    تقديم   ا يف تابعة ةهة مرخص

 للقرت.
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بـددارة  خمتصـة   عقاريـة  أو عـدة شـركات   على مـدير الصـندوق تعـيني شـركة    جيب  (و (ز 

 بعــــد التريكـــد مــــن حصــــو ا علــــى املوافقــــات  -)شــــركة إدارة األمــــل ( األمـــل   

 - من اةهـات احلكوميـة ذات العلقـة   ونشاطاتها مل اولة أعما ا  اللزمة وال اخيص

اخلـةة اللزمـة يف    تلـك الشـركة   متتلـك  أنوجيـب   ،تقوم بـددارة العقـار دـو االسـتثمار    

مســـ ولة عــن ايـــش اخلــدمات املتعلقـــة بـــددارة    تكـــونأن جمــال العقـــارات وإدارتهــا، و  

 خـدمات و، وصـيانت   إدارة العقـار  -على سبيو املثال ال احلصر- من حمنهاو ،العقار

عقـد  مبوجـب   -وجيوز ملدير الصندوق االتفاق مش املستريجر .وحتصيو اإلجيار ،التريجري

  .   اإلجيارثناء مدة عقد أ ددارة العقار وصيانت ب املستريجر يقومعلى أن  -التريجري

 وحــدات  بعــد احلصــول علــى موافقــة ا يئــة علــى طــرح       -ملــدير الصــندوق   جيــوز (ز (ح 

ــندوق ــي  -الصـ ــداد عـــرت تروجيـ ــندوق   (Roadshow) إعـ ــي يف صـ ــ ا  األولـ للشـ

 .االستثمار العقاري املتداول

الوحدات ألي وحـدة مـن وحـدات صـندوق االسـتثمار العقـاري املتـداول        ُيعد  شراء مالك  (ح (ط 

 من السوق إقرارًا من  باطلع  على شروط وأحكام الصندوق وقبول   ا.

مــا ورد يف و مــن ال حــة صــناديق االســتثمار العقــاري    (06)املــادة  مــا ورد يفمــش مراعــاة   (ط 

( من هلا البند، جيـوز ألي طـره مـن األطـراه ذوي العلقـة شـراء أي وحـدة        يالفقرة )

 .دراج الوحداتإمن وحدات الصندوق أو بيعها بعد 

ــة أشـــخاك أو جمموعـــة شـــركات ُتظهـــر   ألال جيـــوز  (ي  ي شـــخص أو شـــركة أو جمموعـ

التصـره  شروط وأحكام الصندوق عند التريسيس أنهم كلكون وحدات يف الصندوق 

 بـدء تـداول وحـدات الصـندوق    ليف الوحدات اليت مت االشـ ا  بهـا، خـلل السـنة األوىل     

 .املع 

 مرك  اإليدا .   لدىفييو وحدات صندوق االستثمار العقاري املتداول تسلجيب  (  (ي 
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علـى  -املرتبطة بالوحدات مبـا يف ذلـك    حيق ملالك الوحدات ممارسة ايش احلقوق (ل (ك 

ــال ال احلصــ   وحقــوق  ،حــق التصــويت يف اجتماعــات مــالكي الوحــدات    -رســبيو املث

 .الصندوقرأ  مال  فيما خيص زيادة وقبول املساهمات العينية ،األولوية

طريـق قبـول مسـاهمات عينيـة أو عـن      عن  الصندوقرأ  مال  زيادة جيوزتكون آلية (م (ل 

 الشـركات املدرجـة   حبسـب مـا هـو مطب ـق علـى      طرح حقوق أولويـة قابلـة للتـداول    طريق

بالقـدر الـلي ال    وفقًا للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيلًا لنظام الشركات

، أو قبول مســـاهمات نقديـــةيتعـــارت مـــش طبيعـــة صـــندوق االســـتثمار العقـــاري املتـــداول  

 اآلتية:وفق اآللية  .كليهما

جيب على مدير الصندوق احلصول على موافقة ا يئة على طرح ملا ورد استثناًء .0

إحافية للصندوق عن طريق قبول مساهمات عينية أو عن طريق قبول وحدات 

 مساهمات نقدية، أو كليهما.

( من 0لفرعية ))اليف الفقرة  إليها بعد احلصول على موافقة ا يئة املشار .6

يف الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة وملا ورد  ( من هلا البندم) الفقرة

، من قبو يف االكتتاب املشاركة عدمويف حال  تنفيلًا لنظام الشركات

، املستحقنيمل  الوحدات  جيب على مدير الصندوق احلصول على موافقة

على طرح وحدات  - عاديمن خلل قرار صندوق  -حيق  ملدير الصندوق 

إحافية للصندوق عن طريق قبول مساهمات عينية أو عن طريق قبول 

 مساهمات نقدية، أو كليهما.

يف حال كانت زيادة رأ  مال الصندوق عن طريق قبول مساهمات نقدية أو  .3

أدنى وذلك حبد ( أيام 5اةديدة )طرح الوحدات نقدية وعينية، تكون ف ة 

 شهر من تاريخ موافقة ا يئة.أ( 6)على خلل مدة ال ت يد 
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، فدن  جيب ختصيص الوحدات ااملراد طرحه الوحدات يف حال مت اش مبلغ .3

ة ملالكي وحدات الصندوق املسللني يف يوم انعقاد اجتما  مالكي املطروح

بقية على  -إن وجدت-املتبقية الوحدات أواًل ومن ثم ختصيص الوحدات 

خلل  -إن وجد-ورد الفا ض ةميش املش كني نقدًا للكتتاباةمهور 

انتهاء ف ة الطرح املوححة يف شروط من ( يومًا 05)على مدة ال ت يد 

، على أن تنقو ملكية العقار املراد االستحواذ علي  الصندوق وأحكام

ملصلحة الصندوق وأن يتم إدراج الوحدات اةديدة يف السوق خلل مدة ال 

 انتهاء ف ة الطرح.من ( يومًا 61ت يد عن )

يف حال كانت زيادة رأ  مال الصندوق عن طريق قبول مساهمات عينية،  .5

بعد  املش كني بشكو عي  فورًايتم ختصيص الوحدات اإلحافية على 

( من م( من الفقرة )6يف الفقرة الفرعية )إليها موافقة مل  الوحدات املشار 

هلا البند، على أن تنقو ملكية العقار املراد االستحواذ علي  ملصلحة 

على الصندوق وأن يتم إدراج الوحدات اةديدة يف السوق خلل مدة ال ت يد 

 .موافقة مل  الوحداتتاريخ من ( يومًا 61)

( من هلا البند، م( من الفقرة ) 3مش مراعاة ما ورد يف الفقرة الفرعية ) .6(م 

ويف حال عدم اش احلد األدنى املطلوب اع  واملوحح يف شروط وأحكام 

املش كني  أموالوإعادة الصندوق، فيلب على مدير الصندوق إلغاء الطرح 

 .أيام من انتهاء ف ة الطرح( 5)على دون أي خصم خلل مدة ال ت يد 

مبوجـب البنـد    عنهـا اإلفصـاح  املطلـوب  املعلومـات  نشر ايـش   الصندوق مدير على جيب (ن 

 اإللك ونـي   وقشاملوالسـوق  وموقـش   اإللك ونـي  علـى موقعـ   من هلت التعليمات (ثامنًا)

 .، وأن تكون تلك املعلومات كاملة وواححة وصحيحة وغري مضللةللسوق
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استثناء من أحكام الفقرة)هـ( من املادة الثالثة من ال حة صناديق االسـتثمار العقـاري،    (  

 على شروط وأحكام الصندوق خلل ف ة الطرح.  جوهري إجراء أي تعديو ُيحظر 

ُيحــدد يف شــروط وأحكــام الصــندوق نســبة مــن كامــو الطــرح لتخصــص للمســتثمرين   (  

 لى هلت النسبة.  ذوي الطابش امل سسي، على أن توافق ا يئة ع

ــى مــدير الصــندوق    يشــ ط (ه  ــد عل ــو أصــول صــندوق   عن ــد  نســبةاســتثمار حتوي ــى ت ي عل

يف وذلك حبسب آخر قوا م ماليـة مدققـة    لصندوقاالقيمة االاالية ألصول %( من 65)

عقاري قا م إىل صندوق استثمار عقاري متداول مـدار مـن نفـس    عقارات خارج اململكة

بعـد خصـم     إجياريـة  صـايف أربـاح   تحققـ  أصـول الصـندوق   كـون ، أن تمدير الصندوق

   .خر ثل  سنوات للعقارات املطورة تطويرًا إنشا يًا ومدرة للدخوآل صروفات كافة امل

( 6خلل )ها وإصدارطرح وحدات الصندوق ب مدير الصندوقجيب أن يبدأ  (ك (  

على الطلب. ويف حال عدم قيام مقدم الطلب بللك خلل  ا يئة موافقة أشهًر من تاريخ

 .املدة احملددة، فدن موافقة ا يئة ُتعد  ملغاة

ــة أي    (ق (ع  ــال خمالفـ ــات      يف حـ ــلت التعليمـ ــا يف هـ ــوك عليهـ ــود املنصـ ــن القيـ ــروط أو مـ شـ

بسبب تغيُّر يف الظروه خارج عـن سـيطرة مـدير الصـندوق ومل يـتم      وأحكام الصندوق 

شهر من تاريخ وقو  املخالفة، يتعني على مـدير الصـندوق إشـعار     إصلح املخالفة خلل

ا يئة بللك فورًا بشكو كتابي مش اإلشارة إىل اإلجراء املتخل واملـدة ال منيـة املطلوبـة    

 .إلصلح املخالفة، وككن للهيئة وفقًا لتقديرها احملض تغيري تلك املدة

مـن أحكامهـا كليـًا     ق أي للهيئة إعفاء أي شخص خاحش  ـلت التعليمـات مـن تطبيـ     (ر (ف 

 .أو ج  يًا بناًء على طلب تتلقات من ، أو مببادرة منها

تقديم نسخة دد ثة مـن شـروط وأحكـام الصـندوق إىل      جيب على مدير الصندوق  (ك 

ــة ــا، وكــلل     (01)خــلل  ا يئ ــيري عليه ــام مــن إجــراء أي تغ إىل أمــني احلفــ  فــور    كأي

 حتديثها.
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 نشـر نسـخة مـن شـروط وأحكـام الصـندوق       عليـ   جيـب و جيب على مدير الصندوق (ش (ق 

واملوقش اإللك وني للسوق، وجيب علي  كللك اإلعـلن عـن   اإللك وني موقع   علىفي

لك ونـــي واملوقـــش موقعـــ  اإل علـــىفيالنســـخة احملدثـــة مـــن شـــروط وأحكـــام الصـــندوق 

( أيـام مـن إجـراء أي حتـديث عليهمـا مبـا يف ذلـك        01، وذلك خـلل ) اإللك وني للسوق

 التحديث السنوي ألداء الصندوق.

