
 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية
 

 هيئة السوق املالية
 

 

 1الئحة صناديق االستثمار العقاري

 

 

 

 صادرة عن جملس هيئة السوق املاليةال

 م15/7/2006 املوافق هـ19/6/1427 وتاريخ 2006-193-1رقم مبوجب القرار 

وتاريخ  (30م/)بناء على نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم 

 هـ2/6/1424

 

هـ 12/7/1442وتاريخ  2021-22-2املعدلة بقرار جملس هيئة السوق املالية رقم 

 م24/2/2021املوافق 

 ملحوظة مهمة:

ــارعة للوائي ا يئة وقواعدهاد تود ا يئة التنبيى على  ملواكبة التطورات واملتغريات املتســ

 أنى جيب االعتماد دائمًا على نســــــــــــــــــــخ اللوائي والقواعد املن ــــــــــــــــــــورة   موقعها: 

www.cma.org.sa  

                                                 
مد ُيعمل بهذه الالئحة ابتداًء من تاريخ 24/2/2021هـ املوافق 12/7/1442( وتاريخ 2021-22-2وفقًا لقرار جملس ا يئة رقم ) 1

االستثمار العقاري الصادرة مبوجب قرار جملس ا يئة مد على أن يستمر العمل بالئحة صناديق 01/05/2021هـ املوافق 19/09/1442

: ع عليها من خالل الرابط اآلتياليت ميكن االطالد م15/7/2006هـ املوافق 19/6/1427( وتاريخ 2006-193-1رقم )

((aqaree)_AR.pdf20%sanadeek20%https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/lahiyaد) 

 وذلك حتى تاريخ العمل بهذه الالئحة.

http://www.cma.org.sa/
https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/lahiya%20sanadeek%20(aqaree)_AR.pdf
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 احملتويات

 

 عامة  أحكام الباب األول:

 املادة األوىل: متهيد

 املادة الثانية: تعريفات

 املادة الثالثة: االلتزام بأحكام الالئحة

 املادة الرابعة: اإلعفاءات

 املادة اخلامسة: املقابل املالي

 املادة السادسة: حق التظلم

 الباب الثاني: الرتخيص

 الرتخيصمتطلبات : السابعةاملادة 

 : إجراءات ا يئة وصالحياتها جتاه الطلبالثامنةاملادة 

 يم عمل صناديق االستثمار العقاريالباب الثالث: تنظ

 قالفصل األول: ا يكل التنظيمي للصندو

 : األساس القانوني إلدارة الصندوقالتاسعةاملادة 

 : أنواع صناديق االستثمار العقاري وأغراضهاالعاشرةاملادة 

 جملس إدارة الصندوق : احلادية ع رةاملادة 

 : مسؤوليات أعضاء جملس إدارة الصندوقالثانية ع رة املادة

 ي: إدارة الصندوق الفصل الثان

 إدارة الصندوق :الثالثة ع رةاملادة 

 املادة الرابعة ع رة: االحتفاظ بالدفاتر والسجالت

  : التكليف من قبل مدير الصندوقاخلامسة ع رةاملادة 

 ع رة: عزل مدير الصندوق واستبدالىالسادسة املادة 

 املادة السابعة ع رة: قرارات االستثمار

 ع رة: القوائم املاليةالثامنة املادة 

 املصاحل واإلفصاح عنهاتعارض : ع رةالتاسعة املادة 

 املادة الع رون: ترتيبات العمولة اخلاصة

 : متطلبات املراجعةالع روناحلادية و املادة
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 : مقابل اخلدمات والعموالت وأتعاب اإلدارةوالع رون ثانيةال املادة

 : اجتماعات مالكي الوحداتوالع رونثالثة ال املادة

 الفصل الثالث: اإلفصاح

 : اإلفصاحوالع رون رابعةال املادة

 : تقديم التقارير إىل مالكي الوحداتوالع رون امسةاخل املادة

 غري األساسية التغيريات األساسية والتغيريات  :الرابعالفصل 

 : موافقة ا يئة ومالكي الوحدات على التغيريات األساسيةة والع رونسادسالاملادة 

 غري أساسية: إشعار ا يئة ومالكي الوحدات بأي تغيريات الع رونو السابعةاملادة 

 ت غيلىوقواعد  أصولىندوق وحفظ : متطلبات أصول الصاخلامسالفصل 

 : متطلبات أصول الصندوقالع رونو الثامنةاملادة 

 : حفظ أصول الصندوق والوثائق املتعلقة بىوالع رون التاسعةاملادة 

 الصندوقأموال : فصل الثالثون املادة

 : صالحية ا يئة   عزل أمني احلفظ واستبدالىاحلادية والثالثوناملادة 

 والثالثون: عزل أمني احلفظ من قبل مدير الصندوق ثانيةاملادة ال

 : إدارة األمالكثالثونوال ثالثةالاملادة 

 ندسيا كتب املطور وامل: تعيني والثالثون رابعةالاملادة 

 : التقييموالثالثون امسةاخلاملادة 

 أصول الصندوق وحساب سعر الوحدة تقييم: والثالثون سادسةالاملادة 

 ملكية الوحداتسجل : والثالثون بعةساالاملادة 

 والطرح : االشرتاكوالثالثون ثامنةالاملادة 

 : الوحداتالثالثونو تاسعةالاملادة 

 : القيود على الصندوقاألربعون املادة

 : التداولاألربعوناحلادية و املادة

 اإلعالن عن الصندوق :واألربعون لثانيةااملادة 

 وتصفيتى الصندوقإنهاء : واألربعون ثالثةالاملادة 

 الباب الرابع: صندوق االستثمار العقاري املتداول

 : النطاق والتطبيق الرابعة واألربعون املادة

 : األحكام العامةاخلامسة واألربعون املادة
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 ق االستثمار العقاري املتداولو: شروط طرح صندالسادسة واألربعوناملادة 

