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أوالً :متهيد
أ)

تهــــده هــــيه التعليمــــات إىل تنظــــيم طــــرح وتســــويد وحــــدات صــــناديق االســــتثمار
العقاريــــــة املتداولــــــة وإدارتهــــــا وعملياتهــــــا واإلشــــــراه علــــــى

يــــــع النشــــــاطات

املرتبطة بها يف اململكة.
ب) ال تُخــــدّ هـــــيه التعليمـــــات باألحكـــــام الـــــواردة يف نظـــــام الســـــوق املاليـــــة ولوائحـــــه
التنفييية.
ثانياً :التعريفات
أ)

يُقصــــد بكلمــــة (النظــــام) أينمــــا وردت يف هــــيه التعليمــــات نظــــام الســــوق املاليــــة
الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/6/2هـ.

ب) يُقصـــد بالكلمـــات والعبـــارات الـــواردة يف هـــيه التعليمـــات املعـــاني املو ـــحة هلـــا يف
النظــــــام ويف قائمــــــة املصــــــطلحات املســــــتخدمة يف لــــــوائح هيئــــــة الســــــوق املاليــــــة
وقواعــــدها ويف الئحــــة صــــناديق االســــتثمار العقــــاري مــــا ض يقــ ـ

ســــياق الــــن

بغري ذلك.
ج) لغــــرب تطبيــــق أحكــــام هــــيه التعليمــــات ،يُقصــــد بالكلمــــات والعبــــارات الــــواردة
أدناه املعاني املو حة إزاء كد منها ما ض يق

سياق الن

بغري ذلك.

صـــايف أربـــاح الصـــندوق :يقصـــد بـــه إ ـــالي عوائـــد الصـــندوق بعـــد خصـــم إ ـــالي
املصروفات والرسوم اليت حتملها الصندوق.
صــايف أصــول الصــندوق :القيمــة النقديــة علــى أســاق إ ــالي قيمــة األصــول لصــندوق
االستثمار العقاري املتداول خمصوماً منها اخلصوم.
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صندوق االستثمار العقاري املتـداول :صـندوق اسـتثمار عقـاري مطروحـة وحداتـه طرحـاً
عامــاً وتُتـــداول وحداتـــه يف الســـوق الرئيســـية ،ويتمثـــد هدفـــه االســـتثماري الـــرئيس يف
االســتثمار يف عقــارات مطــورة تطــويرًا إنشــائياً ،قابلــة لتحقي ـق دخ ـدٍ دوريٍ وتــأجرييٍ،
وت ـوزَّع نســبة دــددة مــن صــايف أربــاح الصــندوق نقــداً علــى مــالكي الوحــدات يف هــيا
الصندوق خالل فرتة عمله ،وذلك بشكد سنوي حبد أدنى.
عقــارات مطــورة تطــويرًا إنشــائياً :العقــارات املطــورة اةــاه ة لالســتخدام واملســتوفية
للمتطلبـــات النظاميـــة ،ويشـــمد ذلـــك العقـــارات الســـكنية ،والتواريـــة ،والصـــناعية،
وال راعية ،وغريها.
مالــك الوحــدات الكــبري :شــخ

كلــك مــا نســبته  %5أو أكثــر مــن وحــدات صــندوق

االستثمار العقاري املتداول.
مالكو الوحـدات مـن اةمهـور :تعـ لغـرب هـيه التعليمـات :كـد مـن كلـك وحـدة أو
وحدات يف صندوق االستثمار العقاري املتداول على أن ال يكون من اآلتي بيانهم:
()1

مالك الوحدات الكبري .

()2

مدير الصندوق وتابعيه.

()3

أعضاء جملس إدارة الصندوق.

ثالث ًا :األحكام العامة
أ)

جيـــب أن يكـــون طـــرح صـــندوق االســـتثمار العقـــاري املتـــداول وعملياتـــه وإدارتـــه يف
اململكــــة وفقــ ـاً هلــــيه التعليمــــات ولالئحــــة صــــناديق االســــتثمار العقــــاري ،بالقــــدر
اليي ال يتعارب مع طبيعة الصندوق.
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ب) جيــــب علــــى مــــدير الصــــندوق تعــــيث أمــــث حفــ ـ واحــــد أو أكثــــر يف اململكــــة
مبوجـــــب عقـــــد مكتـــــوب ،علـــــى أن يكـــــون شخصـــ ـاً مرخصـــ ـاً لـــــه يف

ارســـــة

نشـــاط احلفـ ـ ؛ ليتـــوىل حفـ ـ أصـــول الصـــندوق والوثـــائق املتعلقـــة بهـــا ،وجيـــب أن
ال يكـــون أمـــث احلفـ ـ املعـ ـيّن مـــديراً للصـــندوق ذي العالقـــة أو مـــديراً للصـــندوق
ذي العالقـــــة مـــــن البـــــاطن ،أو تابعـــ ـاً ملـــــدير الصـــــندوق أو ملـــــدير الصـــــندوق مـــــن
البــاطن .وعلــى أمــث احلفــ املعــيّن وفقــاً هلــيه الفقــرة فصــد أصــول كــد صـــندوق
اســـــتثمار عقـــــاري متـــــداول عـــــن أصـــــوله وعـــــن أصـــــول عمالئـــــه اآلخـــــرين ،وأن
حيــــتف

ميــــع الســــوالت الضــــرورية وغريهــــا مــــن املســــتندات الــــيت تةيــــد تأديــــة

الت اماتـــه التعاقديـــة ،وجيـــب أن حتـــدَّد تلـــك األصـــول بشـــكد مســـتقد مـــن خـــالل
تســــويد األوراق املاليــــة واألصــــول األخــــرم لكــــد صــــندوق اســــتثمار باســــم أمــــث
احلفــــ لصــــاص ذلــــك الصــــندوق ،وتســــوَّد األصــــول العقاريــــة للصــــندوق باســــم
شـــخ

تــــابع ألمــــث احلفـــ  .وتُعـــدّ أصــــول صـــندوق االســــتثمار العقــــاري املتــــداول

لوكة ملالكي الوحدات يف ذلك الصندوق جمتمعث.
ج) جيــــوز ألمــــث احلفــ ـ تكليــــث طــــره ثالــــه أو أكثــــر أو أي مــــن تابعيــــه بالعمــــد
أمينــ ـاً للحفــ ـ مــــن البــــاطن ألي صــــندوق اســــتثمار عقــــاري متــــداول يتــــوىل حفــ ـ
أصـــوله علـــى أن يكـــون ذلـــك مبوجـــب عقـــد مكتـــوب .ويـــدفع أمـــث احلفــ أتعـــاب
ومصــاريث أي أمــث حف ـ مــن البــاطن مــن مــوارده اخلاصــة .وجيــب أن يكــون
أمــث احلفـ

مــن البــاطن املكلــث شخصـ ًا مرخصـ ًا لــه يف

ارسـة نشـاط

احلف .
د) اســـتثناءً ملـــا ورد يف الفقـــرة (ج) مـــن هـــيا البنـــد ،جيـــوز تكليـــث أمـــث حفـ ـ مـــن
البـــاطن خـــارج اململكـــة حلفـ ـ اســـتثمارات الصـــندوق اخلارجيـــة علـــى أن يكـــون
مةسســ ـاً ومرخصــ ـاً لــــه وخا ــــعاً إلشــــراه جهــــة رقابيــــة وفــــق معــــايري ومتطلبــــات
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اثلـــة علــى األقـــد لتلـــك الـــيت تطبقهـــا اهليئـــة ،وأن يكلـــث مبوجـــب عقـــد

تنظيميـــة
مكتوب.
ه)

جيــــوز تســــويد األصــــول العقاريــــة لصــــندوق االســــتثمار العقــــاري املتــــداول باســــم
شـــــخ

تـــــابع ةهـــــة مـــــرخ

الصندوق ،وذلك

هلـــــا يف تقـــــديم قـــــروب قـــ ـدمت قر ـــ ـاً ملصـــــلحة

ماناً للقرب.

و) جيـــــب علـــــى مـــــدير الصـــــندوق تعـــــيث شـــــركة أو عـــــدة شـــــركات تتـــــوىل إدارة
األمــــال

 -بعــــد التأكــــد مــــن حصــــوهلا علــــى املوافقــــات والرتاخــــي

الالزمــــة

مل اولـــــة أعماهلـــــا ونشـــــاطاتها مـــــن اةهـــــات احلكوميـــــة ذات العالقـــــة  -تقـــــوم
بـــردارة العقـــار دـــد االســـتثمار ،وجيـــب أن متتلـــك تلـــك الشـــركة اخلـــاة الالزمـــة
يف جمــــال العقــــارات وإدارتهــــا ،حيثمــــا ينطبــــق ،وأن تكــــون مســــةولة عــــن

يــــع

اخلــــــدمات املتعلقــــــة بــــــردارة العقــــــار ،ومــــــن ــــــمنها -علــــــى ســــــبيد املثــــــال ال
احلصــــــر  -إدارة العقــــــار وصــــــيانته ،وخــــــدمات التــــــأجري ،وحتصــــــيد اإلجيــــــار.
وجيـــوز ملـــدير الصـــندوق االتفـــاق مـــع املســـتأجر  -مبوجـــب عقـــد التـــأجري  -علـــى
أن يقوم املستأجر بردارة العقار وصيانته أثناء مدة عقد اإلجيار.
ز)

يُعـ ـ ّد شـــراء مالـــك الوحـــدات ألي وحـــدة مـــن وحـــدات صـــندوق االســـتثمار العقـــاري
املتــــداول مــــن الســــوق إقــــرارًا منــــه باطالعــــه علــــى شــــروط وأحكــــام الصــــندوق
وقبوله هلا.

ح) اســــتثناء ملــــا ورد يف الفقــــرة (أ) مــــن املــــادة ( )16مــــن الئحــــة صــــناديق االســــتثمار
العقـــــاري ،جيـــــوز ألي طـــــره مـــــن األطـــــراه ذوي العالقـــــة شـــــراء أي وحـــــدة مـــــن
وحدات الصندوق أو بيعها بعد إدراج الوحدات.
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ط) ال جيــــوز ألي شــــخ

أو جمموعــــة أشــــخاو تُظهــــر شــــروط وأحكــــام الصــــندوق

عنـــد التأســـيس أنهـــم كلكـــون مـــا نســـبته ( )%5أو أكثـــر مـــن وحـــدات الصـــندوق
التصـــره يف الوحــــدات الــــيت ا االشــــرتا بهـــا ،خــــالل الســــنة األوىل لبــــدء تــــداول
وحدات الصندوق املع .
ي) جيـــــب تســـــويد وحـــــدات صـــــندوق االســـــتثمار العقـــــاري املتـــــداول لـــــدم مركـــ ـ
اإليداع.
) حيـــق ملالــــك الوحــــدات

ارســــة

يــــع احلقـــوق املرتبطــــة بالوحــــدات مبــــا يف ذلــــك

علــــــى ســــــبيد املثــــــال ال احلصـــــر  -حــــــق التصــــــويت يف اجتماعــــــات مــــــالكيالوحدات.
ل) جيـــوز زيـــادة إ ـــالي قيمـــة أصـــول الصـــندوق عـــن طريـــق قبـــول مســـاهمات عينيـــة
أو عن طريق قبول مساهمات نقدية ،أو كليهما وفق اآللية اآلتية:
 .1جيــب علــى مــدير الصــندوق احلصــول علــى موافقــة اهليئــة علــى طــرح وحــدات
إ ـــافية للصـــندوق عـــن طريـــق قبـــول مســـاهمات عينيـــة أو عـــن طريـــق قبـــول
مساهمات نقدية ،أو كليهما.
 .2بعد احلصول على موافقة اهليئة املشار إليها يف الفقرة الفرعية ( )1مـن الفقـرة
(ل) مــن هــيا البنــد ،جيــب علــى مــدير الصــندوق احلصــول علــى موافقــة مــال
الوحــدات  -مــن خــالل قــرار صــندوق عــادي  -علــى طــرح وحــدات إ ــافية
للصــندوق عــن طريــق قبــول مســاهمات عينيــة أو عــن طريــق قبــول مســاهمات
نقدية ،أو كليهما.
 .3يف حال كانت زيادة إ