 يف تــ ثر الـيت  املخـاطر  لرصــد واإلجـراءات  السياسـات  وحـش  الصــندوق مـدير  علـى  جيـب  (ت 

 تقـويم  بعمليـة  القيـام  واإلجـراءات  السياسـات  تلـك  تتضـمن  أن علـى  الصندوق استثمارات

 التقــارير يف املخــاطر تقــويم تقريــر نشــر يــتم وأن األقــو، علــى ســنوي بشــكو املخــاطر

 .الصندوق ملدير اإللك وني واملوقش الصندوق وحدات ملالكي املرسلة السنوية

موقعـ  اإللك ونـي واملوقـش اإللك ونـي      علـى فييعلـن  جيب على مـدير الصـندوق أن    (  (ر 

يف شروط وأحكـام الصـندوق وذلـك قبـو      األساسيةاةوهريةتفاصيو التغيريات للسوق 

 ( أيام من سريان التغيري.01)

ــى جيــب (خ  ــش عــن يفصــح أن الصــندوق مــدير عل  وحــدات وطــرح تريســيس مصــروفات اي

 .تداولامل عقاريال االستثمار صندوق

( أيــام مــن انتهــاء مــدة الطــرح 01جيــب علــى مــدير الصــندوق أن يقــدم إىل ا يئــة خــلل )(ش 

 .ملدير الصندوق اإللك وني  موقعاملوقع بيانًا بنتا ج الطرح، وأن يفصح عنها يف

 شروط  : رابعًا (ذ 

جملــس إدارة الصــندوق التصــويت علــى أي قــرار يتخــلت جملــس إدارة  جيـوز لعضــو  ال (ت 

الصــندوق يف شــرين أي أمــر يكــون لــللك العضــو أي مصــلحة خاصــة مباشــرة أو غــري          

 مباشرة في  ، وجيب اإلفصاح عن أي مصلحة من ذلك القبيو جمللس إدارة الصندوق.

 :باآلتي  االلت امدارة جيب لتحقيق استقللية عضو جملس اإل (غ 
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يكون عضو جملس إدارة الصندوق املستقو قادرًا على ممارسة مهام  وإبداء أن  .0

آرا   والتصويت على القرارات مبوحوعية وحياد، مبا ُيعني جملس اإلدارة على 

 اختاذ القرارات السليمة اليت تسهم يف حتقيق مصاذ الصندوق.

ل العضو على جملس إدارة الصندوق أن جيري تقييمًا سنويًا ملدى حتقق استقل .6

 والتريكد من عدم وجود علقات أو ظروه ت ثر أو ككن أن ت ثر في .

صندوق املستقو الوارد يف ال حة صناديق المش مراعاة تعريف عضو جملس إدارة  .3

االستثمار العقاري وقا مة املصطلحات املستخدمة يف لوا ح هيئة السوق املالية 

صندوق  يف عضو جملس إدارة وقواعدها، يتنافى مش االستقلل اللزم توافرت

 ما يلي: -على سبيو املثال ال احلصر  -االستثمار العقاري املتداول

أن يكون مالكًا ملا نسبت  مخسة يف املا ة أو أكثر من وحدات الصندوق أو  .0

من  من وحدات صندوق آخر حتت إدارة نفس مدير الصندوق أو ل  صلة قرابة

 .مش من كلك هلت النسبة الدرجة األوىل

أن يكون ممثًل لشخص ذي صفة اعتبارية كلك ما نسبت  مخسة يف املا ة أو  .6

أكثر من وحدات الصندوق أو من وحدات صندوق آخر حتت إدارة نفس 

 مدير الصندوق.

أن يكون ممثًل لشخص ذي صفة اعتبارية كلك ما نسبت  مخسة يف املا ة أو  .3

الصندوق أو أمني احلف  أو تابش أكثر من أسهم مدير الصندوق أو تابش ملدير 

 ألمني احلف .

أن تكون ل  صلة قرابة من الدرجة األوىل مش أي من أعضاء جملس اإلدارة يف  .3

 الصندوق أو أي صندوق آخر حتت إدارة نفس مدير الصندوق.

أن تكون ل  صلة قرابة من الدرجة األوىل مش أي من منسوبي أطراه ذوي  .5

 العلقة بالصندوق.
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كان يعمو موظفًا خلل العامني املاحيني لدى مدير الصندوق أو  أن يعمو أو .6

أي طره ذو علقة بالصندوق، أو أن يكون مالكًا حلصص سيطرة لدى أي 

 من تلك األطراه خلل العامني املاحيني.

أن يتقاحى مبالغ مالية من الصندوق علوة على مكافرية عضوية جملس  .7

 اإلدارة.

 رابعًا: شروط إدراج صناديق االستثمار العقارية املتداولة 

 صندوق:الطلب طرح وحدات عند تقديم  اآلتيالتاليجيب استيفاء  (أ 

جيــب أن يكــون الصــندوق االســتثماري العقــاري املتــداول مــن  نــو  الصــندوق:  (0

   .ملغلقاملقفل النو 

ينبغـي   الـلي  احلـد األدنـى   يقـو  الن أ جيـب احلـد األدنـى لتريسـيس الصـندوق:      (6

( 511011) عن وقت التريسيسالصندوق  أصول قيمة إلااليلتريسيس اع 

 مليون ريال سعودي.  

 .ترياال (01)أن تكون القيمة االمسية للوحدة  جيبوحدة: للاالمسية القيمة  (3

 

 مــالكي الوحــدات مــن اةمهــور  جيــب أن يكــون اشــ ا  مقابــو االشــ ا : (3

 فقط. مبقابو نقدي

 وحــدة (0111)أن ال ي يـد احلـد األدنــى للشـ ا  عـن     جيــب  حـد االشـ ا :   (5

 .اتلكو مالك وحد

 يف ايش األوقات: باآلتيبالتاليجيب على مدير الصندوق االلت ام  (ب 

عقـارات   يف ال تقـو قيمـة اسـتثمارات الصـندوق    جيـب أن  سياسة االسـتثمار:   (0

مــا نســبت  ن عــدخــٍو تــريجريٍي ودورٍي ق يــتحقإنشــا يًا قابلــة ل ًامطــورة تطــوير
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وذلــك حبســب آخــر قــوا م  ،القيمــة اإلااليــة ألصــول الصــندوقمــن  %(75)

 .مراجعةمدققةمالية 

ش ط لتسليو وحدات الصندوق وقبـول  ُيتسليو الصندوق وقبول إدراج :  (6

 إدراجها أن تكون للوحدات سيولة كافية حبسب اآلتي:

مالــك  مئيتمخســين عــن مــن اةمهــور الوحــدات مــالكيال يقــو عــدد ن أ . أ

 .اتوحدوحدة

ــة ال ن أ . ب ــو ملكيـ ــدات  تقـ ــالكي الوحـ ــور  مـ ــن اةمهـ ــن ) مـ ــن 30عـ %( مـ

   .إاالي وحدات الصندوق

أ( والفقــرة /6يف الفقــرة الفرعيــة ) امــاملنصــوك عليهيشــكو املتطلبــان  . ج

     الت امًا مستمرًا على مدير الصندوق.هلت الفقرة  من ب(/6الفرعية )

النسـبة املئويـة مـن وحـدات الصـندوق      باخنفـات  إذا علم مـدير الصـندوق    . د

، أو باخنفات عدد الوحدات من اةمهورمالكو املدرجة اليت كلكها 

/أ( 6وفقــًا ملتطلبــات الفقــرة الفرعيــة )   الوحــدات مــن اةمهــور  يمــالك

إدراج الوحــدات موحــو   بعــد الفقــرةهــلت /ب( مــن 6الفقــرة الفرعيــة )و

ــب ــحيحية      ،الطلـ ــراءات التصـ ــاذ اإلجـ ــندوق اختـ ــدير الصـ ــى مـ ــب علـ جيـ

 .هلين املتطلبنياللزمة لضمان استيفاء 

عـن  مـل  الوحـدات    علـى نسـبة األربـاح املوزعـة    تقـو  ال ن جيب أالتوزيعات:  (3

 .الصندوقأرباح %( سنويًا من صايف 91)

3)  

  :القيود على األصول (3

سـمح لـ    البيضـاء، ويُ دير الصندوق االسـتثمار يف األراحـي   مل ال جيوز (أ (3

ــتثمار نســـــبة القيمـــــة اإلااليـــــة ألصـــــول  مـــــن  %(65ال تتلـــــاوز ) باســـ

التطــوير  يف ،مراجعــةمدققةوذلــك حبســب آخــر قــوا م ماليــة  ،الصـندوق 
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ــت لعقــارات  أســواء ، العقــاري ــ   كان  أو أم مل تكــن، مملوكــة مــن قبل

   أي مما يلي:.عادة تطوير تلك العقاراتإلتلديد أو ل

أم مل  مملوكــة مــن قبلــ كانــت لعقــارات أســواء ، التطــوير العقــاري .0

   .تكن

   .جتديد وإعادة تطوير العقارات .6

   العقار. اتفاقيات إعادة شراء .3

 ،وحــــدات صــــناديق أســــواق النقــــد، الشــــركات العقاريــــة النقــــد،  .3

ــت،    ــد الثاب ــة     صــناديق العا  ــابض لصــناديق االســتثمار العقاري صــندوق ق

   .املتداولة

%( مـن القيمـة اإلااليـة ألصـول     65تتلـاوز ) ُيسمح ل  باستثمار نسـبة ال   (ب 

 .  حقوق املنفعةالصندوق يف 

%( مـن القيمـة   65ُيحظر على مدير الصـندوق اسـتثمار نسـبة ت يـد علـى )      (ج 

يف  مراجعـة اإلاالية ألصـول الصـندوق وذلـك حبسـب آخـر قـوا م ماليـة        

 عقارات خارج اململكة.