 ق االستثمار العقاري املتداولوصند: متطلبات طرح السابعة واألربعوناملادة 

 : شراء صندوق االستثمار العقاري املتداول لوحداتى وبيعهاالثامنة واألربعون املادة

 : متطلبات اإلفصاحاألربعونالتاسعة و املادة

 ةاملتداول ةق االستثمار العقارياديدمج صن: اخلمسوناملادة 

شكل املن أة ذات األغراض خذ تالباب اخلامس: صناديق االستثمار العقاري اليت ت

 اخلاصة 

 : أحكام عامةاحلادية واخلمسون املادة

 : أمني احلفظالثانية واخلمسون املادة

صندوق االستثمار العقاري الذي يتخذ شكل : جملس إدارة الثالثة واخلمسون املادة

 املن أة ذات األغراض اخلاصة

 اذ: الن ر والنفالسادسالباب 

 الن ر والنفاذ: واخلمسون رابعةال املادة

  العام صندوق االستثمار العقاري وأحكام : متطلبات شروط1امللحق 

 متطلبات شروط وأحكام صندوق االستثمار العقاري املتداول: 2امللحق 

  عامال العقاريستثمار اال: حمتويات طلب طرح وحدات صندوق 3امللحق 

 حمتويات تقارير الصندوق: 4امللحق 

 سنوي النصفحمتويات البيان : 5امللحق 

 : حمتويات البيان الربع سنوي6امللحق 

 يصندوق االستثمار العقار : صيغة خطاب مدير7امللحق 

 : صيغة خطاب مدير صندوق االستثمار العقاري املتداول8امللحق 

 : إقرارات مدير صندوق االستثمار العقاري9امللحق 

 العقاري املتداول: إقرارات مدير صندوق االستثمار 10امللحق 

 : صيغة خطاب املست ار القانوني لصندوق االستثمار العقاري املتداول11امللحق 

  يئة اىلإ: طلبات املوافقة واالشعارات املقدمة 12 امللحق

 : تقرير إنهاء الصندوق13امللحق 

 عقاريالستثمار اال: ملحق تكميلي لصندوق 14امللحق 
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 عامة الباب األول: أحكام

 

 األوىل: متهيداملادة 

صناديق االستثمار العقاري املطروحة وحداتها طرحًا  تهدف هذه الالئحة إىل تنظيم (أ

ها وإدارتها ومحاية حقوق حداتتسجيل وطرح وب فيما يتعلق وذلك   اململكة عامًا

  مالكيها.

  ذلك األحكام مبا بأحكام النظام أو لوائحى التنفيذية هذه الالئحة  ال ختّل (ب

والئحة أعمال  دمؤسسات السوق املالية والئحة دسلوكيات السوق   الئحةالواردة 

 .املنظمة للمن آت ذات األغراض اخلاصة والقواعد داألوراق املالية

 

 املادة الثانية: تعريفات

قصد بكلمة )النظام( أينما وردت   أحكام هذه الالئحة نظام السوق املالية ُي (أ

 هـ.2/6/1424( وتاريخ 30باملرسوم امللكي رقم )م/الصادر 

 النظامدقصد بالكلمات والعبارات الواردة   هذه الالئحة املعاني املوضحة  ا   ُي (ب

 و  قائمة املصطلحات املستخدمة   لوائي هيئة السوق املالية وقواعدها.

 

 املادة الثالثة: االلتزام بأحكام الالئحة 

  طرًحا عاًما    طرح وحدات صندوق استثمار عقاريجيب على أي شخص يرغب  (أ

االلتزام بأحكام هذه الالئحةد واألحكام الواردة   القواعد املنظمة  داململكة

 للمن آت ذات األغراض اخلاصة )حيثما ينطبق(.

جيب على أي مدير صندوق وأمني حفظ وموزع وأي عضو من أعضاء جمالس إدارة  (ب

  اململكة االلتزام بأحكام هذه الالئحةد  ةالعامصناديق االستثمار العقاري 

واألحكام الواردة   القواعد املنظمة للمن آت ذات األغراض اخلاصة )حيثما 

 ينطبق(.

 

 املادة الرابعة: اإلعفاءات 

للهيئة إعفاء أي شخص خاضع  ذه الالئحة من تطبيق أي من أحكامها كليًا أو جزئيًا 

 منها. أو مببادرٍةبناًء على طلب تتلقاه منى 
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 املادة اخلامسة: املقابل املالي 

 ع وفقًا ملا حتدده.للهيئة فرض مقابل مالي على مدير الصندوق واملوّز

 

 املادة السادسة: حق التظلم 

حيق ألي شخص خاضع ألحكام هذه الالئحة تقديم تظلم إىل اللجنة   شأن أي قرار 

 الالئحة.أو إجراء تتخذه ا يئة وفقًا ألحكام هذه 
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 الباب الثاني: الرتخيص

 

 : متطلبات الرتخيصالسابعةاملادة 

الذي يرغب   احلصول على موافقة ا يئة على طرح  - م الطلبجيب أن يكون مقّد (أ

  من ا يئة  امرخصًا  مؤسسة سوق مالية  - وحدات صندوق استثمار عقاري

 .2وت غيل الصناديقاالستثمارات  إدارةن اط ممارسة 

بعد تقديم املعلومات  إال وحدات صندوق االستثمار العقاري طرحًا عامًا طرحال ُت (ب

 واحلصول على موافقتها. للهيئةالالئحة ( من هذه 3  امللحق ) املوضحة

تقديم أي متطلب آخر تطلبى ا يئة وفقًا للنظام ولوائحى جيب على مقّدم الطلب  (ج

 التنفيذية.