الي قيمة أصول الصندوق عن طريق قبول مسـاهمات

نقديــة أو نقديــة وعينيــة ،تكــون فــرتة طــرح الوحــدات اةديــدة ( )5أيــام حبــد
أدنى وذلك خالل مدة ال ت يد على ( )6أشهر من تاريخ موافقة اهليئة.
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 .4يف حال ا

ع قيمة الوحدات املراد طرحهـا ،فرنـه جيـب يصـي

الوحـدات

املطروحة ملالكي وحدات الصـندوق املسـولث يف يـوم انعقـاد اجتمـاع مـالكي
الوحدات أوالً ومن ثـم يصـي
املشرتكث ورد الفائ

الوحـدات املتبقيـة -إن وجـدت  -علـى بقيـة

ةميع املشـرتكث نقـداً -إن وجـد  -خـالل مـدة ال

ت يــد علــى ( )15يوم ـاً مــن انتهــاء فــرتة الطــرح املو ــحة يف شــروط وأحكــام
الصـــندوق ،علـــى أن تنقـــد ملكيـــة العقـــار املـــراد االســـتحواذ عليـــه أو منفعتـــه
ملصــلحة الصــندوق وأن يــتم إدراج الوحــدات اةديــدة يف الســوق خــالل مــدة ال
ت يد على ( )60يوماً مـن انتهـاء فـرتة الطـرح ،وال جيـوز التصـره يف الوحـدات
اليت ا يصيصها علـى املشـرتكث بشـكد عـي مبـا نسـبته ( )%5أو أكثـر
عن طريق عملية زيادة إ

الي قيمة أصول الصندوق وفقاً للفقـرة (ل) مـن هـيا

البند خالل السنة األوىل لبدء تداوهلا.
 .5يف حال كانت زيادة إ
عينية ،يتم يصي

الي قيمة أصول الصندوق عن طريق قبول مسـاهمات

الوحدات اإل افية على املشـرتكث بشـكد عـي فـوراً

بعد موافقة مال الوحدات املشار إليها يف الفقرة الفرعية ( )2مـن الفقـرة (ل)
من هيا البند ،علـى أن تنقـد ملكيـة العقـار املـراد االسـتحواذ عليـه أو منفعتـه
ملصــلحة الصــندوق وأن يــتم إدراج الوحــدات اةديــدة يف الســوق خــالل مــدة ال
ت يد على ( )60يوماً من تاريخ موافقة مال الوحـدات ،وال جيـوز التصـره يف
الوحدات اليت ا يصيصها علـى املشـرتكث بشـكد عـي مبـا نسـبته ()%5
أو أكثـر عــن طريــق عمليــة زيــادة إ ــالي قيمــة أصــول الصــندوق وفقـاً للفقــرة
(ل) من هيا البند خالل السنة األوىل لبدء تداوهلا.
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.6

مع مراعاة مـا ورد يف الفقـرة الفرعيـة ( )3مـن الفقـرة (ل) مـن هـيا البنـد ،ويف
حــال عــدم

ــع احلــد األدنــى املطلــوب

عــه واملو ــح يف شــروط وأحكــام

الصندوق ،فيوب على مدير الصندوق إلغـاء الطـرح وإعـادة أمـوال املشـرتكث
دون أي خصم خالل مدة ال ت يد على ( )5أيام من انتهاء فرتة الطرح.
م) جيـــب علـــى مـــدير الصـــندوق نشـــر

يـــع املعلومـــات املطلـــوب اإلفصـــاح عنهـــا

مبوجــــــب البنــــــد ثامنــــ ـاً مــــــن هــــــيه التعليمــــــات يف موقعـــــه اإللكرتونــــــي واملوقــــــع
اإللكرتونــــي للســــوق ،وأن تكــــون تلــــك املعلومــــات كاملــــة ووا ــــحة وصــــحيحة
وغري مضللة.
ن)

مـــــع مراعـــــاة مـــــا ورد يف الفقـــــرة (هــــــ) مـــــن املـــــادة الثالثـــــة مـــــن الئحـــــة صـــــناديق
االســــتثمار العقــــاري ،يُحظــــر إجــــراء أي تعــــديد أساســــي علــــى شــــروط وأحكــــام
الصندوق خالل فرتة الطرح.

ق) يُحـــــدد يف شـــــروط وأحكـــــام الصـــــندوق نســـــبة مـــــن كامـــــد الطـــــرح لتخصـــ ـ
للمستثمرين ذوي الطابع املةسسي.
ع) يشــــرتط علــــى مــــدير الصــــندوق عنــــد االســــتحواذ علــــى أصــــول صــ ـندوق اســــتثمار
عقــــاري قــــائم مــــدار مــــن نفــــس مــــدير الصــــندوق ،أن تكــــون األصــــول املســــتحوذ
عليهـــا حققـ ـت صـــايف أربـــاح إجياريـــة بعـــد خصـــم كافـــة املصـــروفات آلخـــر ثـــال
سنوات للعقارات املطورة تطويراً إنشائياً ومدرة للدخد.
ه) جيـــب أن يبـــدأ مـــدير الصـــندوق بطـــرح وحـــدات الصـــندوق وإصـــدارها خـــالل ()6
أشـ ـهر مـــن تـــاريخ موافقـــة اهليئـــة علـــى الطلـــب .ويف حـــال عـــدم قيـــام مقـــدم الطلـــب
بيلك خالل املدة احملددة ،فرن موافقة اهليئة تُعدّ ملغاة.
أي مــــن القيــــود املنصــــوو عليهــــا يف هــــيه التعليمــــات أو شــــروط
ٍّ
و) يف حــــال خمالفــــة
وأحكـــام الصـــندوق بســـبب تغيوـــر يف الظـــروه خـــارج عـــن ســـيطرة مـــدير الصـــندوق
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وض يـــتم إصـــالح املخالفـــة خـــالل ( )5أيـــام مـــن تـــاريخ وقوعهـــا ،يـــتعث علـــى مـــدير
الصــــندوق إشــــعار اهليئــــة فــــوراً بــــيلك بشــــكد كتــــابي مــــع اإلشــــارة إىل اإلجــــراء
املتخــــــي واملــــــدة ال منيــــــة املطلوبــــــة إلصــــــالح املخالفــــــة ،وككــــــن للهيئــــــة وفقــــ ـاً
لتقديرها احمل

تغيري تلك املدة.

ق) للهيئـــة إعفـــاء أي شـــخ

أي مـــن أحكامهـــا
ٍّ
خا ـــع هلـــيه التعليمـــات مـــن تطبيـــق

كلياً أو ج ئياً بناءً على طلب تتلقاه منه ،أو مببادرة منها.
ر)

جيـــــب علـــــى مـــــدير الصـــــندوق تقـــــديم نســـــخة ددَّثـــــة مـــــن شـــــروط وأحكـــــام
الصـــندوق إىل اهليئـــة خـــالل ( )10أيـــام مـــن إجـــراء أي تغـــيري عليهـــا ،وكـــيلك إىل
أمــــث احلفــ ـ فــــور حتــــديثها .وجيــــب عليــ ـه نشــــر نســــخة مــــن شــــروط وأحكــــام
الصـــــندوق يف موقعـــــه اإللكرتونـــــي واملوقـــــع اإللكرتونـــــي للســـــوق ،وجيـــــب عليـــــه
كـــــيلك اإلعـــــالن عـــــن النســـــخة احملدثـــــة مـــــن شـــــروط وأحكـــــام الصـــــندوق يف
موقعــــه اإللكرتونــــي واملوقــــع اإللكرتونــــي للســــوق ،وذلــــك خــــالل ( )10أيــــام مــــن
إجراء أي حتديه عليهما مبا يف ذلك التحديه السنوي ألداء الصندوق.

ش) جيـــب علـــى مـــدير الصـــندوق و ـــع السياســـات واإلجـــراءات لرصـــد املخـــاطر الـــيت
تـــــةثر يف اســـــتثمارات الصـــــندوق علـــــى أن تتضـــــمن تلـــــك السياســـــات واإلجـــــراءات
القيـــام بعمليـــة تقـــويم املخـــاطر بشـــكد ســـنوي علـــى األقـــد ،وأن يـــتم نشـــر تقريـــر
تقـــــويم املخـــــاطر يف املوقـــــع اإللكرتونـــــي ملـــــدير الصـــــندوق واملوقـــــع اإللكرتونـــــي
للسوق.
ت) جيـــب أن تكـــون
حقوق

يـــع عقـــود اإلجيـــار املامـــة موثقـــة نظامـ ـ ًا مبـــا يضـــمن حفـــ

يع األطراه.
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) جيـــــــب علـــــــى مـــــــدير الصـــــــندوق أن يعلـــــــن يف موقعـــــــه اإللكرتونـــــــي واملوقـــــــع
اإللكرتونـــــــي للســـــــوق تفاصـــــــيد التغـــــــيريات األساســـــــية يف شـــــــروط وأحكـــــــام
الصندوق وذلك قبد ( )10أيام من سريان التغيري.
خ) جيــــب علــــى مــــدير الصــــندوق أن يفصــــح عــــن

يــــع مصــــروفات تأســــيس وطــــرح

وحــــــدات صــــــندوق االســــــتثمار العقــــــاري املتــــــداول يف حــــــال ا حتميلــــــها علــــــى
الصندوق.
ذ) جيـــب علـــى مـــدير الصـــندوق أن يقـــدم إىل اهليئـــة خـــالل ( )10أيـــام مـــن انتهـــاء مـــدة
الطــــرح بيانــ ـاً بنتــــائج الطــــرح ،وأن يفصــــح عنهــــا يف موقعــ ـه اإللكرتونــــي واملوقــــع
اإللكرتوني للسوق.
ب) ال جيــــوز لعضــــو جملــــس إدارة الصــــندوق التصــــويت علــــى أي قــــرار يتخــــيه جملــــس
إدارة الصــــــندوق يف شــــــأن أي أمــــــر يكــــــون لــــــيلك العضــــــو أي مصــــــلحة خاصــــــة
مباشـــرة أو غـــري مباشـــرة فيـــه ،وجيـــب اإلفصـــاح عـــن أي مصـــلحة مـــن ذلـــك القبيـــد
جمللس إدارة الصندوق.
غ) لتحقيق استقاللية عضو جملس اإلدارة جيب االلت ام باآلتي:
 .1أن يكــون عضــو جملــس إدارة الصــندوق املســتقد قــادرًا علــى

ارســة مهامــه

وإبــداء ارائــه والتصــويت علــى القــرارات مبو ــوعية وحيــاد ،مبــا يُعــث جملــس
اإلدارة على اياذ القرارات السليمة اليت تسهم يف حتقيق مصاص الصندوق.
 .2علـــى جملـــس إدارة الصـــندوق أن جيـــري تقييمــاً ســـنوياً ملـــدم حتقـــق اســـتقالل
العضــو والتأكــد مــن عــدم وجــود عالقــات أو ظــروه تــةثر أو ككــن أن تــةثر
فيه.
 .3مـــع مراعـــاة تعريـــث عضـــو جملـــس إدارة الصـــندوق املســـتقد الـــوارد يف الئحـــة
صــناديق االســتثمار العقــاري وقائمــة املصــطلحات املســتخدمة يف لــوائح هيئــة
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السوق املالية وقواعدها ،يتنافى مع االستقالل الـالزم تـوافره يف عضـو جملـس
إدارة صــندوق االســتثمار العقــاري املتــداول  -علــى ســبيد املثــال ال احلصــر -
ما يلي:
أ .أن يكون مالكـاً ملـا نسـبته ( )%5أو أكثـر مـن وحـدات الصـندوق أو مـن
وحدات صندوق اخر حتت إدارة نفس مدير الصندوق أو له صلة قرابة مـن
الدرجة األوىل مع من كلك هيه النسبة.
ب .أن يكـــون

ـــثالً لشـــخ

ذي صـــفة اعتباريـــة كلـــك مـــا نســـبته ( )%5أو

أكثر من وحدات الصندوق أو من وحدات صـندوق اخـر حتـت إدارة نفـس
مدير الصندوق.
ج .أن يكـــون

ـــثالً لشـــخ

ذي صـــفة اعتباريـــة كلـــك مـــا نســـبته ( )%5أو

أكثر من أسهم مدير الصندوق أو تابع ملدير الصندوق أو أمـث احلفـ أو
تابع ألمث احلف .
د .أن تكــون لــه صــلة قرابــة مــن الدرجــة األوىل مــع أي مــن أعضــاء جملــس
اإلدارة يف الصندوق أو أي صندوق اخر حتت إدارة نفس مدير الصندوق.
ه .أن تكـــون لـــه صـــلة قرابـــة مـــن الدرجـــة األوىل مـــع أي طـــره ذو عالقـــة
بالصندوق.
و .أن يعمـــد أو كـــان يعمـــد موظفـــ ًا خـــالل العـــامث املا ـــيث لـــدم مـــدير
الصــــندوق أو أي طــــره ذو عالقــــة بالصــــندوق ،أو أن يكــــون مالكــــاً
حلص

سيطرة لدم أي من تلك األطراه خالل العامث املا يث.