% مـن  65نسـبت    مسـتريجر مـا  احملصلة مـن أي   عوا دالال جيوز ان تتلاوز  (د 

 .الصندوق عوا د إاالي

 %( مـــن51)نســـبت  مـــا  ال جيـــوز أن يتلـــاوز اقـــ ات الصـــندوقاالقـــ ات:  (5

القيمــــة اإلااليــــة ألصــــول الصــــندوق وذلــــك حبســــب آخــــر قــــوا م ماليــــة  

 .مراجعةمدققة

 ( مـن ال حــة 12مـش مراعـاة مـا ورد يف املـادة )    : متطلبـات أصـول الصـندوق     (6

 اآلتي: من على مدير الصندوق التريكد جيب االستثمار العقاري، صناديق
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تكون ايش عقارات الصندوق مملوكة مبوجب صكو  شرعية أن  .أ 

 .سارية املفعول

أن تكون عقارات الصندوق دو املشرو  موافقًا على ختطيطها أو  .ب 

مش تقديم ما يفيد عاه يتها   املختصة اةهةبنا ها بدفادة رمسية من 

 .ًينظامال للستخدام

تقديم تقارير املقيمني، ونشرها على موقع  اإللك وني واملوقش   .ج 

اإللك وني للسوق أثناء ف ة الطرح، على أن تتضمن التقارير تقييم 

اوزت ثلثة أشهر جتلإلجيارات السوقية وأن ال تكون مدة التقييم قد 

 عند تاريخ بداية الطرح.

مقيم يفيد بتقيدت بنظام املقيمني املعتمدين كو تقديم إقرار من  .د 

ا يئة السعودية للمقيمني  من لوا ح عنا يصدر التنفيلية ومب ولوا ح 

لغرت  مل مًالتقارير التقييم يعد  العمووأن نطاق  املعتمدين )تقييم(

 عامًا بغرت طرح  طرحًا لستخدامل طلب مدير الصندوق وصاحلًا

السوقية إذا كانت خمتلفًة عن القيمة  تضمني القيمة اإلجياريةو

 . اإلجيارية التعاقدية يف عقود إجيارات العقارات

جيب على مدير الصندوق تغيري املقيمني املعتمدين كو سنتني كحد  .ت 

 .أقصى

  الطرح متطلبات: خامسًا

صــندوق اســتثمار عقــاري  وحــدات جيــب علــى مــدير الصــندوق الــلي يرغــب يف طــرح (أ .أ 

  ا يئة.  إىل  طلب  يقدمأن وإدراج  يف السوق متداول 

املــادة الثالثــة مــن ال حــة صــناديق االســتثمار  املتطلبــات الــواردة يفإىل إحــافة  (ب .ب 

ــام  يتضـــمن طلـــب الطـــرح  العقـــاري، جيـــب أن  شـــروط تضـــمن تالشـــروط واألحكـ
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لــــتمكني مــــالكي الوحــــدات الضــــرورية املعلومــــات  ايــــش وأحكــــام الصــــندوق

قرار مدرو  ومب  على معلومات كافية خبصـوك االسـتثمار   احملتملني من اختاذ 

ال حـة   ( مـن 0على املعلومات الواردة يف امللحق رقـم ) حتتوي  على أن، املطروح عليهم

العقـاري بالقــدر الــلي ال يتعـارت مــش طبيعـة صــندوق االســتثمار    االســتثمار صـناديق  

 :  اآلتيةالتاليةاملعلومات  إىل، باإلحافة لت التعليماتالعقاري املتداو 

: جيــب أن يتضــمن هــلا القســم   االشــ ا  األولــي التــواريخ املهمــة وإجــراءات   (0

 املعلومات اآلتية:

 .األولي يوحح التواريخ املتوقعة للطرح ًازمني جدواًل . أ

 .األولياالش ا   كيفية التقدم بطلب . ب

 الوحـدات  تخصـيص اليت سيتبعها مدير الصـندوق ل  ليةاآلآلية ختصيص . ج

 .للمش كني

آلية زيادة رأ  مال الصندوق عن طريق قبول مساهمات عينية أو عـن طريـق    (6

ــى الشــركات           ــق عل ــا هــو مطب  ــداول حبســب م ــة للت ــة قابل ــوق أولوي طــرح حق

املدرجـــة وفقـــًا للضـــوابط واإلجـــراءات التنظيميـــة الصـــادرة تنفيـــلًا لنظـــام        

 ، أو كليهما.قبول مساهمات نقدية الشركات

 الوحدات:سياسة اجتماعات مالكي  (3

الــيت ُيــدعى فيهــا إىل عقــد اجتمــا     الظروهقــرار أو القراراتــ البيــان  . أ

 ملالكي الوحدات.

 بيان إجراءات الدعوة إىل عقد اجتما  ملالكي الوحدات. . ب

ت مــالكي الوحــدات وحقــوق التصــويت يف  بيــان يوحــح طريقــة تصــوي  . ج

 اجتماعات مالكي الوحدات.

 قا مة تتضمن حقوق مالكي الوحدات. (3
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( مــن البنــد  3)ب/ الفرعيــة مــش مراعــاة الفقــرة : ربــاحاألاالرباحسياســة توزيــش   (5

شــرحًا لسياســة توزيــش أربــاح صــندوق      هــلا القســم  جيــب أن يتضــمن رابعــًا، 

ــداول  ــاري املتـ ــتثمار العقـ ــدات  االسـ ــالكي الوحـ ــى مـ ــتحقاق   علـ ــواريخ االسـ وتـ

 .والتوزيش

نـ ا  ناشـم مـن أو    أن اةهة القضا ية املختصة بـالنظر يف أي  أن توحح  جيب (6

عن االسـتثمار يف صـناديق االسـتثمار العقاريـة املتداولـة هـي ةنـة الفصـو يف         

 منازعات األوراق املالية.

ــفية          (7 ــاء وتصـ ــة إلنهـ ــراءات املتبعـ ــن اإلجـ ــات عـ ــى معلومـ ــوي علـ ــب أن حتتـ جيـ

 .الصندوق واخلطة ال منية للتصفية

املـرخص ملمارسـة املهنـة يف اململكـة يف      صادر عن املستشـار القـانوني   بخطا (1

( مـن  3، بالصـيغة الـواردة يف امللحـق رقـم )    شرين تقرير العناية املهنية القانوني

 .هلت التعليمات

، بالصــيغة خطــاب صــادر عــن مــدير الصــندوق يف شــرين تقريــر العنايــة املهــ      (9

 ( من هلت التعليمات.3الواردة يف امللحق رقم )

اتفاقيـة  ت ويـد ا يئـة ب  جيـب علـى مـدير الصـندوق     ، الطـرح  عند تقـديم طلـب   (ج .ج 

عقـار  النقـو منفعـة   ل مل مـة  باتفاقيـة نقو منفعتـ    أو دو االستثمار لبيش العقارمل مة 

يف حالـــة اســـتثمار الصـــندوق يف حقـــوق منفعـــة، مـــش مراعـــاة مـــا ورد يف الفقـــرة    -

النحــو علــى -( مــن الفقــرة )ب( مــن البنــد رابعــًا مــن هــلت التعليمــات 3ب/الفرعيــة )

وقبـو   الصـندوق  طـرح وحـدات  عنـد اكتمـال    احملدد يف شـروط وأحكـام الصـندوق   

 .إدراجها
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تفـاهم  لكرة ت ويـد ا يئـة مبـ   جيـب علـى مـدير الصـندوق     ، الطـرح  عند تقديم طلب (د .د 

ــل    ــركة إدارة األمـ ــندوق وشـ ــدير الصـ ــندوق  بـــني مـ ــل  الصـ ــد إلدارة أمـ ، أو عقـ

   .أن يتوىل إدارة األمل على حال االتفاق مش املستريجر يف  جياراإلاالجيار

جيب أن تكـون ايـش عقـود اإلجيـار املةمـة موثقـة مبـا يضـمن حفـ  حقـوق ايـش             (ت 

 األطراه.  

عنــد تقــديم طلــب الطــرح، جيــب علــى مــدير الصــندوق ت ويــد ا يئــة بريمســاء جهــتني    (و 

 على األقو على أن تكون إحداهما بنكًا جتاريًا. مستلمتني

 األساسية التغيريات على الوحدات مالكي موافقة: سادسًا

على أي عو موافقة مالكي الوحدات يف الصندوق جيب على مدير الصندوق احلصول  (أ 

 .للصندوق موافقة ا يئة على التغيري األساسي املق ح ىعل تغيري أساسي مق ح

وفقًا  ا يئةمالكي الوحدات جيب على مدير الصندوق بعد احلصول على موافقة  (ب 

ئة عو التغيري األساسي ا يموافقة  ى، احلصول علالبند اهلاملادةهلت للفقرة )أ( من 

على أي  -من خلل قرار صندوق عادي-الكي الوحدات يف الصندوق املق مح

 للصندوق. تغيري أساسي مق ح

 ، ُيقصد مبصطلح "التغيري األساسي" أيًا من احلاالت اآلتية:تعليماتألغرات هلت ال (ج 

 . أو طبيعت الصندوقالتغيري املهم يف أهداه  (0

التغيري اللي قد يكون لـ  تـريثري سـلج وجـوهري علـى مـالكي الوحـدات أو         (6

 على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق.

 التغيري اللي يكون ل  تريثري يف وحش املخاطر للصندوق. (3

 زيادة رأ  مال الصندوق. (3
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 الوحدات مالكي اجتماعات :سابعًا

 اجتما  ملالكي الوحدات مببادرة من  .جيوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد  (أ 

( أيـام مـن   01اجتما  مـالكي الوحـدات خـلل )   عقد مدير الصندوق الدعوة ل ىجيب عل (ب 

 تسلم طلب كتابي من أمني احلف .

املوقـش اإللك ونـي    علـى فيذلـك  بـدعلن  اجتما  مـالكي الوحـدات   عقد تكون الدعوة ل (ج 

 وبدرسال إشعار كتابي إىل ايـش مـالكي  ملدير الصندوق واملوقش اإللك وني للسوق، 

 (6)االجتمــا   تــاريخ األقــو مــن ىأيــام علــ (01)عشــرةقبــو ( 0الوحــدات وأمــني احلفــ  

االجتمـا . وجيـب أن حيـدد اإلعـلن واإلشـعار      تـاريخ  ( يومـًا قبـو   60)علـى  ومبدة ال ت يد 

مـدير الصـندوق حـال     ىتاريخ االجتما  ومكانـ  ووقتـ  والقـرارات املق حـة، وجيـب علـ      

شعار إىل مالكي الوحدات بعقد أي اجتما  ملـالكي الوحـدات إرسـال نسـخة     اإلإرسال 

 إىل ا يئة. هلا اإلشعار من

( أيـام مـن   01جيب على مدير الصندوق الدعوة لعقد اجتما  مـالكي الوحـدات خـلل )    (د 

ني تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحـدات الـلين كلكـون جمـتمع    

دير علـــى األقـــو مـــن قيمـــة وحـــدات الصـــندوق، وجيـــب علـــى مـــ   (٪٪ 65)أو منفـــردين 

 الصندوق النص على ذلك يف شروط وأحكام الصندوق.