 

 جتاه الطلب هاوصالحياتا يئة : إجراءات الثامنةاملادة 

 من اآلتي: اختاذ أّي الصندوقطلب لطرح وحدات  أّيجيوز للهيئة عند دراسة  (أ

 إجراء أي استقصاء تراه مناسبًا. .1

 وشرح دأسئلة أيعن أو من ميثلى أمام ا يئة لإلجابة  م الطلبطلب حضور مقّد .2

م الطلب  ذه الالئحة أن  ا عالقة بالطلب. وخيضع مقّد ا يئة لة ترىأي مسأ

 من تاريخ تقديم طلبى.ابتداًء 

أو تأكيد صحة املعلومات  إضافية تراها ا يئة ضرورية طلب تقديم أي معلومة .3

 يومًا من تاريخ طلبها. (30)خالل يتم ذلك على أن  مةاملقّد

 يقدمها مقدم الطلب. التأكد من صحة أي معلومة .4

خالل الفرتة إذا مل ُيوفرها املعلومات املطلوبة منىد أو  ر مقدم الطلبفِّويإذا مل  (ب

للهيئة رفض فد من هذه املادة)أ( ( من الفقرة 3الفرعية )الزمنية احملددة   الفقرة 

وحتتفظ ا يئة حبقها   رفض أي طلب إذا ما رأت أن الصندوق  .طلبالدراسة 

                                                 
د ُيعمل بالفقرة )أ( من املادة السابعة من م24/2/2021هـ املوافق 12/7/1442وتاريخ  (2021-22-2) وفًقا لقرار جملس ا يئة رقم 2

مد على أن يستمر العمل بالفقرة )أ( من املادة الثالثة من الئحة 01/01/2022هـ املوافق 28/05/1443الالئحة ابتداًء من تاريخ هذه 

د م15/7/2006هـ املوافق 19/6/1427( وتاريخ 2006-193-1صناديق االستثمار العقاري الصادرة مبوجب قرار جملس ا يئة رقم )

: خالل الرابط اآلتيع عليها من اليت ميكن االطال

((aqaree)_AR.pdf20%sanadeek20%https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/lahiya) د

 املادة السابعة من هذه الالئحة.وذلك حتى تاريخ العمل بالفقرة )أ( من 

https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/lahiya%20sanadeek%20(aqaree)_AR.pdf
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أو قد ال يتناسب مع قدرة مدير الصندوقد أو  ديتعارض مع مصلحة املستثمرين

 ميكن أن ينتج عنى إخالل بالنظام أو لوائحى التنفيذية.

م الطلب بإشعار مقد دتقوم ا يئة بعد تسلمها مجيع املعلومات واملستندات املطلوبة (ج

يومًا من  (30)من القرارات اآلتية خالل مدة ال تتجاوز  ًاكتابيًا بذلكد وتتخذ أي

 شعار:تاريخ اإل

 املوافقة على الطلب كليًا أو جزئيًا. .1

 املوافقة على الطلب بال روط والقيود اليت تراها مناسبة. .2

 رفض الطلب مع بيان األسباب. .3

 تقوم ا يئة بإشعار مقدم الطلب كتابيًا بالقرار الذي تتخذه ب أن الطلب. (د

قبل وحدات   الصندوق أو تسويقها أو اإلعالن عنها  م الطلب طرحال جيوز ملقّد (ه

 .باملوافقةقرار ا يئة  على احلصول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 الباب الثالث: تنظيم عمل صناديق االستثمار العقاري

 

 الفصل األول: ا يكل التنظيمي للصندوق

 

 األساس القانوني إلدارة الصندوق: التاسعةاملادة 

التوقيع على شروط عالقة تعاقدية بني مدير الصندوق ومالكي الوحدات مبوجب تن أ 

 املرخص لى من ا يئة وفقًا ألحكام هذه الالئحة.وأحكام الصندوق 

 

 اديق االستثمار العقاري وأغراضها: أنواع صنالعاشرةاملادة 

 وتـعمل وفقًا لألغراض اآلتية: دصناديق االستثمار العقاري من النوع املقفل (أ

 دثم تطويرها دتملك أرض خامذلك بالتطوير األولي ثم البيع: ويكون  .1

 الصندوق. إنهاءوتقسيمها إىل أراٍض سكنيةد أو جتاريةد ومن ثم بيعها و

 من أجلتملك أرض خام أو مطورة ب ذلكالتطوير اإلن ائي ثم البيع: ويكون  .2

 الصندوق.إنهاء إن اء وحدات سكنية أو جتارية عليهاد ومن ثم بيعها و

ومن ثم البيع  دالتطوير األولي أو اإلن ائي بهدف التأجري ملدة زمنية حمددة .3

 الصندوق. إنهاءو

ومن  دبهدف التأجري ملدة زمنية حمددة ؛متلك عقارات مطورة تطويرًا إن ائيًا .4

 ثم البيع وإنهاء الصندوق.

االستثمار   عقارات مطورة تطويًرا إن ائًياد قابلة لتحقيق دخل دوري  .5

 وتأجريي. 

كر   الفقرة )أ( من هذه غري ما ُذ من الصناديق جيوز إن اء أنواع أو أغراض أخرى (ب

 املادة بعد توافر ما تراه ا يئة من شروط ومتطلبات.

 

 جملس إدارة الصندوق: احلادية ع رةاملادة 

 .ىتأسيس منذ قبل مدير الصندوق ن منصندوق جملس إدارة معّيرف على كل ُي  (أ

جملس إدارة الصندوق ( أيام من تعيني 10ا يئة قبل )وُي رتط احلصول على موافقة 

 .ىأو إجراء أي تغيري الحق   تكوين
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 أن الوجيب  لس إدارة الصندوق عن ثالثة أعضاءديقل عدد أعضاء جم أن الجيب  (ب

يقل عدد أعضاء جملس إدارة الصندوق املستقلني عن عضويند أو ثلث العدد 

 اإلمجالي ألعضاء اجمللسد أيهما أكثر.