ز .أن يتقا ى مبالغ مالية من الصندوق عالوة على مكافـأة عضـوية جملـس
اإلدارة.
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رابعاً :شروط طرح صناديق االستثمار العقارية املتداولة
أ)

جيب استيفاء اآلتي عند تقديم طلب طرح وحدات الصندوق:
 .1نــوع الصــندوق :جيــب أن يكــون الصــندوق االســتثماري العقــاري املتــداول مــن
النوع املغلق.
 .2احلد األدنى لتأسيس الصـندوق :جيـب أن ال يقـد احلـد األدنـى إل ـالي قيمـة
أصول الصندوق وقت التأسيس عن ( )500مليون ريال سعودي.
 .3القيمة االمسية للوحدة :جيب أن تكون القيمة االمسية للوحدة ( )10رياالت.
 .4مقابــد االشــرتا  :جيــب أن يكــون اشــرتا مــالكي الوحــدات مــن اةمهــور
مبقابد نقدي فقط.
 .5حــد االشــرتا  :جيــب أن ال ي يــد احلــد األدنــى لالشــرتا عــن ( )1000وحــدة
لكد مالك وحدات.

ب) جيب على مدير الصندوق االلت ام باآلتي يف
.1

يع األوقات:

سياســة االســتثمار :جيــب أن ال تقــد قيمــة اســتثمارات الصــندوق يف عقــارات
مطورة تطويرًا إنشائياً قابلة لتحقيق دخدٍ تأجرييٍ ودوريٍ عن مـا نسـبته ()%75
مـــن القيمـــة اإل

اليـــة ألصـــول الصـــندوق ،وذلـــك حبســـب اخـــر قـــوائم ماليـ ـة

مراجعة.
.2

التوزيعــات :جيــب أن ال تقــد نســبة األربــاح املوزعــة علــى مــال الوحــدات عــن
( )%90سنوياً من صايف أرباح الصندوق.

.3

القيود على األصول:
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أ .ال جيـــوز ملـ ـدير الصـــندوق االســـتثمار يف األرا ـــي البيضـــاء ،ويُســـمح لـــه
باستثمار نسبة ال تتواوز ( )%25مـن القيمـة اإل

اليـة ألصـول الصـندوق،

وذلك حبسب اخر قوائم مالية مراجعة ،يف أي

ا يلي:
لوكة من قبله أم ض تكن.

.1

التطوير العقاري ،سواء أكانت لعقارات

.2

جتديد وإعادة تطوير العقارات.

.3

اتفاقيات إعادة شراء العقار.

.4

النقد وما يف حكمه ،وحدات صـناديق االسـتثمار املرخصـة مـن اهليئـة،
الشركات العقارية.

.5

حقوق املنفعة.

ب .يُحظر علـى مـدير الصـندوق اسـتثمار نسـبة ت يـد علـى ( )%25مـن القيمـة
اإل

اليــة ألصــول الصــندوق وذلــك حبســب اخــر قــوائم ماليــة مراجعــة يف

عقارات خارج اململكة.
.4

االقرتاب :ال جيوز أن يتواوز اقـرتاب الصـندوق مـا نسـبته ( )%50مـن القيمـة
اإل

.5

الية ألصول الصندوق وذلك حبسب اخر قوائم مالية مراجعة.

متطلبـــات أصـــول الصـــندوق  :مـــع مراعـــاة مـــا ورد يف املـــادة ( )21مـــن الئحـــة
صناديق االستثمار العقاري ،جيب على مدير الصندوق التأكد من اآلتي:
أ .أن تكــون

يــع عقــارات الصــندوق

لوكــة مبوجــب صــكو ســارية

املفعول.
ب .أن تكــون عقــارات الصــندوق دــد االســتثمار موافق ـ ًا علــى يطيطهــا أو
بنائهــا برفــادة رمسيــة مــن اةهــة املختصــة مــع تقــديم مــا يفيــد
لالستخدام النظامي.
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اه يتهــا

ج .تقديم تقارير املقيّمث املعتمـدين ،ونشـرها يف موقعـه اإللكرتونـي واملوقـع
اإللكرتونــي للســوق أثنــاء فــرتة الطــرح ،علــى أن تتضــمن التقــارير تقيــيم
لإلجيــارات الســوقية وأن ال تكــون مــدة التقيــيم قــد جتــاوزت ثالثــة أشــهر
عنـــد تـــاريخ بدايـــة الطـــرح ،ويف حـــال وجـــود أكثـــر مـــن مقـــيمث اثـــنث
معتمــــدين ،جيــــب علــــى مــــدير الصــــندوق نشــــر

يــــع تقــــارير املقــــيمث

املعتمدين.
د .جيــب علــى مــدير الصــندوق تغــيري املقـيّمث املعتمــدين كــد مخــس ســنوات
كحد أقصى ،وجيوز ملن استنفي هيه املدة أن يعاد تعيينه بعد مضي سـنة
من تاريخ اخر تعاقد.
ج) جيـــب علـــى مـــدير الصـــندوق تقـــديم إقـــرار مـــن كـــد مقـــيم معتمـــد يفيـــد بتقيـــده
بنظـــام املقـ ـيّمث املعتمـــدين ولوائحـــه التنفيييـــة ومبـــا يصـــدر مـــن لـــوائح عـــن اهليئـــة
الســــعودية للمقــ ـيّمث املعتمــــدين (تقيــــيم) وأن نطــــاق العمــــد لتقــــارير التقيــــيم يعــــد
مالئمـ ـاً لغـــرب طلـــب مـــدير الصـــندوق وصـــاحلاً لالســـتخدام بغـــرب طرحـــه طرحـ ـاً
عامـــ ـ ًا وتضـــــمث القيمـــــة اإلجياريـــــة الســـــوقية إذا كانـــــت خمتلفـــ ـ ًة عـــــن القيمـــــة
اإلجيارية التعاقدية يف عقود إجيارات العقارات.
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خامساً :متطلبات الطرح
أ)

جيــــب علــــى مــــدير الصــــندوق الــــيي يرغــــب يف طــــرح وحــــدات صــــندوق االســــتثمار
العقاري املتداول يف السوق أن يقدم طلبه إىل اهليئة.

ب) إ ــــافة إىل املتطلبــــات الــــواردة يف املــــادة الثالثــــة مــــن الئحــــة صــــناديق االســـــتثمار
العقــــــاري ،جيــــــب أن تتضــــــمن شــــــروط وأحكــــــام الصــــــندوق

يــــــع املعلومــــــات

الضـــــرورية لـــــتمكث مـــــالكي الوحـــــدات احملـــــتملث مـــــن ايـــــاذ قـــــرار مـــــدروق
ومــــب علــــى معلومــــات كافيــــة طصــــوو االســــتثمار املطــــروح علــــيهم ،علــــى أن
حتتوي على املعلومات الواردة يف امللحق رقم ( )1من هيه التعليمات.
ج) عنــــد تقــــديم طلــــب الطــــرح ،جيــــب علــــى مــــدير الصــــندوق ت ويــــد اهليئــــة باتفاقيــــة
مل مـــة لبيـــع العقـــار دـــد االســـتثمار أو باتفاقيـــة مل مـــة لنقـــد منفعـــة العقـــار  -يف
حالـــــة اســـــتثمار الصـــــندوق يف حقـــــوق منفعـــــة ،مـــــع مراعـــــاة مـــــا ورد يف الفقـــــرة
الفرعيـــة (/5أ )3/مـــن الفقـــرة (ب) مـــن البنـــد رابعـ ـاً مـــن هـــيه التعليمـــات  -علـــى
النحـــــو احملـــــدد يف شـــــروط وأحكـــــام الصـــــندوق عنـــــد اكتمـــــال طـــــرح وحـــــدات
الصندوق وقبد إدراجها.
د) عنـــد تقــــديم طلـــب الطــــرح ،جيــــب علـــى مــــدير الصــــندوق ت ويـــد اهليئــــة مبـــيكرة
تفــــاهم بــــث مــــدير الصــــندوق والشــــركة الــــيت تتــــوىل إدارة األمــــال إلدارة أمــــال
الصــــندوق ،أو عقــــد اإلجيــــار يف حــــال االتفــــاق مــــع املســــتأجر علــــى أن يتــــوىل إدارة
األمال  ،حبسب احلالة.
ه)

عنــــد تقــــديم طلــــب الطــــرح ،جيــــب علــــى مــــدير الصــ ـندوق ت ويــــد اهليئــــة بأمســــاء
جهتث مستلمتث على األقد.
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و) عنـــــد تقـــــديم طلـــــب الطـــــرح ،جيـــــب أن ال تتوـــــاوز العوائـــــد مـــــن أي مســـــتأجر مـــــا
نسبته ( )%25من إ

الي عوائد الصندوق.

ز) جيــــب علــــى مــــدير الصــــندوق الــــيي يرغــــب يف تســــويد وحــــدات صــــندوق اســــتثمار
عقــــاري متــــداول وطرحهــــا أن يقــــدم طلبــ ـ ًا إىل اهليئــــة يتضــــمن املعلومــــات املطلوبــــة
مبوجـــب هـــيه التعليمـــات ،وأن يقـــدم -بـــالت امن مـــع ذلـــك  -طلبـ ـ ًا إىل الســـوق
إلدراج تلك الوحدات وفقا ألحكام قواعد اإلدراج.
ح) ال جيـــــوز ملـــــدير الصـــــندوق طـــــرح وحـــــدات الصـــــندوق طرحـــ ـاً عامـــ ـاً قبـــــد ايـــــاذ
الرتتيبات الالزمة إلدراج تلك الوحدات يف السوق وفقاً لقواعد اإلدراج.
ط) يُشرتط ملوافقة اهليئة على طلب الطرح اآلتي:
 .1تلقــي اهليئــة إشــعاراً مــن الســوق يةكــد صــدور موافقــة الســوق املشــروطة علــى
طلب اإلدراج املقدم مبوجب قواعد اإلدراج.
 .2عدم سحب السوق موافقتها املشروطة املشار إليهـا يف الفقـرة الفرعيـة ( )1مـن
الفقرة (ط) من هيا البند.
 .3اقتناع اهليئـة بـأن املعلومـات الـواردة يف الشـروط واألحكـام كاملـة ومسـتوفية
للشروط املنصوو عليها يف النظام ولوائحه التنفييية.
ي) جيـــب علــــى مــــدير الصـــندوق أن ينقــــد ملكيــــة العقـــار املــــراد االســــتحواذ عليــــه أو
منفعتــــه ملصــــلحة الصــــندوق وأن يــــتم إدراج الوحــــدات الــــيت ا طرحهــــا يف الســــوق
خالل مدة ال ت يد على ( )60يوماً من انتهاء فرتة الطرح.
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سادساً :موافقة مالكي الوحدات على التغيريات األساسية
أ)

جيـــب علـــى مـــدير الصـــندوق احلصـــول علـ ـى موافقـــة اهليئـــة علـــى التغـــيري األساســـي
املقرتح للصندوق.

ب) جيـــب علـــى مـــدير الصـــندوق بعـــد احلصـــول علـــى موافقـــة اهليئـــة وفقـ ـاً للفقـــرة (أ)
مـــن هـــيا البنـــد ،احلصـــول علـ ـى موافقـــة مـــالكي الوحـــدات يف الصـــندوق  -مـــن
خالل قرار صندوق عادي  -على أي تغيري أساسي مقرتح للصندوق.
ج) ألغـــراب هـــيه التعليمـــات ،يُقصـــد مبصـــطلح ريالتغـــيري األساســـيري أيـ ـاً مـــن احلـــاالت
اآلتية:
 .1التغيري املهم يف أهداه الصندوق.
 .2التغيري اليي قد يكون له تأثري سليب وجوهري على مالكي الوحدات أو علـى
حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق.
 .3التغيري اليي يكون له تأثري يف و ع املخاطر للصندوق.
 .4زيادة إ

الي قيمة أصول الصندوق من خالل قبول مسـاهمات نقديـة أو عينيـة

أو كليهما وفقاً ألحكام الفقرة (ل) من البند ثالثاً من التعليمات.
سابعاً :اجتماعات مالكي الوحدات
أ)

جيوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالكي الوحدات مببادرة منه .