ال يكون اجتما  مالكي الوحدات صحيحًا إال إذا حضرت عـدد مـن مـالكي الوحـدات      (ت 

األقو من قيمة وحدات الصندوق ما مل حتدد شروط  ىعل (٪٪ 65)كلكون جمتمعني 

 وأحكام الصندوق نسبة أعلى.

مـــدير  ى، فيلــب علـــ البنـــد ا( مــن هـــل هــــالنصـــاب املوحــح يف الفقـــرة )  ُيســتوه   مل إذا (و 

موقعــــ  اإللك ونــــي واملوقــــش  علــــىفيذلــــك بــــدعلن  الصــــندوق الــــدعوة الجتمــــا  ثــــاٍن

اإللك وني للسوق وبدرسال إشعار كتابي إىل ايش مالكي الوحـدات وأمـني احلفـ     
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( أيــام. وُيعــد  االجتمــا  الثــاني صــحيحًا 5قبــو موعــد االجتمــا  الثــاني مبــدة ال تقــو عــن )

 الوحدات املمثلة يف االجتما . ملكية كانت نسبة أيًاأيا

 يف اجتما  مالكي الوحدات.  وكيو ل  لتمثيلجيوز لكو مالك وحدات تعيني  (ز 

جيوز لكو مالك وحدات اإلدالء بصـوت واحـد يف اجتمـا  مـالكي الوحـدات عـن كـو         (ح 

 االجتما . توحدة كتلكها وق

جيـــوز عقـــد اجتماعـــات مـــالكي الوحـــدات واالشـــ ا  يف مـــداوالتها والتصـــويت علـــى   (ط 

 تضعها ا يئة. يتالقراراتها بواسطة وسا و التقنية احلديثة وفقًا للضوابط 

يكون القرار نافلًا مبوافقة مالكي الوحـدات الـلين متثـو نسـبة ملكيـتهم أكثـر مـن         (ي 

مــن جممــو  الوحــدات احلاحــر ملكهــا يف اجتمــا  مــالكي الوحــدات ســواء    (51%%)

 وكالة أم بواسطة وسا و التقنية احلديثة.   كان حضورهم شخصيًا أم

 

 اإلفصاح متطلبات: ثامنًا

 التطورات اةوهريةاإلفصاح عن  (أ 

ــالكي الوحــدات مــن دون         .0 ــة ومل ــدير الصــندوق أن يفصــح للهيئ ــى م جيــب عل

تريخري عن أي تطورات جوهرية تندرج يف إطـار نشـاط ، وال تكـون معرفتهـا     

متاحــة لعامــة النــا ، وقــد تــ ثر يف أصــول الصــندوق وخصــوم  أو يف وحــع  

ــون لـــ    ــام ألعمالـــ  أو أي تغـــيري يكـ ــار العـ ــش  املـــالي أو يف املسـ تـــريثري يف وحـ

الصـــندوق أو يـــ دي النســـحاب طـــوعي ملـــدير الصـــندوق مـــن منصـــب مـــدير   

ــدة       ــعر الوحـ ــري يف سـ ــ دى إىل تغـ ــة أن يـ ــة معقولـ ــن بدرجـ ــندوق، وككـ الصـ

املدرجة أو أن ي ثر تريثريًا ملحوظـًا يف قـدرة الصـندوق علـى الوفـاء بالت اماتـ        

 .املتعلقة بريدوات الدين
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هـــلت الفقـــرة، جيـــب علـــى مـــدير   لتحديـــد التطـــور الـــلي يقـــش حـــمن نطـــاق  .6

الصندوق أن يقد ر ما إذا كان من احملتمو أن يريخـل أي مسـتثمر حـريص يف    

 .االعتبار ذلك التطور عند اختاذ قرارت االستثماري

6.  

 اإلفصاح عن أحدا  معينة (ب 

جيب على مدير الصـندوق أن يفصـح للهيئـة ومـالكي الوحـدات مـن دون تـريخري عـن         

ــة )ســوا   ــًا للفقــرة )أ( مــن    أي مــن التطــورات اآلتي ــة وفق ــدهــلا ًء أكانــت جوهري  البن

 أم مل تكن(:      من هلت التعليمات( ثامنًا)

أي صفقة لشراء أصو أو بيع  أو رهن  أو تـريجريت بسـعر يسـاوى أو ي يـد علـى       .0

الصندوق وفقًا آلخر قوا م ماليـة أوليـة    القيمة اإلاالية ألصولمن  (01%%)

 ، أيهما أحد .  مراجعةمفحوصة أو قوا م مالية سنوية 

مــن صــايف أصــول الصــندوق وفقــًا  (%%01)أي خســا ر تســاوي أو ت يــد علــى  .6

ــة ســنوية        ــة مفحوصــة أو قــوا م مالي ــة أولي ــا مراجعــةآلخــر قــوا م مالي ، أيهم

 أحد .

 أي تغيري يف تشكيو أعضاء جملس إدارة الصندوق أو يف ةان الصندوق. .3

ــ ا ، مبــا يف ذلــك أي دعــوى قضــا ية أو حتكــيم أو وســاطة إذا كــان       .3 أي ن

ــى      ــد علـ ــاوي أو ي يـ ــة يسـ ــ ا  أو املطالبـ ــغ النـ ــول    (%%5)مبلـ ــايف أصـ ــن صـ مـ

ــة ســنوية          ــوا م مالي ــة مفحوصــة أو ق ــة أولي ــوا م مالي ــًا آلخــر ق الصــندوق وفق

 ، أيهما أحد .مراجعة

أو ي يــد علــى   ال يــادة أو النقصــان يف صــايف أصــول الصــندوق مبــا يســاوي       .5

ــة أو قـــوا م ماليـــة ســـنوية     (01%%) وفقـــًا آلخـــر قـــوا م ماليـــة أوليـــة مفحوصـ

 ، أيهما أحد .مراجعة
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ــى        .6 ــد عل ــاح الصــندوق مبــا يســاوي أو ي ي ــادة أو النقصــان يف إاــالي أرب ال ي

 .مراجعةوفقًا آلخر قوا م مالية سنوية  (01%%)

ــ  أي صــفقة بــني الصــندوق وطــره ذي علقــة أو أي ترتيــب يســتث     .7 مر مبوجب

كٌو من الصندوق وطره ذي علقة يف أي مشرو  أو أصـو أو يقـدم متـويًل    

% مـن إاـالي   0ل  إذا كانت هلت الصفقة أو ال تيب مسـاوية أو ت يـد علـى    

 .مراجعةإيرادات الصندوق وفقًا آلخر قوا م مالية سنوية 

% 5أي انقطا  يف أٍي من النشاطات الر يسة للصـندوق يسـاوي أو ي يـد علـى      .1

 .مراجعةمن إاالي إيرادات الصندوق وفقًا آلخر قوا م مالية سنوية 

 أي تغيري للمحاسب القانوني.   .9

 تعيني أمني حف  بديو. .01

صدور حكم أو قرار أو إعـلن أو أمـر مـن دكمـة أو جهـة قضـا ية سـواء         .00

املرحلــة االبتدا يــة أم االســتئنافية، ككــن أن يــ ثر ســلبًا يف اســتغلل   يف يفأ

ــى       ــة عل ــ  اإلاالي ــد قيمت % مــن صــايف  5الصــندوق ألي جــ ء مــن أصــول  ت ي

أصول الصندوق وفقًا آلخر قوا م مالية أولية مفحوصة أو قوا م ماليـة سـنوية   

 ، أيهما أحد . مراجعة

 أي تغيري مق ح يف رأ  مال الصندوق. .06

حافة إىل متطلبات اإلفصاح الواردة يف ال حة صـناديق االسـتثمار العقـاري )مبـا     باإل (ج 

يف ذلك التقارير املقدمة إىل مالكي الوحدات والتقارير املاليـة األوليـة والسـنوية(،    

 أعلى: كحدحبد جيب على مدير الصندوق اإلفصاح عن اآلتي كو ستة أشهر

 يف عمو الصندوق.أي تغريات أساسية أو جوهرية أو مهمة ت ثر  .0

 بيان باألرباح املوزعة على مالكي الوحدات. .6
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علـــى موقعـــ  ( Fact sheet) ربـــش ســـنوي بيـــانجيـــب علـــى مـــدير الصـــندوق نشـــر   (د 

 -علـى سـبيو املثـال ال احلصـر    -يتضـمن   االلك وني واملوقش االلك ونـي للسـوق  

 الــدخو التــريجريي علــى ســعر الوحــدة، نســبة املصــروفات ،ســعر الوحــدة بنهايــة الربــش

، قا مــة ألمســاء ونســب العقــارات يف دفظــة ، أداء ســعر الوحــدةواألتعــاب اإلااليــة

 .، نسبة االق ات من القيمة االاالية ألصول الصندوقالصندوق

جيــب علــى مــدير الصــندوق إعــداد وتقــديم تقــارير ســنوية إىل مــالكي الوحــدات            (ت (د 

 املعلومات اآلتية:تتضمن 

 األصول اليت يستثمر فيها الصندوق. .0

 .إن وجدت ،األصول اليت يستهده الصندوق االستثمار فيها .6

ــالي         .3 ــ جرة إىل إاـ ــري املـ ــارات غـ ــبة العقـ ــ جرة ونسـ ــارات املـ ــبة العقـ ــيح نسـ توحـ

 العقارات اململوكة.