ألعضاء فيما يتعلق باإذا مل ُيستوف النصاب املوضي   الفقرة )ب( من هذه املادة  (ج

تتوافر فيهم متطلبات التأهيل أعضاء مستقلني مدير الصندوق ن املستقلنيد يعّي

 ( من هذه املادة.طدة   الفقرة )الوار

من أعضاء جملس اإلدارة املستقلنيد ويكون العزل  ال حيق ملدير الصندوق عزل أّي (د

 .من هذه الالئحة والع رين لثةالثاوفقًا ألحكام املادة فقط من مالكي الوحدات 

جيب على مدير الصندوق عزل أي عضو من أعضاء جملس إدارة الصندوق   حال  (ه

من مالكي وحدات الصندوق يطلبون فيى من مدير للصندوق صدور قرار خاص 

 .الصندوق عزل ذلك العضو

فيجوز أن ختضع تلك  عقاريداستثمار أدار مدير الصندوق أكثر من صندوق  إذا (و

ما مل يكن عدد  إدارة واحد إلشراف جملس االستثمارية العقاريةالصناديق 

بفعالية من  عليهااإلشراف  حبيث ال ميكن مرتفعًااالستثمارية العقارية  الصناديق

على جملس  وجيب قبل جملس إدارة واحد حبسب التقدير املعقول ملدير الصندوق.

 اليت ي رف عليها االستثمار العقاري اإلدارة ومدير الصندوق مراجعة عدد صناديق

باإلمكان اإلشراف على هذا العدد  يم ما إذا كانيوتق دذلك اجمللس سنويًا

 أو أكثر من تلك الصناديق ينبغي تعيني جملس إدارة آخر لواحد أنى فعال أو ب كل

رأت إن آخر  تعيني جملس إدارةبلهيئة إلزام مدير الصندوق لو العقارية. االستثمارية

 جملس اإلدارة مرتفع. االيت ي رف عليه االستثمار العقاري أن عدد صناديق

جري تقييمًا سنويًا ملدى حتقق استقالل العضو على جملس إدارة الصندوق أن ُي (ز

 عالقات أو ظروف تؤثر أو ميكن أن تؤثر فيى.  وجودوالتأكد من عدم 

ال جيوز لعضو جملس إدارة الصندوق التصويت على أي قرار يتخذه جملس إدارة  (ح

أمر يكون لذلك العضو أي مصلحة خاصة مباشرة أو غري  الصندوق   شأن أي

 مباشرة فيىد وجيب اإلفصاح عن أي مصلحة من ذلك القبيل جمللس إدارة الصندوق.

عضوًا  نى مدير الصندوقيعّي شخص يتعني أن تتوافر متطلبات التأهيل اآلتية   أّي (ط

   جملس إدارة الصندوق:

 يكون مفلسًا أو خاضعًا ألي دعاوى إفالس أو إعسار. الن أ (1
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بالنزاهة  مل يسبق لى ارتكاب خمالفة تنطوي على احتيال أو تصرف خمّل (2

 واألمانة.

 أن ميتلك املهارات واخلربات الالزمة. (3

إذا فقد أي عضو من أعضاء جملس إدارة الصندوق أيًا من متطلبات التأهيل  (ي

لقيام مدير الصندوق ا هذه املادةد فيجب على ( منطاملنصوص عليها   الفقرة )

 باآلتي: 

 بذلك على الفور.ا يئة  إشعار (1

ن بدل ذلك العضو عضوًا آخر يفي مبتطلبات التأهيل املذكورة خالل أن يعّي (2

( يوماً من تاريخ علمى بذلكد وذلك   حال عدم استيفاء متطلبات الفقرة 45)

 ( من هذه املادة.ب)

من أعضاء جملس إدارة الصندوق أو توقف عن تقديم خدماتىد فيجب  إذا استقال أّي (ك

 على مدير الصندوق القيام باآلتي: 

 ( أيام.10بذلك خالل )ا يئة  إشعار (1

( يومًا من تاريخ علمى 45خالل ) الصندوق جملس إدارةتعيني عضو بديل    (2

 ( من هذه املادة.ببذلكد وذلك   حال عدم استيفاء متطلبات الفقرة )

د واملوقع   موقعى اإللكرتونيفورًا اإلفصاح جيب على مدير الصندوق  (ل

موقع آخر متاح للجمهور حبسب الضوابط اليت حتددها  أّي اإللكرتوني للسوق أو

  .جملس إدارة الصندوق عضوية   تغيريأي عن  )حيثما ينطبق( ا يئة

جيب على مدير الصندوق توفري مجيع املعلومات والوثائق الضرورية عن الصندوق  (م

جلميع أعضاء جملس إدارة الصندوق من أجل متكينهم من القيام بواجباتهم 

وجيب عليى أيضًا توفري أي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها جملس إدارة  بكفاءةد

 الصندوق لتمكينى من أداء مهامى.

 

 : مسؤوليات أعضاء جملس إدارة الصندوقع رة الثانيةاملادة 

 اآلتي: جملس إدارة الصندوقأعضاء  مسؤوليات ت مل

على مجيع العقود والقرارات والتقارير اجلوهرية اليت يكون الصندوق  املوافقة (1

تقديم  املوافقة على عقود - على سبيل املثال ال احلصر -طرفًا فيهاد وي مل ذلك 

وال ي مل ذلك العقود  احلفظد وعقود تقديم خدمات خدمات اإلدارة للصندوقد
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استثمارات قام بها الصندوق أو سيقوم  للقرارات االستثمارية   شأن أّي ًااملربمة وفق

 بها   املستقبل.