ب) جيـــب علـ ـى مـــدير الصـــندوق الـــدعوة الجتمـــاع مـــالكي الوحـــدات خـــالل ( )10أيـــام
من تسلم طلب كتابي من أمث احلف .
ج) جيـــب علـــى مـــدير الصـــندوق الـــدعوة الجتمـــاع مـــالكي الوحـــدات خـــالل ( )10أيـــام
مــــن ت ســــلم طلــــب كتــــابي مــــن مالــــك أو أكثــــر مــــن مــــالكي الوحــــدات الــــيين
كلكـــــــون جمـــــــتمعث أو منفـــــــردين ( )٪25علـــــــى األقـــــــد مـــــــن قيمـــــــة وحـــــــدات
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الصـــندوق ،وجيـــب علـــى مـــدير الصـــندوق الـــن

علـــى ذلـــك يف شـــروط وأحكـــام

الصندوق.
د) تكـــــون الـــــدعوة الجتمـــــاع مـــــالكي الوحـــــدات بـــــاإلعالن عـــــن ذلـــــك يف املوقـــــع
اإللكرتونـــــي ملـــــدير الصـــــندوق واملوقـــــع اإللكرتونـــــي للســـــوق ،وبررســـــال إشـــــعار
كتــــابي إىل أمــــث احلفــ ـ قبــــد ( )10أيــــام علــ ـى األقــــد مــــن االجتمــــاع ومبــــدة ال
ت يـــد علـــى ( ) 21يومـــ ًا قبـــد االجتمـــاع .وجيـــب أن حيـــدد اإلعـــالن واإلشـــعار تـــاريخ
االجتمــــاع ومكانــــه ووقتــــه والقــــرارات املقرتحــــة ،وجيــــب علــ ـى مــــدير الصــــندوق
إرسال نسخة منه إىل اهليئة فوراً دون تأخري.
ه)

ال يكـــون اجتمـــاع مـــالكي الوحـــدات صـــحيح ًا إال إذا حضـــره عـــدد مـــن مـــالكي
الوحــــدات كلكــــون جمــــتمعث ( )٪25علــ ـى األقــــد مــــن قيمــــة وحــــدات الصــــندوق
ما ض حتدد شروط وأحكام الصندوق نسبة أعلى.

و) إذا ض يُســــتوهَ النصــــاب املو ــــح يف الفقــــرة (هـــــ) مــــن هــــيا البنــــد ،فيوــــب علــ ـى
مـــدير الصـــندوق الـــدعوة الجتمـــاع ثـــانٍ بـ ـاإلعالن عـــن ذلـــك يف موقعـــه اإللكرتونـــي
واملوقــــع اإللكرتونـــــي للســـــوق وبررســـــال إشــــعار كتـــــابي إىل أمـــــث احلفــــ قبـــــد
موعـــــد االجتمـــــاع الثـــــاني مبـــــدة ال تقـــــد عـــــن ( )5أيـــــام .ويُعـــ ـدّ االجتمـــــاع الثـــــاني
صحيحاً أياً كانت نسبة الوحدات املمثلة يف االجتماع.
ز) جيـــــوز لكـــــد مالـــــك وحـــــدات تعـــــيث وكيـــــد لـــــه لتمثيلـــ ـه يف اجتمـــــاع مـــــالكي
الوحدات.
ح) جيــــوز لكــــد مالــــك وحــــدات اإلدالء بصــــوت واحــــد يف اجتمــــاع مــــالكي الوحــــدات
عن كد وحدة كتلكها وقت االجتماع.
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ط) ال جيـــــوز لكبـــــار مــــالكي الوحـــــدات التصـــــويت يف اجتمـــــاع مـــــالكي الوحـــــدات
علــــى القــــرار الــــيي يتعلــــق باالســــتحواذ علــــى أصــــول عقاريــــة تعــــود ملكيتهــــا أو
منفعتها إليهم.
ي) جيــــوز عقــــد اجتماعــــات مــــالكي الوحــــدات واملشــــاركة يف مــــداوالتها والتصــــويت
علــــى قراراتهــــا بواســــطة وســــائد التقنيــــة احلديثــــة وفقــ ـاً للضــــوابط الــ ـيت تضــــعها
اهليئة.
) يكــــون القــــرار نافــــياً مبوافقــــة مــــالكي الوحــــدات الــــيين متثــــد نســــبة ملكيــــتهم
أكثـــر مـــن ( )%50مـــن جممـــوع الوحـــدات احلا ـــر مالكهـــا يف اجتمـــاع مـــالكي
الوحـــدات ســـواء كـــان حضـــورهم شخصـــياً أم وكالـــة أم بواســـطة وســـائد التقنيـــة
احلديثة.
ثامناً :متطلبات اإلفصاح
أ)

اإلفصاح عن التطورات اةوهرية
 .1جيب على مدير الصـندوق أن يشـعر اهليئـة ويفصـح ملـالكي الوحـدات مـن دون
تــأخري عــن أي تطــورات جوهريــة تنــدرج يف إطــار نشــاطه ،وال تكــون معرفتهــا
متاحــة لعامــة النــاق ،وقــد تــةثر يف أصــول الصــندوق وخصــومه أو يف و ــعه
املالي أو يف املسار العام ألعماله أو أي تغيري يكون له تأثري يف و ـع الصـندوق
أو يـــةدي النســـحاب طـــوعي ملـــدير الصـــندوق مـــن منصـــب مـــدير الصـــندوق،
وككن بدرجة معقولـة أن يـةدم إىل تغـري يف سـعر الوحـدة املدرجـة أو أن يـةثر
تأثرياً ملحوظ ًا يف قدرة الصندوق على الوفاء بالت اماته املتعلقة بأدوات الدين.
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 .2لتحديد التطور اليي يقع

من نطاق هيه الفقرة ،جيـب علـى مـدير الصـندوق

أن يقـ ـدّر مـــا إذا كـــان مـــن احملتمـــد أن يأخـــي أي مالـ ـك وحـــدات حـــري

يف

االعتبار ذلك التطور عند اياذ قراره االستثماري.
ب) اإلفصاح عن أحدا معينة
جيب علـى مـدير الصـندوق أن يشـعر اهليئـة ويفصـح ملـالكي الوحـدات مـن دون تـأخري
عن أي من التطورات اآلتية (سواءً أكانـت جوهريـة وفقـاً للفقـرة (أ) مـن هـيا البنـد أم
ض تكن):
 .1أي صـفقة لشـراء أصـد أو بيعـه أو رهنـه أو إجيـاره بسـعر يسـاوم أو ي يـد علــى
( )%10من صـايف أصـول الصـندوق وفقـ ًا آلخـر قـوائم ماليـة أوليـة مفحوصـة أو
قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحد .
 .2أي خسائر تساوي أو ت يد على ( )%10من صـايف أصـول الصـندوق وفقـاً آلخـر
قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحد .
 .3أي تغيري يف تشكيد أعضاء جملس إدارة الصندوق أو يف ةان الصندوق.
 .4أي ن اع ،مبا يف ذلك أي دعـوم قضـائية أو حتكـيم أو وسـاطة إذا كـان مبلـغ
الن اع أو املطالبة يسـاوي أو ي يـد علـى ( )%5مـن صـايف أصـول الصـندوق وفقـاً
آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعة ،أيهما أحد .
 .5ال يادة أو النقصان يف صايف أصول الصندوق مبـا يسـاوي أو ي يـد علـى ()%10
وفق ًا آلخـر قـوائم ماليـة أوليـة مفحوصـة أو قـوائم ماليـة سـنوية مراجعـة ،أيهمـا
أحد .
 .6ال يادة أو النقصان يف إ

الي أرباح الصندوق مبا يساوي أو ي يـد علـى ()%10

وفقاً آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
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 .7أي صفقة بث الصندوق وطـره ذي عالقـة أو أي ترتيـب يسـتثمر مبوجبـه كـد
ال لـه إذا
من الصـندوق وطـره ذي عالقـة يف أي مشـروع أو أصـد أو يقـدم متـوي ً
كانـــت هـــيه الصـــفقة أو الرتتيـــب مســـاوية أو ت يـــد علـــى ( )%1مـــن إ ـــالي
إيرادات الصندوق وفقاً آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.
 .8أي انقطاع يف أيٍ من النشـاطات الرئيسـة للصـندوق يسـاوي األثـر املرتتـب عليـه
الي إيرادات الصندوق وفقاً آلخر قوائم مالية سـنوية

أو ي يد على ( )%5من إ
مراجعة.

 .9أي تغيري للمحاسب القانوني.
 .10تعيث أمث حف بديد.
 .11صدور حكم أو قـرار أو إعـالن أو أمـر مـن دكمـة أو جهـة قضـائية سـواء
يف املرحلــــة االبتدائيــــة أم االســــتئنافية ،ككــــن أن يــــةثر ســــلباً يف اســــتغالل
الصــندوق ألي ج ـ ء مــن أصــوله ت يــد قيمتــه اإل

اليــة علــى ( )%5مــن صــايف

أصول الصندوق وفق ًا آلخر قـوائم ماليـة أوليـة مفحوصـة أو قـوائم ماليـة سـنوية
مراجعة  ،أيهما أحد .
 .12أي تغيري مقرتح يف إ

الي قيمة أصول الصندوق.

ج) جيــــــب علــــــى مــــــدير الصــــــندوق أن ينشــــــر فــــــوراً بيانــــ ـ ًا ربــــــع ســــــنوي يف موقعــــــه
اإللكرتوني واملوقع اإللكرتوني للسوق يتضمن كحد أدنى اآلتي:
 .1سعر الوحدة بنهاية الربع.
 .2الدخد التأجريي على سعر الوحدة.
 .3نسبة املصروفات واألتعاب اإل

الية.

 .4أداء سعر الوحدة.
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 .5قائمة ألمساء ونسب العقارات يف دفظة الصندوق
 .6نسبة االقرتاب من القيمة اال

الية ألصول الصندوق.

 .7نسبة تكاليث الصندوق إىل القيمة اإل

الية ألصول الصندوق.