 منل أو(األخرية  الثل  املالية السنوات يغطي أداء الصندوق خلل مقارنة جدول .3

 :يوحح )الصندوق تريسيس

 .مالية سنة كو نهاية يف الصندوق أصول قيمة صايف (أ 

 .مالية سنة كو نهاية يف وحدة لكو الصندوق أصول قيمة صايف  (ب 

 .مالية سنة كو عن وحدة لكو الصندوق أصول قيمة صايف وأقو أعلى (ج 

 .مالية سنة كو نهاية يف امُلصدرة الوحدات عدد (د 

 وحدة. لكو الدخو توزيش (ت 

 .املصروفات اليت حتملها الصندوق نسبة (و 

 :يلي ما يغطي أداء سلو .5

 منـل  أو (سـنوات  ومخـس  سـنوات،  وثـل   واحـدة،  لسـنة  اإلاـالي  العا ـد  (أ 

 .)التريسيس
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 أو(املاحـية   العشر املالية السنوات من سنة لكو السنوي اإلاالي العا د  (ب 

 .)منل التريسيس

حتم لـها الصـندوق    الـيت  واألتعـاب  والعمـوالت  اخلـدمات  مقابـو  يوحح جدول (ج 

 عـن  واحح بشكو اإلفصاح أيضًا وجيب العام. مدار ألطراه خارجية على

 أي هنـا   كانـت  إذا مـا  عـن جيـب اإلفصـاح   و ،املصـروفات  نسـبة  إاـالي 

 .ختفيضها أو رسوم أي  اإلعفاء من الصندوق مدير فيها يقرر ظروه

 فيلـب  الصـندوق،  أداء يف وأثـرت  الفـ ة  خـلل  جوهريـة  تغـيريات  حـدثت  إذا .6

 .بشكو واحح عنها اإلفصاح

املثـال ال   سـبيو  علـى - حيتـوي   أن علـى  السـنوي،  الصـندوق  إدارة جملـس  تقريـر  .7

 ذلـك،  عـن  الصـادرة  والقـرارات  مناقشتها متت اليت على املوحوعات -احلصر

 .ألهداف  ومدى حتقيق  الصندوق أداء ذلك يف مبا

 الفـ ة،  خـلل  الصـندوق  مـدير  عليهـا  حصـو  الـيت  اخلاصـة  العمـوالت  حول بيان .1

 .منها االستفادة وطريقة ماهيتها بشكو واحح مبينًا

 :وحوح املعلومات املفصح عنها وصحتها واكتما ا(  (و (ه 

جيب أن يكون أي إفصـاح يقـوم بـ  مـدير الصـندوق كـامًل وواحـحًا وصـحيحًا          .0

وأن ُينشـر مـن خـلل الوسـيلة احملـددة يف ال حـة صـناديق االسـتثمار          ،وغري مضلو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري

ــلت التعلي ــات.وهـ ــر  مـ ــش      وأن ُينشـ ــندوق واملوقـ ــدير الصـ ــش اإللك ونـــي ملـ يف املوقـ

   .الصندوق وأحكام شروط يف ددةاحمل الوسا واإللك وني للسوق ويف 

وجـب هـلت   إذا رأى مدير الصندوق أن اإلفصاح عن مسريلة جيب اإلفصاح عنهـا مب  .6

التعليمات ككن أن ي دي إىل إحلاق حرر غري مسوغ ب  وأن  مـن غـري املـرجح أن    

يــ دي عــدم اإلفصــاح عــن تلــك املســريلة إىل تضــليو مــالكي الوحــدات فيمــا يتعلــق  
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ــة ذات       ــم بهــا حــروريًا لتقــويم األوراق املالي باحلقــا ق والظــروه الــيت يكــون العل

يتقــدم بطلــب إلعفا ــ  مــن اإلفصــاح أو   أن  العلقــة، فدنــ  جيــوز ملــدير الصــندوق   

ــًا          ــة بيانـ ــرية تامـ ــة بسـ ــدم إىل ا يئـ ــة أن يقـ ــلت احلالـ ــب يف هـ ــ . وجيـ ــريخري توقيتـ تـ

ــك        ــن تلـ ــاح عـ ــدم اإلفصـ ــدعوت إىل عـ ــيت تـ ــباب الـ ــة واألسـ ــات ذات العلقـ باملعلومـ

املعلومات يف ذلك الوقت. وللهيئة املوافقة على طلب اإلعفـاء أو التـريخري أو رفضـ .    

ا يئــة علــى الطلــب، فيلــوز  ــا يف أي وقــت أن تلــ م مــدير الصــندوق   وإذا وافقــت

 بدعلن أي معلومات تتعلق باإلعفاء أو الـتريخري ذي العلقة.

ــد        .3 ــلا البنـ ــا يف هـ ــوك عليهـ ــة املنصـ ــورات اةوهريـ ــات والتطـ ــش املعلومـ ــد  ايـ ُتعـ

قبــو إعــلن هــلت  -معلومــات ســرية إىل أن ُتعلوــن. وُيحظــر علــى مــدير الصــندوق   

إفشاؤها إىل جهات ال يقش على عاتقها التـ ام باحملافظـة علـى سـرية      -لوماتاملع

املعلومات ومحايتهـا. كـللك جيـب علـى مـدير الصـندوق اختـاذ ايـش اخلطـوات          

اللزمة لضمان عدم تسرب أٍي من املعلومـات والتطـورات اةوهريـة قبـو إعلنهـا      

 وفقًا  لت التعليمات

ى احلاجة إىل نشر إعلن لللمهور للرد  على جيب على مدير الصندوق حتديد مد ( (ز (و 

أي شا عات تتعلق بريي تطورات جوهرية، وللهيئة إل ام مدير الصندوق بللك حبسب 

 ما ترات مناسبًا. 

جيب على مدير الصندوق إتاحة التقارير املالية األوليـة لللمهـور، دون أي مقابـو،     ( (ح (ز 

ــلل ــاوز  خـ ــدة ال تتلـ ــك يف األمـــاكن      65) مـ ــر، وذلـ ــ ة التقريـ ــة فـ ــن نهايـ ــًا مـ ( يومـ

ــندوق    ــام الصــــــ ــروط وأحكــــــ ــددة يف شــــــ ــا و احملــــــ ــوبالوســــــ ــش  وعلىوفيــــــ املوقــــــ

 ملدير الصندوق واملوقش اإللك وني للسوق. لك ونياإلااللك وني

ب على مدير الصندوق إتاحة التقارير املالية السـنوية لللمهـور، دون أي   جي(  (ط (ح 

( يومًا مـن نهايـة فـ ة التقريـر، وذلـك يف األمـاكن       31مقابو، خلل مدة ال تتلاوز )
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ــندوق    ــام الصــــــ ــروط وأحكــــــ ــددة يف شــــــ ــا و احملــــــ ــوبالوســــــ ــش  وعلىوفيــــــ املوقــــــ

 وق.ملدير الصندوق واملوقش اإللك وني للس لك ونياإلااللك وني

دوق بنـاء علـى تقـويم ُمعـد مـن      جيب على مدير الصندوق القيـام بتقـويم أصـول الصـن      (ي 

 فــورًاتقــارير املقـيمني  وأن يـتم نشـر     اثـنني، مــرة كـو سـتة أشــهر علـى األقــو    مقـيمني 

 .على موقع  اإللك وني واملوقش اإللك وني للسوق

إىل جيــب أن تشــتمو شــروط وأحكــام الصــندوق علــى نســبة تكــاليف الصــندوق           (  

(، ويـتم حتـديث تلـك النسـبة بشـكو      Total Expenses Ratioأصول الصندوق )

 املوقش االلك وني للسوق.و وتنشر على موقش مدير الصندوق ربش سنوي

 اإلدراج وإلغاء التداول تعليق: تاسعًا

العقـاري املتـداول أو إلغـاء إدراجهـا      االسـتثمار  للهيئة تعليق تداول وحـدات صـندوق  جيوز  (أ 

 :من احلاالت اآلتية وقت حسبما ترات مناسبًا، يف أي يف أي 

 .ةأو للمحافظة على سوق منتظم إذا رأت ذلك حروريًا حلماية املستثمرين .0

لتـ ام  اليف اجوهريـًا  ترات ا يئـة  إخفاقًا مدير الصندوق أو أمني احلف  أخفق إذا  .6

 .نظام ولوا ح  التنفيليةالب

/أ( والفقـــرة 6) الفرعيـــة دة يف الفقـــرةإذا مل ُتســـتوه  متطلبـــات الســـيولة احملـــد  .3

 .  التعليماتمن هلت  (رابعًا)من البند من الفقرة )ب( /ب( 6الفرعية )

تســـوغ التـــداول املســـتمر   أصـــول  ال   وأإذا رأت أن مســـتوى عمليـــات الصـــندوق    .3

 لوحدات الصندوق يف السوق.

وحـــدات صـــندوق  جيـــوز ملـــدير الصـــندوق أن يطلـــب مـــن ا يئـــة كتابيـــًا تعليـــق تـــداول    (ب 

علـى أن يتضــمن الطلــب األســباب   ،أو إلغــاء إدراجهــا قتـاً  ماالسـتثمار العقــاري املتــداول  

، وللهيئــة قبــول الطلــب، أو رفضــ ، أو قبولــ  بشــروط  اإللغــاء أوالتعليــق احملــددة لطلــب 

   .حسبما ترات مل مًا ،وقيود
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 العقارية املتداولة االستثمار : دمج صناديقعاشرًا 

 املتداولة العقارية االستثمار صناديق لدمج ا يئة إىل طلب تقديم ( أ

 صــناديق مــن عــدد دمــج علــى املوافقــة بطلــب ا يئــة إىل التقــدم الصــندوق ملــدير .0

 صــناديق لل حــة وفقــًا واملطروحــة ،يــديرها الــيت املتداولــة العقاريــة االســتثمار

 ايـش  وحـدات  مـالكي  موافقة بعد وذلك ،التعليمات وهلت العقاري االستثمار

 .خاك قرار خلل من العلقة ذات الصناديق

 .قا م صندوق إىل أكثر أو صندوق بضم الدمج يكون .6

 وذات مماثلــة، وفئــة طــرح نــو  ذات دجمهــا امل مــش الصــناديق تكــون أن جيــب .3

 .متقاربة يةاستثمار وسياسات أهداه

 ذلـك  عـن  واإلفصـاح  الـدمج،  عملية تفاصيو عن تاالوحد مالكي إشعار جيب .3

 وذلــك ،للســوق اإللك ونــي واملوقــش الصــندوق ملــدير اإللك ونــي املوقــش علــى

 .الدمج عملية تنفيل من يومًا( 60) قبو

ــيو بيـــان جيـــب .5 ــة تفاصـ ــدير يعـــد ها الـــيت الصـــندوق تقـــارير يف الـــدمج عمليـ  مـ

 وذلــك ،التعليمــات وهــلت العقــاري االســتثمار صــناديق لل حــة وفقــًا الصــندوق

 .الطرح نو  حبسب

 .اخلاصة مواردت من الدمج عملية عن الناجتة التكاليف الصندوق مدير يدفش .6

 الوحدات مالكي إىل تقدكها الواجب اإلحافية املعلومات ( ب

 كاملـة  مبعلومـات  الوحـدات  مـالكي  ايـش  ت ويـد  الصـندوق  مـدير  علـى  جيب .0

 وذلــك مــدرو ، قــرار إىل التوصــو مــن متكــنهم املق حــة الــدمج عمليــة عــن

 :اآلتي حبسب

 .مضللة وغري وصحيحة واححة بطريقة مكتوبة تكون أن (أ 

 عمليـة  علـى  واملتوقعـة  امل تبـة  اآلثـار  ايش مفصو بشكو تتضمن أن (ب 
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 .املق حة الدمج

 املفروحـة  اإلدارة وأتعـاب  والعموالت اخلدمات ملقابو مفصلة مقارنة تتضمن أن 

 .العلقة ذات الصناديق على

6.  