االطالع على التقرير املتضمن تقييم أداء وجودة اخلدمات املقدمة من األطراف  (2

( من 6امل ار إليى   الفقرة الفرعية )املعنية بتقديم اخلدمات اجلوهرية للصندوق 

وذلك للتأكد من قيام مدير  ؛من هذه الالئحةالثالثة ع رة من املادة  (هـ)الفقرة 

الصندوق مبسؤولياتى مبا حيقق مصلحة مالكي الوحدات وفقًا ل روط وأحكام 

 الصندوق وما ورد   هذه الالئحة. 

 التصويت املتعلقة بأصول الصندوق.اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق حبقوق  (3

تعارض مصاحل  املوافقة أو املصادقة على أي -متى كان ذلك مناسباً  - اإلشرافد و (4

 يفصي عنى مدير الصندوق.

وااللتزام لدى مدير الصندوق أو  مرتني سنويًا على األقل مع جلنة املطابقة االجتماع (5

ذات  واألنظمة اللوائي جبميعصندوق مسؤول املطابقة وااللتزام لديى ملراجعة التزام ال

   املتطلبات املنصوص عليها -املثال ال احلصر  على سبيل -العالقةد وي مل ذلك 

 هذه الالئحة.

املادتني السادسة والع رين املوافقة على مجيع التغيريات املنصوص عليها    (6

 موافقة علىمدير الصندوق حصول الع رين من هذه الالئحةد وذلك قبل ة وبعالساو

 )حيثما ينطبق(.  أو إشعارهم مالكي الوحدات وا يئة

ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مستند آخر )سواء أكان  اكتمالالتأكد من  (7

ومدير الصندوق وإدارتى إفصاحات تتعلق بالصندوق  يتضمن عقدًا أم غريه(

 .د إضافة إىل التأكد من توافق ما سبق مع أحكام هذه الالئحةللصندوق

 مالكي الوحدات حيقق مصلحة من قيام مدير الصندوق مبسؤولياتى مبا التأكد (8

 وأحكام الصندوق. وفقًا ألحكام هذه الالئحة وشروط

مدير الصندوق مع املخاطر املتعلقة بأصول الصندوق وفًقا  تعاملتقييم آلية  (9

 مدير الصندوق حيال رصد املخاطر املتعلقة بالصندوق وكيفية وإجراءاتلسياسات 

 .التعامل معها

العمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وحرص ومبا حيقق مصلحة  (10

 مالكي الوحدات.

مجيع وقائع االجتماعات والقرارات ت تمل على االجتماعات اليت  حماضرتدوين  (11
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 .جملس إدارة الصندوقاليت اختذها 

امل ار  حيا ا ال كاوى واإلجراءات املتخذةمجيع االطالع على التقرير املتضمن  (12

 ؛( من الفقرة )هـ( من املادة الثالثة ع رة من هذه الالئحة12إليى   الفقرة الفرعية )

وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق مبسؤولياتى مبا حيقق مصلحة مالكي 

 الوحدات وفقًا ل روط وأحكام الصندوق وما ورد   هذه الالئحة. 

 

 الفصل الثاني: إدارة الصندوق 

 

 : إدارة الصندوقالثالثة ع رةاملادة 

جيب على مدير الصندوق أن يعمل ملصلحة مالكي الوحدات مبوجب أحكام هذه  (أ

 الالئحة والئحة مؤسسات السوق املالية وشروط وأحكام الصندوق.

يقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام جبميع املبادئ والواجبات اليت نصت عليها  (ب

املالية مبا   ذلك واجب األمانة جتاه مالكي الوحداتد الئحة مؤسسات السوق 

 الذي يتضمن العمل مبا حيقق مصاحلهم وبذل احلرص املعقول.

جيب أن تكون مجيع إفصاحات مدير الصندوق كاملة وواضحة وصحيحة وغري  (ج

 مضللة. 

د وجيب أن يعمل لدى مدير الصندوقاستثمارية يتوىل إدارة الصندوق مدير حمفظة  (د

 .مؤسسات السوق املاليةأحكام الئحة  مبوجبيكون شخصًا مسجاًل لدى ا يئة 

 التزامات مدير الصندوق: (ه

لتنفيذ اجلوانب الفنية  تباعهااواجب ال وضع إجراءات اختاذ القرارات .1

 .وأعمالى واإلدارية مل اريع الصندوق

االلتزام جبميع األنظمة واللوائي والتعليمات السارية   اململكة ذات العالقة  .2

 بعمل الصندوق.

 عقاري صندوق استثمارتطبيق برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام لكل  .3

 تطبيق عند طلبها.يديرهد وأن يزود ا يئة بنتائج ال

وضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر اليت تؤثر   استثمارات  .4

الصندوقد وضمان سرعة التعامل معهاد على أن تتضمن تلك السياسات 

 ل.ألقيم املخاطر ب كل سنوي على ايواإلجراءات القيام بعملية تق
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مهام  جيب على مدير الصندوق التعاون مع مجيع األشخاص املعنيني بأداء .5

د وتزويدهم جبميع مراجع احلساباتللصندوق مبا   ذلك أمني احلفظ و

 .ما يلزم ألداء واجباتهم ومهامهم وفقًا  ذه الالئحة

مة من ألداء وجودة اخلدمات املقّد ًاإعداد تقرير سنوي يتضمن تقييم .6

مبن   ذلك أمني  –األطراف املعنية بتقديم اخلدمات اجلوهرية للصندوق 

م مدير د وجيب أن يقّد–ملطور ومدير األمالك حسبما ينطبق احلفظ وا

 الصندوق التقرير امل ار إليى   هذه الفقرة إىل جملس إدارة الصندوق.