 .8استثناء من أحكام الفقرة (ب) من املادة الثالثة والعشـرون مـن الئحـة صـناديق
االستثمار العقاري؛ صايف قيمة أصول وحدات الصندوق ،أي ربح مدفوع الحق
آلخر تقرير ا اإلفصاح عنه.
 .9أي تغريات أساسية أو جوهرية أو مهمة تةثر يف عمد الصندوق.
 .10بيان باألرباح املوزعة على مالكي الوحدات.
د) اإلفصاح عن التغريات املهمة
 .1جيب على مدير الصندوق إشعار اهليئة واإلفصاح للسوق عن أي تغـيريات مهمـة
مقرتحــة .وجيــب أال تقــد فــرتة اإلشــعار واإلفصــاح عــن ( )21يومــاً قبــد اليــوم
احملدد من قبد مدير الصندوق لسريان هيا التغيري.
 .2ألغراب هيه التعليمات ،يُقصد ريبالتغيري املهمري أي تغيري ال يُعدّ تغـيرياً أساسـياً
وفقاً ألحكام البند سادساً من هيه التعليمات ومن شأنه أن:
أ .يــةدي يف املعتــاد إىل أن يعيــد مــالكي الوحــدات النظــر يف مشــاركتهم يف
الصندوق.
ب .يةدي إىل زيادة املدفوعات من أصـول الصـندوق إىل مـدير الصـندوق أو أي
عضو من أعضاء جملس إدارة الصندوق أو أي تابع ألي منهما.
ج .يقدم نوع ًا جديداً من املدفوعات تسدَّد من أصول الصندوق.
د .ي يــد بشــكد جــوهري أنــواع املــدفوعات األخــرم الــيت تســدَّد مــن أصــول
الصندوق.
ه .أي حاالت أخرم تقررها اهليئة من حث آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.
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 .3جيـــب اإلفصـــاح عـــن تفاصـــيد التغـــيريات املهمـــة يف املوقـــع اإللكرتونـــي ملـــدير
الصــندوق واملوقــع اإللكرتونــي للســوق أو بالطريقــة الــيت حتــددها اهليئــة وذلــك
قبد ( )10أيام من سريان التغيري.
 .4جيــب بيــان تفاصــيد التغــيريات املهمــة يف تقــارير الصــندوق الــيت يع ـدّها مــدير
الصندوق وفقاً هليا البند.
ه)

جيـــــــب علـــــــى مـــــــدير الصـــــــندوق إعـــــــداد تقـــــــارير ســـــــنوية ونشـــــــرها يف موقعـــــــه
اإللكرتوني واملوقع اإللكرتوني للسوق ،على أن تتضمن املعلومات اآلتية:
 .1األصول اليت يستثمر فيها الصندوق.
 .2األصول اليت يستهده الصندوق االستثمار فيها ،إن وجدت.
 .3تو ـــيح نســـبة العقـــارات املـــةجرة ونســـبة العقـــارات غـــري املـــةجرة إىل إ ـــالي
العقارات اململوكة.
 .4جدول مقارنة يغطي أداء الصندوق خـالل السـنوات املاليـة الـثال األخـرية )أو
مني تأسيس الصندوق( يو ح:
أ .صايف قيمة أصول الصندوق يف نهاية كد سنة مالية.
ب .صايف قيمة أصول الصندوق لكد وحدة يف نهاية كد سنة مالية.
ج .أعلى وأقد صايف قيمة أصول الصندوق لكد وحدة عن كد سنة مالية.
د .عدد الوحدات املُصدرة يف نهاية كد سنة مالية.
ه .توزيع الدخد لكد وحدة.
و .نسبة املصروفات اليت حتملها الصندوق.
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 .5سود أداء يغطي ما يلي:
أ .العائد اإل

الي لسنة واحـدة ،وثـال سـنوات ،ومخـس سـنوات )أو منـي

التأسيس(.
ب .العائـد اإل ـالي السـنوي لكـد سـنة مـن السـنوات املاليـة العشـر
املا ية )أو مني التأسيس(.
ج .جدول يو ح مقابد اخلدمات والعموالت واألتعاب اليت حتمّلـها الصـندوق
ألطراه خارجية على مـدار العـام .وجيـب أيضـاً اإلفصـاح بشـكد وا ـح
عن إ

الي نسبة املصروفات وعن ما إذا كانـت هنـا أي ظـروه يقـرر

فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أيّ رسوم أو يفيضها.
 .6إذا حـدثت تغـيريات جوهريـة خـالل الفـرتة وأثـرت يف أداء الصـندوق ،فيوـب
اإلفصاح عنها بشكد وا ح.
 .7تقرير سنوي معتمد من جملس إدارة الصندوق ،على أن حيتـوي  -علـى سـبيد
املثال ال احلصر  -على املو وعات اليت متت مناقشـتها والقـرارات الصـادرة
عن ذلك ،مبا يف ذلك أداء الصندوق ومدم حتقيقه ألهدافه.
 .8بيان حول العموالت اخلاصة اليت حصد عليها مدير الصـندوق خـالل الفـرتة،
مبيناً بشكد وا ح ماهيتها وطريقة االستفادة منها.
 .9تقرير تقويم املخاطر.
و)

و وح املعلومات املفصح عنها وصحتها واكتماهلا
 .1جيب أن يكون أي إفصاح يقوم به مدير الصندوق كامالً ووا ـحاً وصـحيحاً
وغــــري مضــــلد ،وأن يُنشــــر يف املوقــــع اإللكرتونــــي ملــــدير الصــــندوق واملوقــــع
اإللكرتوني للسوق ويف الوسائد احملددة يف شروط وأحكام الصندوق.
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 .2إذا رأم مــدير الصــندوق أن اإلفصــاح عــن مســألة جيــب اإلفصــاح عنهــا مبوجــب
هيه التعليمـات ككـن أن يـةدي إىل إحلـاق ـرر غـري مسـوغ بـه وأنـه مـن غـري
املرجح أن يةدي عدم اإلفصـاح عـن تلـك املسـألة إىل تضـليد مـالكي الوحـدات
فيما يتعلق باحلقائق والظـروه الـيت يكـون العلـم بهـا ـروري ًا لتقـويم األوراق
املاليــة ذات العالقــة ،فرنــه جيــوز ملــدير الصــندوق أن يتقــدم بطلــب إلعفائــه مــن
اإلفصاح أو تأخري توقيته .وجيب يف هيه احلالة أن يقدم إىل اهليئـة بسـرية تامـة
بياناً باملعلومات ذات العالقة واألسباب اليت تـدعوه إىل عـدم اإلفصـاح عـن تلـك
املعلومــات يف ذلــك الوقــت .وللهيئــة املوافقــة علــى طلــب اإلعفــاء أو التــأخري أو
رفضــه .وإذا وافقــت اهليئــة علــى الطلــب ،فيوــوز هلــا يف أي وقــت أن تلـ م مــدير
الصندوق برعالن أي معلومات تتعلق باإلعفاء أو الـتأخري ذي العالقة.
 .3تُعــدّ

يـــع املعلومـــات والتطـــورات اةوهريـــة املنصـــوو عليهـــا يف هـــيا البنـــد

معلومات سرية إىل أن تُعلَن .ويُحظر علـى مـدير الصـندوق  -قبـد إعـالن هـيه
املعلومــات  -إفشــااها إىل جهــات ال يقــع علــى عاتقهــا الت ـ ام باحملافظــة علــى
ســرية املعلومــات وهايتهــا .كــيلك جيــب علــى مــدير الصــندوق ايــاذ

يــع

اخلطوات الالزمة لضمان عدم تسـرب أيٍ مـن املعلومـات والتطـورات اةوهريـة
قبد إعالنها وفقاً هليه التعليمات
ز) جيـــب علـــى مـــدير الصـــندوق حتديـــد مـــدم احلاجـــة إىل نشـــر إعـــالن للومهـــور للـــردّ
علـــى أي شــــائعات تتعلــــق بــــأي تطــــورات جوهريــــة ،وللهيئــــة إلـــ ام مــــدير الصــــندوق
بيلك حبسب ما تراه مناسباً.
ح) اســـــتثناءً مـــــن أحكـــــام الفقـــــرة (هــــــ) مـــــن املـــــادة الرابعـــــة والعشـــــرون مـــــن الئحـــــة
صـــناديق االســـتثمار العقـــاري ،جيـــب علـــى مـــدير الصـــندوق إتاحـــة التقـــارير املاليـــة
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األوليــــة للومهــــور بعــــد فحصــــها وفقــ ـاً ملعــــايري احملاســــبة واملراجعــــة الصــــادرة عــــن
اهليئــــة الســــعودية للمحاســــبث القــــانونيث ،دون أي مقابــــد ،خــــالل مــــدة ال تتوــــاوز
( )30يومـــاً مــــن نهايــــة فــــرتة التقريــــر ،وذلــــك يف األمــــاكن وبالوســــائد احملــــددة يف
شـــــروط وأحكـــــام الصـــــندوق ويف املوقـــــع اإللكرتونـــــي ملـــــدير الصـــــندوق واملوقـــــع
اإللكرتوني للسوق.
ط) اســـتثناءً مـــن أحكـــام الفقـــرة (و) مـــن املـــادة الرابعـــة والعشـــرون مـــن الئحـــة صـــناديق
االســـتثمار العقـــاري ،جيـ ـب علـــى مـــدير الصـــندوق إتاحـــة التقـــارير املاليـــة الســـنوية
املراجعــــــة وفقـــــاً ملعــــــايري احملاســــــبة واملراجعــــــة الصــــــادرة عــــــن اهليئــــــة الســــــعودية
للمحاســـــبث القـــــانونيث للومهـــــور ،دون أي مقابـــــد ،خـــــالل مـــــدة ال تتوـــــاوز ()3
أشـــــهر مـــــن نهايـــــة فـــــرتة التقريـــــر ،وذلـــــك يف األمـــــاكن وبالوســـــائد احملـــــددة يف
شـــــروط وأحكـــــام الصـــــندوق ويف املوقـــــع اإللكرتونـــــي ملـــــدير الصـــــندوق واملوقـــــع
اإللكرتوني للسوق.
ي)

جيــب علــى مــدير الصــندوق القيــام بتقــويم أصــول الصــندوق بنــاء علــى تقيــيم مُعــد
مــــن مقـــيّمث اثــــنث معتمــــدين ،مــــرة كــــد ســــتة أشــــهر علــــى األقــــد وأن يــــتم نشــــر
تقـــارير املقـ ـيّمث فـــوراً يف موقعـــه اإللكرتونـــي واملوقـــع اإللكرتونـــي للســـوق ،علـــى
أن تتضــــمن التقــــارير تقيــــيم لإلجيــــارات الســــوقية ،ويف حــــال وجــــود أكثــــر مــــن
مقـــــيمث اثـــــنث معتمـــــدين ،جيـــــب علـــــى مـــــدير الصـــــندوق نشـــــر

يـــــع تقـــــارير

املقيمث املعتمدين.
) جيــــب علــــى مــــدير الصــــندوق االلتــ ـ ام مبــــا ورد يف التعليمــــات اخلاصــــة برعالنــــات
الصناديق االستثمارية.
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ل) اإلفصاح املتعلق بتعامالت كبار مالكي الوحدات
 .1جيب على أي شخ

أن يُشـعرر السـوق عنـدما يصـبح مالكـ ًا أو لـه مصـلحة يف

ما نسبته  %5أو أكثر من وحدات الصندوق خـالل فـرتة ال تتوـاوز نهايـة ثالـه
يـــوم تـــداول يلـــي تنفيـــي الصـــفقة أو وقـــوع احلـــد الـــيي أدم إىل حتقـــق هـــيه
امللكية أو املصلحة ،وأن يُضمَّن اإلشعار قائمـة باألشـخاو الـيين يكـون هلـم
مصلحة يف وحدات الصندوق اليت كلكونها أو يسيطرون عليها.
 .2جيب على الشخ

املشار إليه يف الفقرة الفرعية ( )1مـن الفقـرة (ل) مـن هـيا

البند أن يشعر السوق عند حـدو أي تغـري علـى قائمـة األشـخاو املشـار إليهـا
يف الفقرة الفرعية ( )1من الفقرة (ل) من هيا البند ،سـواءً أكـان ذلـك نتيوـة
لتلـك القائمـة أو اسـتبعاد أي مـن األشـخاو

وقوع حد يستل م إ افة شخ

اليين سبق تضـمينهم فيهـا ،وذلـك خـالل فـرتة ال تتوـاوز ثالـه يـوم تـداول يلـي
وقوع احلد اليي أدم إىل التغري ذي الصلة.
 .3ألغــراب هــيه الفقــرة ،عنــد حســاب العــدد اإل ــالي لوحــدات الصــندوق الــيت
أليّ شـــخ

مصـــلحة فيهـــاُ ،يعَـ ـدّ الشـــخ

لـــه مصـــلحة يف أي مـــن وحـــدات

أي من األشخاو اآلتي بيانهم:
الصندوق اليت كلكها أو يسيطر عليها ٌّ
أ .أقرباء ذلك الشخ .
ب .شركة يسيطر عليها ذلك الشخ .
ج .أيّ أشــخاو اخــرين يتصــرفون باالتفــاق مــع ذلــك الشــخ

للحصــول علــى

مصلحة يف وحدات الصندوق.
 .4جيــب أن يتضــمن اإلشــعار املشــار إليــه الفقــرة الفرعيــة ( )1مــن الفقــرة (ل) مــن
هيا البند -على األقد  -املعلومات التالية:
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أ .أمســــاء األشــــخاو املــــالكث لوحــــدات الصــــندوق ،أو ذوي األحقيــــة يف
التصره فيها.
ب .تفاصيد عملية التملك.
ج .تفاصيد أيّ دعم مادي من شخ

اخر لعملية التملك أو قروب متويد.