 املتداول العقاري االستثمار صندوق إنهاء: عشرادي احل

إدراج وحـــدات   يلغـــى  ،ال حـــة صـــناديق االســـتثمار العقـــاري    دون اإلخـــلل مبـــا ورد يف    (أ 

   .  عند انتهاالصندوق 

جيب على مدير الصندوق البدء يف إجـراءات  دون اإلخلل بشروط وأحكام الصندوق،  (ب 

 .، دون اإلخلل بشروط وأحكام الصندوقإدراج تصفية الصندوق فور إلغاء 

يف إنهـاء الصـندوق وإشـعار ا يئـة ومـالكي الوحـدات بـللك         الصـندوق جيب على مـدير   (ج 

( مـن البنـد )رابعـًا( مـن     /أ6حال عـدم اسـتيفاء املتطلـب املشـار إليـ  يف الفقـرة الفرعيـة )       

( من البنـد  قع( شهر من تاريخ اإلشعار املشار إلي  يف الفقرة )06هلت التعليمات خلل )

 )ثالثًا( من هلت التعليمات.

ــى   (د  ــىفيمــدير الصــندوق اإلعــلن   جيــب عل ــي     عل ــش اإللك ون ــي واملوق موقعــ  اإللك ون

 للسوق عن انتهاء مدة الصندوق ومدة تصفيت .  

 

 والنفاذ النشر: عشر الثانياحلادي

 .من تاريخ نشرهانافلة  التعليماتتكون هلت 
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 2ملحق 

 العقاري املتداول االستثمار متطلبات شروط وأحكام صندوق

 

علــى مــدير الصــندوق عــرت شــروط وأحكــام الصــندوق باللغــة العربيــة، وبطريقــة ســهلة       

أن  بالنســبة ملــالكي الوحــدات ومــالكي الوحــدات احملــتملني، وجيــب     الفهــم واالســتيعاب  

 وفقًا للتسلسو املوحح يف هلا امللحق:على املعلومات اآلتية  تشمو الشروط واألحكام

 

 دتويات صفحة الغله:

 الصندوق، مش ذكر فئت  ونوع .اسم  (أ 

 اسم مدير الصندوق. (ب 

 اسم أمني احلف . (ج 

 حلم الصندوق. (د 

 إاالي قيمتها، ونسبتها من حلم الصندوق. عدد الوحدات املطروحة، (ت 

 :اآلتيأن يتضمن البيان  (و 

ــ ،         ــة هــلا املســتند أو اكتمال ــق بدق ــد يتعل ــة أي تريكي ــة الســوق املالي "ال تعطــي هيئ

وختلي ا يئة نفسها من أي مس ولية أو أي خسارة تنـتج عمـا ورد يف هـلا املسـتند أو     

 وحـدات الصـندوق  االعتماد على أي ج ء من . وجيب على الراغبني يف االش ا   يف 

دـو   بالوحـدات صحة املعلومات املتعلقـة   املطروحة مبوجب هلا املستند حتري مدى

الطــرح. ويف حــال تعــلر فهــم دتويــات هــلا املســتند، جيــب علــيهم األخــل مبشــورة       

 مستشار مالي ُمرخ ص ل ".

ــة   مــش املعــايري الشــرعية   ًاذا كــان صــندوق االســتثمار متوافقــ  إ (ز  اجملــازة مــن قجلبــو ةن

"مت اعتمـاد   البيـان اآلتـي:  ، جيـب إحـافة   الرقابة الشرعية املعينة لصندوق االسـتثمار 
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اجملـازة مـن    ملعـايري الشـرعية  ]اسم الصندوق[ على أنـ  صـندوق اسـتثمار متوافـق مـش ا     

 قجلبو ةنة الرقابة الشرعية املعينة لصندوق االستثمار".

بيان يفيد بضرورة قـراءة شـروط وأحكـام الصـندوق واملسـتندات األخـرى لصـندوق         (ح 

   .االستثمار

 الصندوق، وآخر حتديث )إن ُوجد(.تاريخ إصدار شروط وأحكام  (ط 

 تاريخ موافقة ا يئة لتريسيس صندوق االستثمار وطرح وحدات . (ي 

 

 الغله:صفحة احملتويات داخو 

 .فهر   (0

 .قا مة املصطلحات الواردة يف الشروط واألحكام (6

 .دليو الصندوق (3

 .ملخص عن الطرح (3

 اسم الصندوق و نوع . (5

 االلك وني .  وموقععنوان املقر الر يس ملدير الصندوق،  (6

 مدة الصندوق، مش ذكر أي مدة للتمديد )إن وجدت(. (7

وصــف لغــرت الصــندوق و أهدافــ ، مــش بيــان سياســة توزيــش األربــاح علــى مــالكي       (1

 الوحدات.  

ملخص للس اتيليات اليت سيتبعها الصندوق لتحقيق أهداف  و يشتمو كحد  (9

 أدنى على اآلتي:

 ه يستثمر فيها الصندوق.وصف القطا  أو القطاعات اليت سو (أ 

 بيان تفصيلي عن األصول العقارية املراد متلكها. (ب 

 وحش جدول باملعلومات اآلتية لكو عقار: (ج 
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 .اسم العقار -0

 .معلومات مالك/مل  العقار -6

 .نو  العقار -3

 .املدينةالدولة /  -3

 .احلي/الشار  -5

 .كروكي املوقش -6

 .مساحة األرت -7

 .مساحة البناء )حسب رخصة البناء( -1

 .األدوارعدد  -9

 .أنوا  الوحدات وأعدادها -01

 نسبة إشغال العقار. -00

 تاريخ إمتام إنشاء املبنى )حسب شهادة إمتام البناء( -06

 .تكلفة شراء العقار -03

 نبلة عن عقود اإلجيار احلالية. -03

 للعقار. ثل  سنواتإيرادات آخر  -05

 .أي معلومات إحافية -06

أي سياسة ينتج عنها ترك  االستثمار يف أصول عقارية من نو  معني أو   (د 

منطقة جغرافية دددة، على أن تتضمن نصًا ببيانات صك ملكية 

 العقار/ أو العقارات دو املشرو  حيثما ينطبق.

 .عوا د اإلجيارات السابقة و املستهدفة لكو عقار/منفعة (ت 

لصندوق يف ممارسة تلك صلحيات االق ات للصندوق وسياسة مدير ا (و 

 الصلحيات.
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 وسا و وكيفية استثمار النقد املتوافر يف الصندوق. (ز 

 اإلفصاح عن تفاصيو استخدام متحصلت طرح الصندوق. (ح 

مالكي الوحدات ونسبة االش اكات العينية والنقدية يف الصندوق من   (ط 

 .إاالي قيمة أصول الصندوق

 

 خماطر االستثمار يف الصندوق: (01

باملخاطر الر يسية اليت ينطوي عليها االستثمار يف الصندوق، وحش ملخص  (أ 

اليت من شرينها أن ت ثر على استثمارات الصندوق أو أي ظره آخر قد ي ثر 

 على قيمة صايف أصول الصندوق وعا د استثمارت.

 التنبي  إىل أن االستثمار يف الصندوق ال يع  حمان الربح أو عدم اخلسارة. (ب 

 االش ا : (00

 ومات كافية عن االش ا  تشمو تاريخ بداية االش ا  و نهايت . تقديم معل (أ 

يف  بيان تفصيلي عن معلومات عن مل  العقار اللين سيش كون عينيًا (ب 

، مش ذكر جدول يبني في  نسبة ملكية ايش الصندوق، ونسب ملكيتهم

 .املش كني

بيان تفصيلي عن قيمة اش ا  مدير الصندوق يف الصندوق خلل ف ة  (ج 

 لطرح.ا

 السعوديني غري متلك أن تتضمن تعهدًا من مدير الصندوق بااللت ام بنظام (د 

 واستثمارت.  للعقار

 بيان تفصيلي عن احلد األدنى واألعلى للش ا . (ت 

 ش ا  بالصندوق.شرح تفصيلي عن طريقة اال (و 

 شرح تفصيلي عن طريقة اش ا  التابعني والقصر بالصندوق. (ز 

 التخصيص.بيان تفصيلي عن آلية  (ح 
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 كيفية زيادة رأ  املال )إن وجدت(. (ط 

وحش جدول زم  يوحح املدد ال منية املتوقعة من تاريخ بداية طرح  (ي 

 الوحدات وحتى بدء تداول الوحدات.

 تداول وحدات الصندوق: (06

يف  العقارية املتداولة االستثمار وحدات صناديقتداول بيان يوحح طريقة  (أ 

 .السوق املالية السعودية

 ليت يتم فيها تعليق الصندوق و/أو إلغاء االدراج.احلاالت ا (ب 

 

 إنهاء الصندوق: (03

 الصندوق.   انتهاء أو ىل انقضاءإجيب النص على احلاالت اليت ت دي  (أ 

 واخلطة ال منية لللك.يف حال تصفية الصندوق  املتبعةذكر اإلجراءات  (ب 

 

 أتعاب اإلدارة: مقابو اخلدمات و العموالت و الرسوم و (03

إفصاحًا عن ايش الرسوم واملصاريف اليت سوه تتحملها أصول أن تتضمن  (أ 

الصندوق بشكو تفصيلي، وذلك بتوحيح تفاصيو مبالغ الرسوم واملصاريف 

ونسبتها املئوية من إاالي أصول الصندوق مش ذكر احلد األعلى ةميش 

املصاريف والرسوم. كما جيب وحش جدول يبني ايش الرسوم والعموالت و أتعاب 

ارة، سواء كانت تدفش من قبو مالكي الوحدات أو من أصول الصندوق، و اإلد

 تشمو:

  .أتعاب أعضاء جملس اإلدارة ومصروفاتهم .0

 أي رسم يدفع  مالكو الوحدات عند شراء وحدات يف الصندوق. .6

أي أتعاب مستحقة ملدير الصندوق من أصول الصندوق مقابو  .3

 اإلدارة من صايف أصول الصندوق.
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 حلف ، أو أي خدمة أخرى مقدمة من أمني احلف .مقابو خدمات ا .3

 أي أتعاب تدفش للمحاسب القانوني. .5

 أي عمولة ناجتة من قروت مالية للصندوق. .6

أي رسم يتعلق بتسليو وحدات الصندوق، أو أي خدمة إدارية  .7

 أخرى.

 أي أتعاب ملدير األمل . .1

أي مبلغ آخر يدفع  مالكو الوحدات، أو أي مبلغ دسوم من  .9

 الصندوق.أصول 

و جيب ذكر ايش احلاالت أو األوحا  اليت يكون ملدير الصندوق فيها 

 احلق بالتنازل أو حسم أي من املستحقات اللكورة أعلت.