إدارة أصول الصندوق مبا حيقق مصلحة مالكي الوحدات وفقًا ل روط  .7

  .الصندوقوأحكام 

  ملصلحة الصندوق. ُترَبم التأكد من نظامية وسالمة العقود اليت .8

أحكام هذه الالئحةد سواء أأدى بلتزام الّد مدير الصندوق مسؤواًل عن اُيَع .9

مسؤولياتى وواجباتى ب كل مباشر أم كلف بها جهة خارجية مبوجب 

مدير الصندوق  ّد. وُيَعمؤسسات السوق املاليةأحكام هذه الالئحة والئحة 

احتيالى عن  النامجةعن خسائر الصندوق  مسؤواًل جتاه مالكي الوحدات

 .املتعمد تصرفى أو تقصريهإهمالى أو سوء أو 

( من هذه الالئحة 12ا ورد   امللحق )مبتزام لجيب على مدير الصندوق اال .10

 عند التقدم بطلبات املوافقة أو اإلشعارات للهيئة.

 جيب على مدير الصندوق التقيد بال روط واألحكام اخلاصة بالصندوق. .11

ال كاوى مجيع قرير سنوي يتضمن جيب على مدير الصندوق إعداد ت .12

م مدير الصندوق التقرير امل ار وجيب أن يقّد دحيا ا ةواإلجراءات املتخذ

 إليى   هذه الفقرة إىل جملس إدارة الصندوق.

جيب على مدير الصندوق االلتزام مبا ورد   التعليمات اخلاصة بإعالنات  .13

 الصناديق االستثمارية.

 

 االحتفاظ بالدفاتر والسجالتاملادة الرابعة ع رة: 

 جيب على مدير الصندوق أن حيتفظ بدفاتر وسجالت مجيع الصناديق اليت يديرها. (أ
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جلميع الوحدات  جيب على مدير الصندوق أن حيتفظ   مجيع األوقات بسجّل (ب

حمّدث يوضي رصيد الوحدات القائمة لكل صندوق من  الصادرة وامللغاةد وبسجّل

 صناديق االستثمار العقاري اليت يديرها.

دون اإلخالل مبا ورد   الفقرة )ب( من هذه املادةد جيب على مدير الصندوق  (ج

االحتفاظ جبميع الدفاتر والسجالت كما هو منصوص عليى   هذه الالئحة مدة 

ع ر سنوات مامل حتدد ا يئة خالف ذلك. و  حال وجود دعوى قضائية أو مطالبة 

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

بتلك الدفاتر والسجالتد جيب على مدير الصندوق أن حيتفظ بتلك الدفاتر 

نتهاء تلك الدعوى القضائية أو املطالبة أو احني  ىلإوالسجالت مدة أطول وذلك 

 إجراءات التحقيق القائمة.

 

  التكليف من قبل مدير الصندوق :اخلامسة ع رةاملادة 

أو أي من تابعيى بالعمل مديرًا  أو أكثر ثالثتكليف طرف  الصندوقجيوز ملدير  (أ

للصندوق من الباطن ألي صندوق استثمار عقاري يديره مدير الصندوق. ويدفع مدير 

 من موارده اخلاصة. الصندوق أتعاب ومصاريف أي مدير للصندوق من الباطن

باستثناء احلاالت الواردة   الفقرة )ج( من هذه املادةد جيب أن يكون مدير  (ب

مؤسسة سوق مالية )أ( من هذه املادة  للفقرةالصندوق من الباطن املكلف وفقًا 

د وجيب أن 3  ممارسة ن اط إدارة االستثمارات وت غيل الصناديق ا  مرخصًا

 ف مبوجب عقد مكتوب.يكلَّ

استثمارات الصندوق بإدارة جيوز تكليف مدير صندوق من الباطن خارج اململكة  (ج

اخلارجية على أن يكون مؤسسًا ومرخصًا لى وخاضعًا إلشراف جهة رقابية وفق 

قها ا يئةد وجيب أن معايري ومتطلبات تنظيمية مماثلة على األقل لتلك اليت تطّب

 يكلَّف مبوجب عقد مكتوب.

                                                 
د ُيعمل مبتطلب احلصول على ترخيص   م24/2/2021هـ املوافق 12/7/1442وتاريخ  (2021-22-2)وفًقا لقرار جملس ا يئة رقم  3

تطلب مد ويستمر العمل مب01/01/2022هـ املوافق 28/05/1443ممارسة ن اط إدارة االستثمارات وت غيل الصناديق ابتداًء من تاريخ 

احلصول على ترخيص   ممارسة أعمال اإلدارة حتى تاريخ العمل مبتطلب احلصول على ترخيص   ممارسة ن اط إدارة االستثمارات 

 وت غيل الصناديق.
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رها احملض تقييم ما إذا كانت املعايري واملتطلبات التنظيمية للهيئة وفقًا لتقدي (د

قة على مدير الصندوق من الباطن املكلف الذي يعمل خارج اململكة مماثلة املطّب

 قها ا يئة.على األقل لتلك اليت تطّب

 بالعمل موزعًاجيوز ملدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيى  (ه

ويدفع مدير الصندوق  ستثمار عقاري يديره مدير الصندوقدلوحدات أي صندوق ا

 أتعاب ومصاريف املوزع من موارده اخلاصة.

جيب أن يكون املوزع املكلف   اململكة وفقاً للفقرة )هـ( من هذه املادة من إحدى  (و

 الفئات التالية: 

   ممارسة ن اط التعامل. امرخصًا  مؤسسة سوق مالية  .1

   ممارسة ن اط تقديم امل ورة. امرخصًا  مؤسسة سوق مالية  .2

 بنكًا حمليًا.   .3

جيب أن يكون التكليف امل ار إليى   الفقرة )هـ( من هذه املادة مبوجب عقد  (ز

مكتوبد و  حال كان املوزع املكلف بنًكا حملًياد فيجب أن يتضمن الضوابط 

 اآلتية حبد أدنى:

املطروحة طرحًا عامًا من خالل العقاري أن توزَّع وحدات صناديق االستثمار  .1

 املوقع اإللكرتوني للموزع فقط.