تاسعاً  :دمج صناديق االستثمار العقارية املتداولة
أ)

تقديم طلب إىل اهليئة لدمج صناديق االستثمار العقارية املتداولة
 .1ملــدير الصــندوق التقــدم إىل اهليئــة بطلــب املوافقــة علــى دمــج عــدد مــن صــناديق
االســـتثمار العقاريـــة املتداولـــة ،واملطروحـــة وفقـ ـاً لالئحـــة صـــناديق االســـتثمار
العقاري وهيه التعليمات ،وذلك بعد موافقة مالكي وحـدات

يـع الصـناديق

ذات العالقة من خالل قرار خاو.
 .2يكون الدمج بضم صندوق أو أكثر إىل صندوق قائم.
 .3جيب اإلفصاح ملـالكي الوحـدات عـن تفاصـيد عمليـة الـدمج ،وذلـك يف املوقـع
اإللكرتوني ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوني للسوق ،وذلك قبد ( )21يوماً
على األقد من تاريخ تنفيي عملية الدمج.
 .4جيـــب بيـــان تفاصـــيد عمليـــة الـــدمج يف تقـــارير الصـــندوق الـــيت يعـ ـدّها مـــدير
الصــندوق وفق ـاً لالئحــة صــناديق االســتثمار العقــاري وهــيه التعليمــات ،وذلــك
حبسب نوع الطرح.
 .5جيـــــب أن يفصـــــح مـــــدير الصـــــندوق عـــــن التكـــــاليث الناجتـــــة عـــــن عمليـــــة
الدمج.
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ب) املعلومات اإل افية الواجب تقدكها إىل مالكي الوحدات
يـع مـالكي الوحـدات مبعلومـات كاملـة

 .1جيب علـى مـدير الصـندوق ت ويـد

عــن عمليــة الــدمج املقرتحــة متكــنهم مــن التوصــد إىل قــرار مــدروق ،وذلــك
حبسب اآلتي:
أ .أن تكون مكتوبة بطريقة وا حة وصحيحة وغري مضللة.
يع اآلثار املرتتبة واملتوقعة على عمليـة الـدمج

ب .أن تتضمن بشكد مفصد
املقرتحة.

 .2أن تتضمن مقارنة مفصلة ملقابد اخلدمات والعموالت وأتعـاب اإلدارة املفرو ـة
على الصناديق ذات العالقة.
عاشراً :النشر والنفاذ
تكون هيه التعليمات نافية وفقاً لقرار اعتمادها.
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ملحق 1
متطلبات شروط وأحكام صندوق االستثمار العقاري املتداول
علــى مــدير الصــندوق عــرب شــروط وأحكــام الصــندوق باللغــة العربيــة ،وبطريقــة ســهلة
الفهــم واالســتيعاب بالنســبة ملــالكي الوحــدات ومــالكي الوحــدات احملــتملث ،وجيــب أن
تشمد الشروط واألحكام على املعلومات اآلتية وفقاً للتسلسد املو ح يف هيا امللحق:
دتويات صفحة الغاله:
)1

اسم الصندوق ،مع ذكر فئته ونوعه.

)2

اسم مدير الصندوق.

)3

اسم أمث احلف .

)4

حوم الصندوق.

)5

عدد الوحدات املطروحة ،إ

)6

أن يتضمن البيان اآلتي:

الي قيمتها ،ونسبتها من حوم الصندوق.

ريال تعطــي هيئــة الســوق املاليــة أي تأكيــد يتعلــق بدقــة هــيا املســتند أو اكتمالــه،
ويلي اهليئة نفسها من أي مسةولية أو أي خسارة تنـتج عمـا ورد يف هـيا املسـتند أو
االعتماد على أي ج ء منه .وجيب على الراغبث يف االشرتا

يف وحـدات الصـندوق

املطروحة مبوجب هيا املستند حتري مدم صحة املعلومات املتعلقـة بالوحـدات دـد
الطــرح .ويف حــال تعــير فهــم دتويــات هــيا املســتند ،جيــب علــيهم األخــي مبشــورة
مستشار مالي مُرخَّ

لهري.
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)7

إذا كــان صــندوق االســتثمار متوافق ـاً مــع املعــايري الشــرعية اجملــازة مــن قربــد ةنــة
الرقابة الشرعية املعينة لصندوق االسـتثمار ،جيـب إ ـافة البيـان اآلتـي :ريا اعتمـاد
[اسم الصندوق] علـى أنـه صـندوق اسـتثمار متوافـق مـع املعـايري الشـرعية اجملـازة مـن
قربد ةنة الرقابة الشرعية املعينة لصندوق االستثمارري.

)8

بيان يفيد بضرورة قـراءة شـروط وأحكـام الصـندوق واملسـتندات األخـرم لصـندوق
االستثمار.

)9

تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق ،واخر حتديه (إن وُجد).

 )10تاريخ موافقة اهليئة لتأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته.
احملتويات داخد صفحة الغاله:
)1

فهرق.

)2

قائمة املصطلحات الواردة يف الشروط واألحكام.

)3

دليد الصندوق.
عن الطرح.

)4

ملخ

)5

اسم الصندوق و نوعه.

)6

عنوان املقر الرئيس ملدير الصندوق ،وموقعه اإللكرتوني .

)7

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

)8

وصــث لغــرب الصــندوق وأهدافــه ،مــع بيــان سياســة توزيــع األربــاح علــى مــالكي
الوحدات.

)9

ملخ

لالسـرتاتيويات الـيت سـيتبعها الصـندوق لتحقيـق أهدافـه ويشـتمد كحـد

أدنى على اآلتي:
أ) وصث القطاع أو القطاعات اليت سوه يستثمر فيها الصندوق.
32

ب) بيان تفصيلي عن األصول العقارية املراد متلكها.
ج) و ع جدول باملعلومات اآلتية لكد عقار:
.1

اسم العقار.

.2

معلومات مالك/مال العقار.

.3

نوع العقار.

.4

الدولة  /املدينة.

.5

احلي/الشارع.

.6

كروكي املوقع.

.7

مساحة األرب.

.8

مساحة البناء (حسب رخصة البناء).

.9

عدد األدوار.

.10

أنواع الوحدات وأعدادها.

.11

نسبة إشغال العقار.

.12

تاريخ إمتام إنشاء املبنى (حسب شهادة إمتام البناء).

.13

تكلفة شراء العقار.

.14

نبية عن عقود اإلجيار احلالية.

.15

إيرادات اخر ثال سنوات للعقار ،إن وجدت.

.16

أي معلومات إ افية.

د) أي سياسة ينتج عنها ترك االستثمار يف أصول عقارية مـن نـوع معـث أو منطقـة
جغرافية دددة ،على أن تتضمن نصاً ببيانات صك ملكية العقـار /أو العقـارات
دد االستثمار حيثما ينطبق.
ه) عوائد اإلجيارات السابقة و املستهدفة لكد عقار/منفعة.
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و) صــــالحيات االقــــرتاب للصــــندوق وسياســــة مــــدير الصــــندوق يف

ارســــة تلــــك

الصالحيات.
ز) وسائد وكيفية استثمار النقد املتوافر يف الصندوق.
ح) اإلفصاح عن تفاصيد استخدام متحصالت طرح الصندوق.
ط) مالكي الوحدات ونسبة العينية والنقديـة يف الصـندوق مـن إ ـالي قيمـة أصـول
الصندوق.
)10

خماطر االستثمار يف الصندوق:
أ) و ع ملخ

باملخاطر الرئيسية اليت ينطوي عليها االسـتثمار يف الصـندوق ،الـيت

من شأنها أن تةثر على استثمارات الصندوق أو أي ظره اخر قد يـةثر علـى قيمـة
صايف أصول الصندوق وعائد استثماره.
ب) التنبيه إىل أن االستثمار يف الصندوق ال يع
)11

مان الربح أو عدم اخلسارة.

االشرتا :
أ) اةدول ال م اليي يو ح التواريخ املتوقعة للطرح.
ب) تقديم معلومات كافية عن االشرتا تشمد تاريخ بداية االشرتا ونهايته.
ج) بيـــان تفصـــيلي عـــن معلومـــات عـــن مـــال العقـــار الـــيين سيشـــرتكون عينيـ ـاً يف
الصــندوق ،ونســب ملكيــتهم ،مــع ذكــر جــدول يــبث فيــه نســبة ملكيــة

يــع

املشرتكث.
د) بيان تفصيلي عن قيمة اشرتا مدير الصندوق يف الصندوق خالل فرتة الطرح.
ه) أن تتضمن تعهداً من مدير الصندوق بااللت ام بنظام متلك غري السعوديث للعقـار
واستثماره.
و) بيان تفصيلي عن احلد األدنى واألعلى لالشرتا .
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ز) كيفية التقدم بطلب االشرتا .
ح) شرح تفصيلي عن طريقة االشرتا بالصندوق.
ط) شرح تفصيلي عن طريقة اشرتا التابعث والقصر بالصندوق.
ي) اآللية اليت سيتبعها مدير الصندوق لتخصي
) الية زيادة إ

الوحدات للمشرتكث.

الي قيمة أصول الصندوق عن طريق قبول مساهمات عينيـة أو عـن

طريق قبول مساهمات نقدية ،أو كليهما (إن وجدت).
ل) و ــع جــدول زمـ يو ــح املــدد ال منيــة املتوقعــة مــن تــاريخ بدايــة طــرح الوحــدات
وحتى بدء تداول الوحدات.
)12

تداول وحدات الصندوق:
أ) بيان يو ح طريقة تداول وحدات صـناديق االسـتثمار العقاريـة املتداولـة يف السـوق
املالية السعودية.
ب) احلاالت اليت يتم فيها تعليق الصندوق و/أو إلغاء اإلدراج.

)13

سياسة توزيع األرباح:
مــع مراعــاة الفقــرة الفرعيــة (ب )2/مــن البنــد رابعـاً مــن هــيه التعليمــات ،جيــب أن
يتضمن هيا القسم شرحاً لسياسة توزيع أرباح صـندوق االسـتثمار العقـاري املتـداول
على مالكي الوحدات وتواريخ االستحقاق والتوزيع.

)14

إنهاء الصندوق:
أ) جيب الن

على احلاالت اليت تةدي إىل انقضاء أو انتهاء الصندوق.

ب) جيــب ذكــر معلومــات عــن اإلجــراءات املتبعــة إلنهــاء وتصــفية الصــندوق واخلطــة
ال منية للتصفية.
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)15

الرسوم ومقابد اخلدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة:
أ) أن تتضــمن إفصــاحاً عــن

يــع الرســوم واملصــاريث الــيت ســوه تتحملــها أصــول

الصــندوق بشــكد تفصــيلي ،وذلــك بتو ــيح تفاصــيد مبــالغ الرســوم واملصــاريث
ونســبتها املئويــة مــن إ ــالي أصــول الصــندوق مــع ذكــر احلــد األعلــى ةميــع
املصــاريث والرســوم .كمــا جيــب و ـــع جــدول يــبث

يــع الرســوم والعمـــوالت

و أتعــاب اإلدارة ،ســواء كانــت تــدفع مــن قبــد مــالكي الوحــدات أو مــن أصــول
الصندوق ،و تشمد:
.1

أتعاب أعضاء جملس اإلدارة ومصروفاتهم.

.2

أي رســــم يدفعــــه مــــالكو الوحــــدات عنــــد شــــراء وحــــدات يف
الصندوق.

.3

أي أتعـاب مسـتحقة ملـدير الصــندوق مـن أصـول الصـندوق مقابــد
اإلدارة من صايف أصول الصندوق.

.4

مقابــد خــدمات احلف ـ  ،أو أي خدمــة أخــرم مقدمــة مــن أمــث
احلف .

.5

أي أتعاب تدفع للمحاسب القانوني.

.6

أي عمولة ناجتة من قروب مالية للصندوق.

.7

أي رسـم يتعلـق بتسـويد وحـدات الصـندوق ،أو أي خدمـة إداريــة
أخرم.

.8

أي أتعاب ملدير األمال .

.9

أي مبلغ اخر يدفعـه مـالكو الوحـدات ،أو أي مبلـغ دسـوم مـن
أصول الصندوق.
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.10

نســـــبة تكـــــاليث الصـــــندوق إىل القيمـــــة اإل

اليـــــة ألصـــــول

الصندوق.
و جيب ذكر

يـع احلـاالت أو األو ـاع الـيت يكـون ملـدير الصـندوق فيهـا

احلق بالتنازل أو حسم أي من املستحقات امليكورة أعاله.
ب) و ع جدول يو ح اآلتي:
.1

نوع الرسم.