 وحش جدول يوحح اآلتي: (ب 

 .نو  الرسم .0

 .النسبة املفروحة )إن وجد( .6

 .املبلغ املفروت )إن وجد( .3

 .طريقة احلساب .3

 .تكرار دفش الرسم .5

 استثمار اف احي ملالك الوحدات.وحش جدول يشمو على  (ج 

الرسوم امللكورة يف هلت الفقرة تشمو على إقرار من مدير الصندوق يفيد برين  (د 

ايش الرسوم املفروحة على الصندوق، وأن مدير الصندوق سيتحمو أي رسم مل 

 يتم ذكرت.

 أصول الصندوق: (05

 بيان عن آلية تسليو أصول الصندوق.  (أ 
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 جيب ذكر بيان تفصيلي لكو من: (ب 

 العقاري. التقييممساء شركات أ .0

 .كيفية تقويم كو أصو كلك  الصندوق .6

 ثمار في .تلكو أصو مراد االسالتقييم قيمة  .3

 و توقيت . التقييمعدد مرات  .3

 اإلعلن عن صايف قيمة األصول لكو وحدة. (ج 

 جدول يوحح اآلتي:  (د 

 العقارات دو االستحواذ. .0

 مساء شركات التقييمأ .6

 تاريخ تقرير كو تقييم .3

 كو عقارل التقييمقيمة  .3

  التقييماتمعدل  .5

 سعر شراء كو عقار .6

 جملس إدارة الصندوق: (06

بيان أمساء أعضاء جملس إدارة الصندوق وم هلتهم واإلفصاح عن األعضاء  (أ 

 الصندوق.إدارة املستقلني يف جملس 

 جممو  املكافآت املتوقش دفعها ألعضاء جملس اإلدارة خلل مدة الصندوق. (ب 

 الصندوق.إدارة وصف لطبيعة اخلدمات املقدمة من أعضاء جملس  (ج 

إدارة بيان بريي صندوق استثمار آخر يشره علي  أي عضو من أعضاء جملس  (د 

 الصندوق.
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إقرار من مدير الصندوق يفيد برين ايش أعضاء جملس إدارة الصندوق تنطبق  (ت 

 عليهم متطلبات التريهيو التالية:

 دعاوى إفل  أو إعسار. أال يكون مفلسًا أو خاحعًا ألي (0

مل يسبق ل  ارتكاب خمالفة تنطوي على احتيال أو تصره خمو بالن اهـة   (6

 واألمانة.

 أن كتلك املهارات و اخلةات اللزمة. (3

إقرار من مدير الصندوق يفيد برين أعضاء اجمللس املستقلني ينطبق عليهم تعريف  (و 

ت املستخدمة يف عضو جملس إدارة صندوق مستقو الوارد يف قا مة املصطلحا

 .لوا ح هيئة السوق املالية وقواعدها

 مدير الصندوق: (07

 بيان اسم مدير الصندوق وعنوان . (أ 

إفادة برين مدير الصندوق شخص مرخص  ل  مبوجب  ال حة األشخاك املرخص  (ب 

 رقم ترخيص  الصادر من ا يئة.و م، 

 بيان مهام مدير الصندوق وواجبات  ومس وليات . (ج 

 املنظمة لع ل مدير الصندوق أو استبدال .بيان األحكام  (د 

أي نشاط عمو أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء جملس إدارة مدير الصندوق أو  (ت 

 حيتمو تعارح  مش مصاذ الصندوق. -مدير الصندوق

وصف ألي تضارب جوهري يف املصاذ من شرين  التريثري على مدير الصندوق يف  (و 

 أداء واجبات  جتات الصندوق وتنفيلها.

همة أو صلحية تتعلق بعمو الصندوق يقوم مدير الصندوق بتكليف طره أي م (ز 

 ثالث بها، مش ذكر بيان تفصيلي لللك.
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اإلفصاح عما إذا كان مدير الصندوق ينوي االستثمار يف وحدات الصندوق  (ح 

 وقيمة هلت االستثمارات.

، نبلة عن مدير الصندوق متضمنة معلومات عن فريق العمو اللي يقوم بددارت  (ط 

صول يف مدير الصندوق، وإاالي قيمة األصول حتت اإلدارة، دارة األإيكو وه

 صول.دارة األإوعدد الصناديق العامة وحلمها وعدد موظفي 

 

 أمني احلف : (01

 .اسم أمني حف  الصندوق، وعنوان ، ورقم ترخيص  الصادر من ا يئة (أ 

 بيان مهام أمني احلف  وواجبات  ومس وليات . (ب 

 أمني احلف  طرفًا ثالثًا فيما يتعلق بصندوق االستثمار املهام اليت كلف بها (ج 

 .العقاري املتداول

 .بيان األحكام املنظمة لع ل أمني احلف  أو استبدال  (د 

 األمل :شركة إدارة  (09

 األمل ، وعنوان .شركة إدارة اسم  ( أ

 .اومس ولياته ااألمل  وواجباتهشركة إدارة بيان مهام  ( ب

نوي االستثمار يف وحدات تاألمل  شركة إدارة  تاإلفصاح عما إذا كان ( ج

 الصندوق وقيمة هلت االستثمارات.

 احملاسب القانوني: (61

 اسم احملاسب القانوني للصندوق، وعنوان . ( أ

 .بيان مهام احملاسب القانوني وواجبات  ومس وليات  ( ب

 القوا م املالية: (60
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الوحدات دون  تقديم إفادة برين القوا م املالية للصندوق سوه تكون متاحة حلملة

أي رسم مش توحيح كيفية احلصول عليها. كما جيب حتديد تاريخ نهاية السنة 

 املالية للصندوق.

 تضارب املصاذ: (66

جيب اإلفصاح بالتفصيو عن أي تضارب مصاذ يف الصندوق  وأن حتتوي  بيانًا 

يفيد برين السياسات واإلجراءات اليت ستتبش ملعاةة تعارت املصاذ وأي تعارت 

 صاذ دتمو و/أو فعلي سيتم تقدكها عند طلبها دون مقابو.م

 رفش التقارير ملالكي الوحدات: (63

وصف التقارير الدورية اليت سيتم ت ويد مالكي الوحدات بها والقوا م املالية 

 للصندوق، وكيفية تقديم هلت التقارير والقوا م  م. 

 اجتما  مالكي الوحدات: (63

  إىل عقد اجتما  ملالكي الوحدات.بيان الظروه اليت ُيدعى فيها  (أ 

دنــى بيــان إجــراءات الــدعوة إىل عقــد اجتمــا  ملــالكي الوحــدات مــش ذكــر احلــد األ  (ب 

 للحضور.

بيــان يوحــح طريقــة تصــويت مــالكي الوحــدات وحقــوق التصــويت يف اجتماعــات          (ج 

  مالكي الوحدات.

 قا مة حبقوق مالكي الوحدات: (65

 قا مة حبقوق مالكي الوحدات.

 األخرى:املعلومات  (66

تضمني أي معلومة أخرى مهمة تكون معروفة )أو من املف ت أن تكون معروفة( 

 ملدير الصندوق أو جملس اإلدارة وقت إصدار شروط الصندوق وأحكام .

 تعديو شروط الصندوق وأحكام : (67
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واملوافقـات واإلشـعارات    بيان باألحكام املنظمـة لتغـيري شـروط وأحكـام الصـندوق     

ة صــناديق االســتثمار العقــاري والتعليمــات اخلاصــة بصــناديق  مبوجــب ال حــ احملــددة

 االستثمار العقارية املتداولة.

 إقرارات مدير الصندوق: (61

،  من هلت التعليمات (6التعليمات ويف امللحق )هلت إحافًة إىل اإلقرارات الواردة يف 

 قـد تـ ثر  جيب على مدير الصندوق وحش ايش اإلقـرارات املتعلقـة بالصـندوق والـيت     

 .على قرارات املستثمرين يف االش ا  يف الصندوق

 النظام املطبق: (69

خاحعان لنظام ومدير الصندوق  العقاري املتداول بيان يفيد برين صندوق االستثمار

السوق املالية ولوا ح  التنفيلية واألنظمة واللوا ح األخرى ذات العلقة املطبقة يف 

وأن اةهة القضا ية املختصة بالنظر يف أي ن ا  ناشم  اململكة العربية السعودية.

من أو عن االستثمار يف صناديق االستثمار العقارية املتداولة هي ةنة الفصو يف 

  منازعات األوراق املالية.
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 1ملحق 

 مدير الصندوق إقرارات

 

يقر مدير الصندوق أن شروط وأحكام )اسم الصندوق( قد مت إعدادها وفقًا  -0

 االستثمار صناديق االستثماري العقاري، والتعليمات اخلاصة بصناديقلل حة 

 العقارية املتداولة، والصادرة عن هيئة السوق املالية السعودية.

 علم  وحسب املعقولة، التحريات كافة أجرى أن بعد يقر مدير الصندوق، -6

 هلت يف تضمينها عدم ي دي أن ككن وقا ش أخرى أي توجد ال أن  واعتقادت،

 املالية السوق هيئة تتحمو وال .مضللة فيها واردة إفادة أي جعو إىل الوثيقة

 هلت الشروط دتوى عن مس ولية أية السعودية املالية السوق وشركة

 واألحكام.

يقر مدير الصندوق خبلو العقار من أي خمالفات نظامية متنش أو قد تتسبب يف  -3

على سلمة العقار فنيًا وخلو ت عدم االستفادة من العقار أو تشغيل ، وكللك 

من أي خلو أو عيوب هندسية ر يسية قد متنش أو قد تتسبب يف عدم االستفادة 

من املبنى أو تشغيل ، أو قد تتسبب بدورها يف إجراء إصلحات وتغيريات 

 ر يسية مكلفة.

 كما يقر مدير الصندوق بعدم وجود تضارب مصاذ مباشر / غري مباشر بني -3

 :أي من اآلتي

 .مدير الصندوق 

 .مدير/مدراء العقارات املرتبطة بالصندوق 

  .مالك/مل  العقارات املرتبطة بالصندوق 
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  أو أكثر من 01مستريجر/مستريجرين أصول عقارية تشكو عوا دها %

 عوا د االجيار السنوية للصندوق.

مدير الصندوق برين ايش أعضاء جملس إدارة الصندوق: مل يتم إخضاعهم  ُيقر -5

ى إفل  أو إعسار أو إجراءات إفل  أو تصفية، ومل يسبق  م ألي دعاو

ارتكاب أي أعمال احتيالية أو ُمخّلة بالشره أو تنطوي على الغش، ومل يسبق 

 م ارتكاب أي خمالفة تنطوي على احتيال أو تصر ه ُمخو بالن اهة واألمانة، 

عضاًء مبللس ويتمتعون باملهارات واخلةات اللزمة اليت ت ه لهم ليكونوا أ

 .إدارة الصندوق

يقر مدير الصندوق برين العضوين املستقلني، مطابقان لتعريف العضو املستقو   -6

الوارد يف قا مة املصطلحات املستخدمة يف لوا ح هيئة السوق املالية وقواعدها، 

 مدة خللوكللك سينطبق ذلك على أي عضو مستقو يعين  مدير الصندوق 

 الصندوق.