أن يتيي املوقع اإللكرتوني للموزع املكلف إمكانية تعبئة وتوقيع املستندات  .2

 ومنها ما يلي: دالالزمة

 اتفاقية فتي احلساب االستثماري اخلاصة مبدير الصندوق. (أ)

 .ملاليةمؤسسات السوق امنوذج "معرفة العميل" الوارد   الئحة  (ب)

منوذج االشرتاك اخلاص بالصندوقد وال روط واألحكام اخلاصة  (ج)

 بالصندوق الذي يرغب   االشرتاك فيى.

مدير  ّدَع  حال تكليف مدير الصندوق املوزع مبوجب الفقرة )هـ( من هذه املادةد ُي (ح

الصندوق مسؤواًل عن االلتزام بالنظام ولوائحى التنفيذية ونظام مكافحة غسل 

االعتماد على املوزع املكلف   اختاذ تدابري األموال والئحتى التنفيذيةد وجيوز لى 

الواردة   نظام مكافحة العناية الواجبة جتاه العميل وفقًا لألحكام ذات العالقة 

 التنفيذية.غسل األموال والئحتى 
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بعمليات الصندوق مبا بالقيام جيوز ملدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر  (ط

   ذلك اخلدمات اإلدارية للصندوق. 

باستثناء احلاالت الواردة   الفقرة )ك( من هذه املادةد جيب أن يكون الطرف  (ي

   امرخصًا  مؤسسة سوق مالية للفقرة )ط( من هذه املادة  الثالث املكلف وفقًا

ف مبوجب د وجيب أن يكل4َّإدارة االستثمارات وت غيل الصناديقممارسة ن اط 

 عقد مكتوب. 

بعمليات الصندوق خارج اململكة فيما بالقيام جيوز تكليف طرف ثالث أو أكثر  (ك

على أن يكون مؤسسًا ومرخصًا لى  علق باستثمارات الصندوق اخلارجيةديت

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

 ف مبوجب عقد مكتوب.قها ا يئةد وجيب أن يكلَّاليت تطّب

للهيئة وفقًا لتقديرها احملض تقييم ما إذا كانت املعايري واملتطلبات التنظيمية  (ل

لثالث املكلف بالقيام بعمليات الصندوق الذي يعمل خارج قة على الطرف ااملطّب

 قها ا يئة.اململكة مماثلة على األقل لتلك اليت تطّب

 

 : عزل مدير الصندوق واستبدالىع رةالسادسة املادة 

فيما يتعلق بصندوق استثمار عقاري حمدد واختاذ أي  الصندوقللهيئة عزل مدير  (أ

إجراء تراه مناسبًا لتعيني مدير صندوق بديل لذلك الصندوق أو اختاذ أي تدبري آخر 

 من احلاالت اآلتية: تراه مناسبًاد وذلك   حال وقوع أّي

 االستثمارات وت غيل الصناديق إدارةن اط توقف مدير الصندوق عن ممارسة  .1

  .مؤسسات السوق املاليةدون إشعار ا يئة بذلك مبوجب الئحة 

االستثمارات وت غيل  إدارةن اط إلغاء ترخيص مدير الصندوق   ممارسة  .2

 أو سحبى أو تعليقى من قبل ا يئة.الصناديق 

ن اط تقديم طلب إىل ا يئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصى   ممارسة  .3

 .لصناديقاالستثمارات وت غيل ا إدارة

 -ب كل تراه ا يئة جوهريًا-إذا رأت ا يئة أن مدير الصندوق قد أخل  .4

 النظام أو لوائحى التنفيذية.بتزام لباال

                                                 
د ُيعمل مبتطلب احلصول على رخصة إدارة م24/2/2021هـ املوافق 12/7/1442وتاريخ  (2021-22-2)وفًقا لقرار جملس ا يئة رقم  4

 .م01/01/2022هـ املوافق 28/05/1443ستثمارات وت غيل الصناديق ابتداًء من تاريخ اال
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الذي يدير أصول صندوق االستثمار العقاري  االستثمارية مدير احملفظة وفاة .5

أو عجزه أو استقالتى مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق 

أو أصول الصناديق اليت العقاري قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار 

 .االستثمارية يديرها مدير احملفظة

من مالكي وحدات الصندوق املغلق يطلبون فيى للصندوق صدور قرار خاص  .6

 من ا يئة عزل مدير الصندوق.

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناًء على أسس معقولة -الة أخرى ترى ا يئة أي ح .7

من احلاالت الوارد ذكرها   الفقرة  جيب على مدير الصندوق إشعار ا يئة بأّي  (ب

 حدوثها.تاريخ ( من الفقرة )أ( من هذه املادة خالل يومني من 5الفرعية )

( 1)الفرعية عند عزل مدير الصندوق وفقًا للحاالت املنصوص عليها   الفقرات  (ج

 ا يئة مدير الصندوقتوّجى ( من الفقرة )أ( من هذه املادةد 7( و)5( و)4( و)3( و)2و)

( يومًا من تاريخ صدور قرار 15للدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ) املعزول

د من خالل قرار صندوق احلفظ أو جهة أخرىوذلك لتعيني أمني ؛ ا يئة بالعزل

حتديد املدة احملددة للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل ود للبحث عادي