.2

النسبة املفرو ة (إن وجد).

.3

املبلغ املفروب (إن وجد).

.4

طريقة احلساب.

.5

تكرار دفع الرسم.

ج) و ع جدول يشمد على استثمار افرتا ي ملالك الوحدات.
د) إقرار من مدير الصندوق يفيد بأن الرسوم امليكورة يف هيه الفقـرة تشـمد

يـع

الرسوم املفرو ة علـى الصـندوق ،وأن مـدير الصـندوق سـيتحمد أي رسـم ض يـتم
ذكره.
)16

التأمث:
جيب أن يتضمن هيا القسم ذكر أصول الصندوق اليت ا التأمث عليها وتفاصـيد
التأمث ومدم تغطيته.

)17

أصول الصندوق:
أ) بيان عن الية تسويد أصول الصندوق.
ب) جيب ذكر بيان تفصيلي لكد من:
.6

أمساء املقيّمث املعتمدين ألصول الصندوق.

.7

كيفية تقييم كد أصد كلكه الصندوق.
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.8

قيمة التقييم لكد أصد مراد االستثمار فيه.

.9

عدد مرات التقييم وتوقيته.

ج) اإلعالن عن صايف قيمة األصول لكد وحدة.
د) جدول يو ح اآلتي:

)18

.1

العقارات دد االستحواذ.

.2

أمساء املقيّمث املعتمدين.

.3

تاريخ تقرير كد تقييم.

.4

قيمة التقييم لكد عقار.

.5

معدل التقييمات .

.6

سعر شراء كد عقار.

جملس إدارة الصندوق:
أ) بيــان أمســاء أعضــاء جملــس إدارة الصــندوق ومــةهالتهم واإلفصــاح عــن األعضــاء
املستقلث يف جملس إدارة الصندوق.
ب) جمموع املكافآت املتوقع دفعها ألعضاء جملس اإلدارة خالل مدة الصندوق.
ج) وصث لطبيعة اخلدمات املقدمة من أعضاء جملس إدارة الصندوق.
د) بيــان بــأي صــندوق اســتثمار اخــر يشــره عليــه أي عضــو مــن أعضــاء جملــس إدارة
الصندوق.
ه) إقرار من مـدير الصـندوق يفيـد بـأن

يـع أعضـاء جملـس إدارة الصـندوق تنطبـق

عليهم متطلبات التأهيد التالية:
.1

أال يكون مفلساً أو خا عاً ألي دعاوم إفالق أو إعسار.
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.2

ض يســبق لــه ارتكــاب خمالفــة تنطــوي علــى احتيــال أو تصــره
خمد بالن اهة واألمانة.

.3

أن كتلك املهارات و اخلاات الالزمة.

و) إقرار من مدير الصندوق يفيد بأن أعضاء اجمللس املستقلث ينطبق عليهم تعريـث
عضــو جملــس إدارة صــندوق مســتقد الــوارد يف قائمــة املصــطلحات املســتخدمة يف
لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها.
)19

مدير الصندوق:
أ) بيان اسم مدير الصندوق وعنوانه.
ب) إفادة بأن مدير الصندوق شـخ

مـرخ

لـه مبوجـب الئحـة األشـخاو املـرخ

هلم ،ورقم وتاريخ ترخيصه الصادر عن اهليئة.
ج) خطاب صادر عن مدير الصندوق يف شـأن تقريـر العنايـة املهـ  ،بالصـيغة الـواردة
يف امللحق رقم ( )4من هيه التعليمات.
د) بيان مهام مدير الصندوق وواجباته ومسةولياته.
ه) بيان األحكام املنظمة لع ل مدير الصندوق أو استبداله.
و) أي نشاط عمـد أو مصـلحة أخـرم مهمـة ألعضـاء جملـس إدارة مـدير الصـندوق أو
مدير الصندوق  -حيتمد تعار ه مع مصاص الصندوق.
ز) وصث ألي تضارب جوهري يف املصاص من شـأنه التـأثري علـى مـدير الصـندوق يف
أداء واجباته جتاه الصندوق وتنفييها.
ح) أي مهمة أو صالحية تتعلق بعمد الصندوق يقـوم مـدير الصـندوق بتكليـث طـره
ثاله بها ،مع ذكر بيان تفصيلي ليلك.
ط) اإلفصــاح عمــا إذا كــان مــدير الصــندوق ينــوي االســتثمار يف وحــدات الصــندوق
وقيمة هيه االستثمارات.
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ي) نبية عن مدير الصندوق متضـمنة معلومـات عـن فريـق العمـد الـيي يقـوم بردارتـه،
وهيكد إدارة األصول يف مدير الصندوق ،وإ

الي قيمـة األصـول حتـت اإلدارة،

وعدد الصناديق العامة وحومها وعدد موظفي إدارة األصول.
)20

املستشار القانوني:
خطــاب صــادر عــن املستشــار القــانوني املــرخ

ملمارســة املهنــة يف اململكــة يف شــأن

تقريـــر العنايـــة املهنيـــة القـــانوني ،بالصـــيغة الـــواردة يف امللحـــق رقـــم ( )3مـــن هـــيه
التعليمات.
)21

أمث احلف :
أ) اسم أمث حف الصندوق ،وعنوانه ،ورقم ترخيصه الصادر من اهليئة.
ب) بيان مهام أمث احلف وواجباته ومسةولياته.
ج) املهــام الــيت كلــث بهــا أمــث احلف ـ طرف ـاً ثالث ـاً فيمــا يتعلــق بصــندوق االســتثمار
العقاري املتداول.
د) بيان األحكام املنظمة لع ل أمث احلف أو استبداله.

)22

الشركة اليت تتوىل إدارة األمال :
أ) اسم الشركة اليت تتوىل إدارة األمال  ،وعنوانها.
ب) بيان مهام الشركة اليت تتوىل إدارة األمال وواجباتها ومسةولياتها.
ج) اإلفصـاح عمـا إذا كانـت الشـركة الـيت تتـوىل إدارة األمـال تنـوي االسـتثمار يف
وحدات الصندوق وقيمة هيه االستثمارات.

)23

احملاسب القانوني:
أ) اسم احملاسب القانوني للصندوق ،وعنوانه.
ب) بيان مهام احملاسب القانوني وواجباته ومسةولياته.
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)24

القوائم املالية:
تقديم إفادة بأن القوائم املالية للصـندوق سـوه تكـون متاحـة حلملـة الوحـدات دون
أي رسم مع تو يح كيفيـة احلصـول عليهـا .كمـا جيـب حتديـد تـاريخ نهايـة السـنة
املالية للصندوق.

)25

تضارب املصاص:
جيــب اإلفصــاح بالتفصــيد عــن أي تض ـارب مصــاص يف الصــندوق وأن حتتــوي بيان ـاً
يفيد بأن السياسـات واإلجـراءات الـيت سـتتبع ملعاةـة تعـارب املصـاص وأي تعـارب
مصاص دتمد و/أو فعلي سيتم تقدكها عند طلبها دون مقابد.

)26

رفع التقارير ملالكي الوحدات:
وصث التقارير الدورية اليت سيتم نشرها والقـوائم املاليـة للصـندوق ،وكيفيـة نشـر
هيه التقارير والقوائم.

)27

اجتماع مالكي الوحدات:
أ) بيان الظروه اليت يُدعى فيها إىل عقد اجتماع ملالكي الوحدات.
ب) بيان إجراءات الدعوة إىل عقد اجتمـاع ملـالكي الوحـدات مـع ذكـر احلـد األدنـى
للحضور.
ج) بيــان يو ــح طريقــة تصــويت مــالكي الوحــدات وحقــوق التصــويت يف اجتماعــات
مالكي الوحدات.

)28

قائمة حبقوق مالكي الوحدات:
قائمة حبقوق مالكي الوحدات.
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)29

املعلومات األخرم:
تضمث أي معلومة أخرم مهمة تكون معروفة (أو مـن املفـرتب أن تكـون معروفـة)
ملدير الصندوق أو جملس اإلدارة وقت إصدار شروط الصندوق وأحكامه.

)30

تعديد شروط الصندوق وأحكامه:
بيان باألحكـام املنظمـة لتغـيري شـروط وأحكـام الصـندوق واملوافقـات واإلشـعارات
احملــددة مبوجــب الئحــة صــناديق االســتثمار العقــاري والتعليمــات اخلاصــة بصــناديق
االستثمار العقارية املتداولة.

)31

إقرارات مدير الصندوق:
إ افةً إىل اإلقرارات الواردة يف هيه التعليمات ويف امللحق ( )2من هيه التعليمـات ،
جيب على مدير الصندوق و ع

يع اإلقـرارات املتعلقـة بالصـندوق والـيت قـد تـةثر

على قرارات املستثمرين يف االشرتا أو التداول يف الصندوق.
)32

النظام املطبق:
بيان يفيد بأن صندوق االستثمار العقاري املتداول ومـدير الصـندوق خا ـعان لنظـام
السوق املالية ولوائحـه التنفيييـة واألنظمـة واللـوائح األخـرم ذات العالقـة املطبقـة يف
اململكة العربية السعودية .وأن اةهـة القضـائية املختصـة بـالنظر يف أي نـ اع ناشـ
مـن أو عــن االسـتثمار يف صــناديق االســتثمار العقاريـة املتداولــة هـي ةنــة الفصــد يف
منازعات األوراق املالية.
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ملحق 2
إقرارات مدير الصندوق
 )1يقر مدير الصندوق أن شروط وأحكام (اسـم الصـندوق) قـد ا إعـدادها وفقـ ًا لالئحـة
صـــناديق االســـتثماري العقـــاري ،والتعليمـــات اخلاصـــة بصـــناديق االســـتثمار العقاريـــة
املتداولة ،والصادرة عن هيئة السوق املالية السعودية.
 )2يقر مدير الصندوق ،بعد أن أجرم كافة التحريات املعقولة ،وحسب علمه واعتقاده،
أنه ال توجد أي وقائع أخرم ككن أن يةدي عـدم تضـمينها يف هـيه الوثيقـة إىل جعـد
أي إفـادة واردة فيهـا مضـللة .وال تتحمـد هيئـة السـوق املاليـة وشـركة السـوق املاليـة
السعودية أية مسةولية عن دتوم الشروط واألحكام.
 )3يقر مـدير الصـندوق طلـو العقـار مـن أي خمالفـات نظاميـة متنـع أو قـد تتسـبب يف عـدم
االستفادة من العقار أو تشغيله ،وكيلك على سالمة العقار فنيـ ًا وخلـوّه مـن أي خلـد أو
عيوب هندسية رئيسية قد متنع أو قد تتسـبب يف عـدم االسـتفادة مـن املبنـى أو تشـغيله،
أو قد تتسبب بدورها يف إجراء إصالحات وتغيريات رئيسية مكلفة.
 )4كما يقر مدير الصندوق بعدم وجود تضارب مصاص مباشر  /غـري مباشـر غـري مـا هـو
مفصح عنه بث أي من اآلتي:
 مدير الصندوق.
 مدير/مدراء العقارات املرتبطة بالصندوق.
 مالك/مال العقارات املرتبطة بالصندوق.
 مستأجر/مســـتأجرين أصـــول عقاريـــة تشـــكد عوائـــدها ( )%10أو أكثـــر مـــن
عوائد االجيار السنوية للصندوق.
 املقيم املعتمد.
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 )5يقــر مــدير الصــندوق بقيامــه بالعنايــة الالزمــة للتأكــد مـن عــدم وجــود تضــارب مصــاص
مباشر  /غري مباشر بث بائع العقارات للصندوق واملقيمث املعتمدين.
 )6يُقــر مــدير الصــندوق بــأن