عمو أو مصلحة أخرى مهم ة نشاطات يقر مدير الصندوق برين  ال توجد أي   -7

ألعضاء جملس إدارة مدير الصندوق "اسم مدير الصندوق" حيتمو تعارح  مش 

 مصاذ الصندوق.

يقر مدير الصندوق أن  ال توجد حاالت لتضارب يف املصاذ واليت من شرينها أن  -1

 جتات الصندوق. ت ثر على مدير الصندوق يف القيام بواجبات 

يقر مدير الصندوق أن  ال توجد أي رسوم أخرى غري اليت مت ذكرها يف جدول  -9

 الرسوم واألتعاب امللكور يف )رقم الفقرة( من هلت الشروط واألحكام.

يقر مدير الصندوق أن  لن يتم إدراج الصندوق إال عند إمتام عملية نقو  -01

، ويف حال عدم إكمال ذلك أو نقو منفعت  ملكية العقار لصاذ الصندوق
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)رقم الفقرة( من هلت الشروط ف ة االش ا  األولي واملوححة يف الفقرة خلل 

 .ش كنيكامو مبالغ االش ا  للمرد واألحكام، سيتم 

يقر مدير الصندوق أن  ال جيوز ألي عضو من أعضاء جملس اإلدارة أن  -00

والعقود اليت تتم حلساب يكون ل  مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال 

 الصندوق.

يقر مدير الصندوق برين  قد مت االفصاح عن ايش العقود واالتفاقيات اليت  -06

 ا علقة بالصندوق واليت قد ت ثر على قرارات املستثمرين يف االش ا  يف 

وأن  ال توجد عقود واتفاقيات غري اليت مت  ،يف الشروط واألحكام الصندوق

 ط واألحكام.ذكرها يف هلت الشرو

يقر مدير الصندوق برين  حيق ملالكي الوحدات التصويت على املسا و اليت  -03

ُتطر ح عليهم يف اجتماعات مالكي الوحدات. وباإلحافة إىل ذلك، يتم 

احلصول على موافقة أغلبية مالكي الوحدات اللين كلكون ما نسبت  أكثر 

 أساسي على % من قيمة الوحدات، فيما يتعلق بدجراء أي تغيري51من 

 :الصندوق، واللي يشمو ما يلي

 ؛ التغيري املهم يف أهداه الصندوق 

  التغيري اللي قد يكون ل  تريثري سلج وجوهري على مالكي الوحدات

 أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق؛

 التغيري اللي قد يكون ل  تريثري يف وحش املخاطر للصندوق؛ 

  مال الصندوق أي زيادة يف رأ. 

دير الصندوق أن  سيتخل ايش اخلطوات اللزمة ملصلحة مالكي يقر م -03

الوحدات وذلك حسب علم  واعتقادت مش احلرك الواجب واملعقول وسيعمو 

مدير الصندوق واملدراء واملس ولني واملوظفني والوكلء واملستشارين التابعني 
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الشرعي وجملس إدارة  ل ، والشركات التابعة وأمني احلف  واملستشار

صندوق، على بلل احلرك واةهد املعقول والتصره حبسن نية، يف سبيو ال

حتقيق مصاذ مالكي الوحدات، إال أن  قد يتعرت الصندوق إىل خسارة بريي 

شكو من األشكال بسبب القيام بريي تصر ه غري متعمد يصدر عن أي من 

األطراه امللكورة فيما يتعلق بقيامهم بددارة ش ون الصندوق. فعندها ال 

يتحمو ه الء األطراه مس وليًة عن تلك اخلسارة بشرط أن يكون قد تصر ه 

ويثُبت حسن النية يف حال عدم وجود أي تصره أو قرار أو  -حبسن ني ة 

 -مراسلت تدل على علٍم مسبٍق بالنتا ج السلبية للقيام بللك التصره

وبشكو ُيعتقد أن  خيدم مصاذ الصندوق بالشكو األمثو وأن يكون 

 صر ه ال ينطوي على اإلهمال الفادح أو االحتيال أو سوء التصر ه املتعم د.الت
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 3امللحق 

 صيغة خطاب املستشار القانوني

 )يتم تقدك  على األوراق الرمسية اخلاصة باملستشار القانوني(

 إىل : هيئة السوق املالية

"( يف ما خيص مدير الصندوق( )"مدير الصندوقبصفتنا مستشارًا قانونيًا لـ )ــــــــــ( )اسم 

يف السوق  اطرح وحدات صندوق استثمار عقاري متداول وإدراجه مدير الصندوقطلب 

 .مدير الصندوق(، ن كد استقلليتنا عن صندوق االستثمار العقاري املتداول)تفاصيو 

)تفاصيو الطرح(، وبصفة  لصندوقاملعدة خبصوك ا حكامالشروط واألونشري إىل 

يف السوق  اطرح وحدات صندوق استثمار عقاري متداول وإدراجهخاصة يف ما يتعلق بطلب 

 حول متطلبات نظام السوق املالية وال حة صناديقواملقدم إىل هيئة السوق املالية )"ا يئة"(، 

، وبصفة العقارية املتداولة االستثمار صناديقب اخلاصة تعليماتالاالستثمار العقاري و

اليت جيب أن تشتمو عليها  حول املتطلبات مدير الصندوق خاصة، فقد قدمنا املشورة إىل

وحول استيفاء األصول ةميش املتطلبات  ،الشروط واألحكاماألقسام القانونية من 

 ، قمناكا اخلصول. ويف هدو االستحواذتلك األصول صكو  سلمة النظامية و

 لك دراسةلك بدجراء دراسة وحتريات إحافية نرى أنها مل مة يف تلك الظروه وأجرينا

 .بهلا اخلصوك رمسية للعناية املهنية اللزمة القانونية

لة جوهرية تشكو إخلاًل من ريت الصفة االستشارية، ن كد أننا ال نعلم عن أي مسلوبه

 بالت امات  ملتطلبات نظام السوق املالية أو بالشروط املفروحة مبوجب مدير الصندوق قبو

 العقارية املتداولة االستثمار صناديقب اخلاصة تعليماتالال حة صناديق االستثمار العقاري و

، مبا يف لك طرح وحدات صندوق استثمار عقاري متداول وإدراجهابالنسبة إىل طلب 

 اخلطاب.لا كما هي يف تاريخ ه الشروط واألحكاممبحتوى  املتطلبات املتعلقة
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 4امللحق 

 صيغة خطاب مدير الصندوق

 )يتم تقدك  على األوراق الرمسية اخلاصة مبدير الصندوق(

 املالية السوق هيئة  :إىل

خيص طرح صندوق استثمار  ما لـ........... )اسم الصندوق( يف مدير الصندوق بصفتنا

باسم........... )اسم الصندوق( وتسليو وإدراج وحدات  يف السوق املالية عقاري متداول 

 (وبعد معرفتنا، حبسب اسم مدير الصندوق(" ن كد، السعودية )تداول(، حنن ")حش

 قد أن الصندوق على الصندوق، اللزمة التحريات وإجراء )الواجبة بالدراسة القيام

 ايش واستوفى إدراجهاو  الصندوق وحدات لتسليو الشروط املطلوبة ايش استوفى

اخلطاب. وي كد  هلا تاريخ حتى )ا يئة(املالية  السوق تطلبها هيئة اليت األخرى املسا و

 قد مديرًا للصندوق، صلحيت  حدود ويف علم  حبسب اسم مدير الصندوق( أن ، )حش

 احملددة ال منية الف ة وخلل الصيغة حبسب املعلومات والتوحيحات ايش ا يئة إىل قدم

 الت ما قد أن )مدير الصندوق( والصندوق من من التحقق لتمكينها ا يئة طلبت  ملا وفقًا

املالية والتعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقارية املتداولة وال حة  السوق نظام

 .املالية األوراق طرح وال حة صناديق االستثمار العقاري

 :يلي صندوق( ماي كد )مدير ال خاصة وبصفة

  التعليمات اخلاصة بصناديق  تقتضيها واليت العلقة ذات اخلدمات ايش قدم قد أن

 واخلةة بالعناية االستثمار العقارية املتداولة وال حة صناديق االستثمار العقاري،

 .املطلوبة

  يفهمون الصندوق إدارة جملس أعضاء أن من للتحقق معقولة خطوات اختل قد أن 

 .التنفيلية ولوا ح  املالية السوق لنظام وفقًا مسئولياتهم ومدى طبيعة
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  برين مهنية وخةة كافية حتريات إىل يستند معقول، رأي إىل توصو قد أن: 

o بالتعليمات اخلاصة بصناديق  العلقة ذات املتطلبات ايش استوفى قد الصندوق

ذلك  يف مبا (العقارياالستثمار العقارية املتداولة وال حة صناديق االستثمار 

 ؛بالشروط واألحكام( املتعلقة األحكام

o  ايش أعضاء جملس إدارة الصندوق املرشحني تنطبق عليهم متطلبات التريهيو

املستقلني اإلدارة الواردة يف لوا ح هيئة السوق املالية وقواعدها، وأن أعضاء جملس 

د يف قا مة ستقو الواراملصندوق الينطبق عليهم تعريف عضو جملس إدارة 

 ؛التنفيلية املصطلحات املستخدمة يف لوا ح هيئة السوق املالية وقواعدها ولوا ح 

o  و قد تتسبب يف عدم أاألصول العقارية خالية من أية خمالفات نظامية متنش

االستفادة من املباني أو تشغيلها، وكللك أن األصول العقارية سليمة فنيًا وخالية 

و قد تتسبب يف عدم االستفادة من أر يسية قد متنش  و عيوب هندسيةأمن أي خلو 

املباني أو تشغيلها، أو قد تتسبب بدورها يف اجراء اصلحات وتغيريات ر يسية 

 ؛مكلفة

o  الر يسية للمستريجرين احملتملني لألصول العقارية سليمة، وأنهم قادرين النشاطات

 ؛الوفاء بالت اماتهم للصندوق على

o على ا يئة جيب مدير الصندوق( اليت اسم لـ...........  )حش املعلومة املسا و ايش 

 ُأفصح قد اإلدراج وقبول التسليو لطلب دراستها عند االعتبار بعني تريخلها أن

 .عنها للهيئة

 

 