يــع أعضــاء جملــس إدارة الصــندوق ض يــتم إخضــاعهم ألي

دعــاوم إفــالق أو إعســار أو إجــراءات إفــالق أو تصــفية ،وض يســبق هلــم ارتكــاب أي
أعمــال احتياليــة أو مُخلــة بالشــره أو تنطــوي علــى الغــب ،وض يســبق هلــم ارتكــاب أي
خمالفــة تنطــوي علــى احتيــال أو تص ـرّه مُخــد بالن اهــة واألمانــة ،ويتمتعــون باملهــارات
واخلاات الالزمة اليت تةهّلهم ليكونوا أعضاءً مبولس إدارة الصندوق.
 )7يقر مدير الصندوق بأن األعضـاء املسـتقلث ،مطابقـان لتعريـث العضـو املسـتقد الـوارد
يف قائمــة املصــطلحات املســتخدمة يف لــوائح هيئــة الســوق املاليــة وقواعــدها ،وكــيلك
سينطبق ذلك على أي عضو مستقد يعينه مدير الصندوق خالل مدة الصندوق.
 )8يقـر مـدير الصــندوق بأنـه ال توجــد أي نشـاطات عمــد أو مصـلحة أخــرم مهمّـة ألعضــاء
جملـــس إدارة مـــدير الصـــندوق رياســـم مـــدير الصـــندوقري حيتمـــد تعار ـــه مـــع مصـــاص
الصندوق.
 )9يقر مدير الصندوق أنه ال توجـد حـاالت لتضـارب يف املصـاص والـيت مـن شـأنها أن تـةثر
على مدير الصندوق يف القيام بواجباته جتاه الصندوق.
)10

يقــر مــدير الصــندوق أنــه ال توجــد أي رســوم أخــرم غــري الــيت ا ذكرهــا يف جــدول

الرسوم واألتعاب امليكور يف (رقم الفقرة) من الشروط واألحكام.
)11

يقــر مــدير الصــندوق أنــه لــن يــتم إدراج الصــندوق إال عنــد إمتــام عمليــة نقــد ملكيــة

العقار لصاص الصندوق أو نقد منفعته ،ويف حال عدم إكمـال ذلـك بعـد اكتمـال فـرتة
الطــرح واملو ــحة يف الفقــرة (رقــم الفقــرة) مــن الشــروط واألحكــام ،ســيتم رد كامــد
مبالغ االشرتا للمشرتكث.
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)12

يقر مدير الصندوق أنه ال جيـوز ألي عضـو مـن أعضـاء جملـس اإلدارة أن يكـون لـه

مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف األعمال والعقود اليت تتم حلساب الصندوق.
)13

يقــر مــدير الصــندوق بأنــه قــد ا االفصــاح عــن

يــع العقــود واالتفاقيــات الــيت هلــا

عالقــة بالصــندوق والــيت قــد تــةثر علــى قــرارات املســتثمرين يف االشــرتا أو التــداول يف
الصندوق يف الشروط واألحكام ،وأنه ال توجد عقـود واتفاقيـات غـري الـيت ا ذكرهـا
يف الشروط واألحكام.
)14

يقر مدير الصندوق بأنه حيق ملالكي الوحـدات التصـويت علـى املسـائد الـيت تُطـرَح

عليهم يف اجتماعات مالكي الوحدات .وباإل افة إىل ذلك ،يتم احلصـول علـى موافقـة
أغلبيـــة مـــالكي الوحـــدات الـــيين كلكـــون مـــا نســـبته أكثـــر مـــن  %50مـــن جممـــوع
الوحــدات احلا ــر مالكهــا ،فيمــا يتعلــق بــرجراء أي تغــيري أساســي علــى الصــندوق،
واليي يشمد ما يلي:
 التغيري املهم يف أهداه الصندوق؛
 التغيري اليي قد يكون له تأثري سليب وجوهري علـى مـالكي الوحـدات أو علـى
حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق؛
 التغيري اليي قد يكون له تأثري يف و ع املخاطر للصندوق؛
 أي زيادة يف إ
)15

الي قيمة أصول الصندوق.

يقر مدير الصندوق أنه سيتخي

يع اخلطوات الالزمـة ملصـلحة مـالكي الوحـدات

وذلــك حســب علمــه واعتقــاده مــع احلــرو الواجــب واملعقــول وســيعمد مــدير الصــندوق
واملدراء واملسةولث واملوظفث والوكالء واملستشارين التـابعث لـه ،والشـركات التابعـة
وأمث احلف واملستشار الشرعي وجملس إدارة الصـندوق ،علـى بـيل احلـرو واةهـد
املعقول والتصره حبسن نية ،يف سبيد حتقيـق مصـاص مـالكي الوحـدات ،إال أنـه قـد
يتعرب الصندوق إىل خسارة بأي شكد من األشـكال بسـبب القيـام بـأي تصـرّه غـري
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متعمـــد يصـــدر عـــن أي مـــن األطـــراه املـــيكورة فيمـــا يتعلـــق بقيـــامهم بـــردارة شـــةون
الصــندوق .فعنــدها ال يتحمــد هــةالء األطــراه مســةولي ًة عــن تلــك اخلســارة بشــرط أن
يكون قد تصرّه حبسن نيّة  -ويثبُـت حسـن النيـة يف حـال عـدم وجـود أي تصـره أو
قــرار أو مراســالت تــدل علــى عل ـ ٍم مســب ٍق بالنتــائج الســلبية للقيــام بــيلك التصــره -
وبشكد يُعتقـد أنـه مـدم مصـاص الصـندوق بالشـكد األمثـد وأن يكـون التصـرّه ال
ينطوي على اإلهمال الفادح أو االحتيال أو سوء التصرّه املتعمّد.
)16

يقرّ مدير الصندوق أنه قد بـيّن للمقـيّم املعتمـد أن نطـاق العمـد علـى تقـارير التقيـيم

جيب أن يكون مالئماً لغرب طلب مدير الصندوق وصاحلاً لالسـتخدام بغـرب طرحـه
طرحًا عامًا وتضمث القيمة اإلجيارية السوقية إذا كانت خمتلفـة عـن القيمـة اإلجياريـة
التعاقدية يف عقود إجيارات العقارات.
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امللحق 3
صيغة خطاب املستشار القانوني
(يتم تقدكه على األوراق الرمسية اخلاصة باملستشار القانوني)
إىل  :هيئة السوق املالية
بصفتنا مستشاراً قانونياً لـ (ـــــــــــ) (اسـم مـدير الصـندوق) (ريمـدير الصـندوقري) يف مـا مـ
طلــب مــدير الصــندوق طــرح وحــدات صــندوق اســتثمار عقــاري متــداول وإدراجهـا يف الســوق
(تفاصيد صندوق االستثمار العقاري املتداول)،
نشري إىل الشروط واألحكام املعدة طصوو الصندوق (تفاصيد الطـرح) ،وبصـفة خاصـة
يف ما يتعلق بطلب طرح وحدات صندوق استثمار عقاري متداول وإدراجها يف السـوق املقـدم
إىل هيئــة الســوق املاليــة (رياهليئــةري) ،وحــول متطلبــات نظ ـام الســوق املاليــة والئحــة صــناديق
االســتثمار العقــاري والتعليمــات اخلاصــة بصــناديق االســتثمار العقاريــة املتداولــة ،وبصــفة
خاصة ،فقد قدمنا املشورة إىل مدير الصندوق حول املتطلبـات الـيت جيـب أن تشـتمد عليهـا
األقســـام القانونيـــة مـــن الشـــروط واألحكـــام ،وحـــول اســـتيفاء األصـــول ةميـــع املتطلبـــات
النظاميــة وســالمة صــكو تلــك األصــول دــد االســتحواذ .ويف هــيا اخلصــوو ،قمنــا
برجراء دراسة وحتريات إ افية نرم أنهـا مالئمـة يف تلـك الظـروه وأجرينـا كـيلك دراسـة
رمسية للعناية املهنية الالزمة القانونية بهيا اخلصوو.
وبهيه الصفة االستشـارية ،نةكـد أننـا ال نعلـم عـن أي مسـألة جوهريـة تشـكد إخـال ًال مـن
قبد مدير الصندوق بالت اماته ملتطلبات نظـام السـوق املاليـة أو بالشـروط املفرو ـة مبوجـب
الئحة صناديق االستثمار العقاري والتعليمات اخلاصة بصناديق االستثمار العقاريـة املتداولـة
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بالنســبة إىل طلــب طــرح وحــدات صــندوق اســتثمار عقــاري متــداول وإدراجهــا ،مبــا يف لــك
املتطلبات املتعلقة مبحتوم الشروط واألحكام كما هي يف تاريخ هيا اخلطاب.
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امللحق 4
صيغة خطاب مدير الصندوق
(يتم تقدكه على األوراق الرمسية اخلاصة مبدير الصندوق)
إىل  :هيئة السوق املالية
بصـفتنا مـدير الصـندوق لــ( ...........اسـم الصـندوق) يف مـا مـ

طـرح صـندوق اسـتثمار

عقــاري متــداول باســم( ...........اســم الصــندوق) وتســويد وإدراج وحداتــه يف الســوق املاليــة
السعودية (تـداول) ،نـن ري( ـع اسـم مـدير الصـندوق)ري نةكـد ،حبسـب معرفتنـا ،وبعـد )
القيـام بالدراسـة الواجبـة( وإجـراء التحريـات الالزمـة علـى الصـندوق ،أن الصـندوق قـد
اسـتوفى

يـع الشـروط املطلوبـة لتسـويد وحـدات الصـندوق وإدراجهـا واسـتوفى

يـع

املسائد األخرم اليت تطلبها هيئة السوق املالية )اهليئة( حتـى تـاريخ هـيا اخلطـاب .ويةكـد
( ع اسم مدير الصندوق) أنه ،حبسب علمـه ويف حـدود صـالحيته مـديراً للصـندوق ،قـد
قدم إىل اهليئة

يع املعلومات والتو يحات حبسب الصيغة وخالل الفرتة ال منية احملددة

وفقاً ملا طلبته اهليئة لتمكينها من التحقق من أن (مدير الصندوق) والصـندوق قـد الت مـا
نظــام الســوق املاليــة والتعليمــات اخلاصــة بصــناديق االســتثمار العقاريــة املتداولــة والئحــة
صناديق االستثمار العقاري.
وبصفة خاصة يةكد (مدير الصندوق) ما يلي:
 أنه قد قدم

يع اخلدمات ذات العالقة واليت تقتضيها التعليمـات اخلاصـة بصـناديق

االسـتثمار العقاريـة املتداولـة والئحـة صـناديق االسـتثمار العقـاري ،بالعنايـة واخلـاة
املطلوبة.
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 أنه قد ايي خطوات معقولة للتحقـق مـن أن أعضـاء جملـس إدارة الصـندوق يفهمـون
طبيعة ومدم مسئولياتهم وفقاً لنظام السوق املالية ولوائحه التنفييية.
 أنه قد توصد إىل رأي معقول ،يستند إىل حتريات كافية وخاة مهنية بأن:
 oالصندوق قـد اسـتوفى

يـع املتطلبـات ذات العالقـة بالتعليمـات اخلاصـة بصـناديق

االســتثمار العقاريــة املتداولــة والئحــة صــناديق االســتثمار العقــاري )مبــا يف ذلــك
األحكام املتعلقة بالشروط واألحكام)؛
o

يــع أعضــاء جملــس إدارة الصــندوق املرشــحث تنطبــق علــيهم متطلبــات التأهيــد
الواردة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها ،وأن أعضاء جملس اإلدارة املسـتقلث
ينطبـــق علـــيهم تعريـــث عضـــو جملـــس إدارة الصـــندوق املســـتقد الـــوارد يف قائمـــة
املصطلحات املستخدمة يف لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها ولوائحه التنفييية؛

 oاألصـــول العقاريـــة خاليـــة مـــن أيـــة خمالفـــات نظاميـــة متنـــع أو قـــد تتســـبب يف عـــدم
االستفادة من املباني أو تشغيلها ،وكـيلك أن األصـول العقاريـة سـليمة فنيـ ًا وخاليـة
من أي خلد أو عيوب هندسية رئيسية قد متنع أو قـد تتسـبب يف عـدم االسـتفادة مـن
املبــاني أو تشــغيلها ،أو قــد تتســبب بــدورها يف إجــراء اصــالحات وتغــيريات رئيســية
مكلفة؛
 oالنشــاطات الرئيســية للمســتأجرين الرئيســيث احملــتملث لوصــول العقاريــة ســليمة،
وأنهم قادرين على الوفاء بالت اماتهم للصندوق؛
o

يع املسائد املعلومة لـ ( ...........ع اسم مـدير الصـندوق) الـيت جيـب علـى اهليئـة
أن تأخيها بعث االعتبار عند دراستها لطلب الطرح قد أُفصح عنها للهيئة.
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