 .والتفاوض

( من 6عند عزل مدير الصندوق وفقًا للحالة املنصوص عليها   الفقرة الفرعية ) (د

االجتماع قرار صندوق عادي   نفس استصدار يى الفقرة )أ( من هذه املادةد جيب عل

لتعيني وذلك ؛ الذي مت فيى تصويت مالكي الوحدات على طلب عزل مدير الصندوق

للبحث والتفاوض مع مدير صندوق بديل وحتديد املدة  أمني احلفظ أو جهة أخرى

 .احملددة للبحث والتفاوض

( من هذه املادةد د( و)جا   الفقرتني )معند حتقق أي من احلالتني املنصوص عليه (ه

ع مالكي الوحدات خالل ائج اجتمار ا يئة بنت ِعمدير الصندوق أن ُيجيب على 

  انعقاده. تاريخ يومني من

املخولة املعّينة اجلهة أمني احلفظ أو تزويد التعاون وجيب على مدير الصندوق  (و

طلب منى لغرض تعيني مدير صندوق بديل وذلك بأي مستندات ُت لبحث والتفاوضبا

الطلبد وجيب على كال الطرفني احلفاظ على سرية ( أيام من تاريخ 10خالل )

 املعلومات.
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عند موافقة مدير الصندوق البديل على إدارة الصندوق  دجيب على مدير الصندوق (ز

إىل الكتابية فقة مدير الصندوق البديل موايرسل أن  الصندوق إليىإدارة وحتويل 

 .تسلمها  يئة فورا

وفقًا للفقرة )أ( من هذه املادةد فيتعني على إذا مارست ا يئة أيًا من صالحياتها  (ح

مدير الصندوق التعاون ب كل كامل من أجل املساعدة على تسهيل النقل السلس 

( يومًا األوىل من تعيني 60للمسؤوليات إىل مدير الصندوق البديل وذلك خالل الـ )

ن مدير الصندوق البديل. وجيب على مدير الصندوق املعزول أن ينقلد حيثما كا

ذلك ضروريًا ومناسبًا ووفقًا لتقدير ا يئة احملضد إىل مدير الصندوق البديل مجيع 

 ذي العالقة. العقاري العقود املرتبطة بصندوق االستثمار

مل  إنصندوق خاص للمن خالل قرار حيق ملالكي الوحدات طلب تصفية الصندوق  (ط

خالل املدة احملددة للبحث والتفاوض امل ار إليها    مدير صندوق بديلعيَّن ُي

 من هذه املادة.و)د( )ج( الفقرتني 

 

 املادة السابعة ع رة: قرارات االستثمار

إذا ُعزل مدير الصندوق وفقًا للمادة السادسة ع رة من هذه الالئحةد فيجب أن يتوقف 

العالقة مبجرد تعيني مدير الصندوق  اعن اختاذ أي قرارات استثمارية ختص الصندوق ذ

 البديل أو   أي وقت سابق حتدده ا يئة.

 

 ع رة: القوائم املاليةالثامنة املادة 

جيب أن ُتَعّد القوائم املالية للصندوق باللغة العربيةد وب كل نصف سنوي على  (أ

ا يئة السعودية للمحاسبني  املعتمدة منوفقًا ملعايري احملاسبة  فحصاألقلد وُت

القانونينيد وجيوز إعداد نسخ إضافية بلغات أخرىد و  حال وجود أي تعارض بني 

 تلك النسخد يؤخذ بالنص العربي.

 املعتمدة منجيب مراجعة القوائم املالية السنوية للصندوق وفقًا ملعايري احملاسبة  (ب

من  - مراجع احلسابات علىجيب كذلك ا يئة السعودية للمحاسبني القانونينيد 

ى من يليقدَّم إوبناء على ما  دللصندوق مراجعتى للقوائم املالية السنوية خالل

أن ُيضّمن   تقريره ما قد يتبني لى من خمالفات ألحكام الئحة صناديق  - معلومات

 .أو شروط وأحكام الصندوق العقاري االستثمار
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 واإلفصاح عنهااملصاحل تعارض : ع رةالتاسعة املادة 

ال جيوز ملدير الصندوق أو أي من تابعيى التصرف كأصيل حلسابى اخلاص عند  (أ

 التعامل مع الصناديق اليت يديرها.

دون اإلخالل بأحكام الفقرات )أ( و)ج( و)د( و)هـ( من هذه املادةد جيب على مدير  (ب

الصندوق التعامل مع حاالت تعارض املصاحل وفق أحكام الئحة مؤسسات السوق 

 املالية. 

ما مل يفصي مدير الصندوق )أو مدير الصندوق من الباطن( ب كل سابق )حيثما  (ج

صاحل جمللس إدارة الصندوق ذي أمكن ذلك( أو ب كل فوري عن تعارض امل

العالقةد وحيصل على موافقتى أو مصادقتى على هذا التصرفد ال جيوز ملدير 

 الصندوق أو ملدير الصندوق من الباطن ممارسة أي عمل ينطوي على:

أي تعارض جوهري بني مصاحل مدير الصندوق أو مصاحل مدير الصندوق من  .1

 يديره.الباطن ومصاحل أي صندوق استثمار 

يديره ومصاحل صندوق استثمار آخر ر أي تعارض بني مصاحل أي صندوق استثما .2

 يديره أو حساب عميل آخر.

جيب على مدير الصندوق )ومدير الصندوق من الباطن( ضمان عدم ممارسة أي من  (د

تابعيهم ألي عمل ينطوي على تعارض للمصاحل على النحو املوضي   الفقرة )ج( من 

 هذه املادة.

على مدير الصندوق اإلفصاح عن تعارض املصاحل املوافق أو املصادق عليى من  جيب (ه

ِقبل جملس إدارة الصندوق ذي العالقة ب كل فوري   املوقع اإللكرتوني ملدير 

 موقع آخر متاح للجمهور حبسب أّيواملوقع اإللكرتوني للسوق أو  دالصندوق

ِعّدها مدير قارير الصندوق اليت ُيو  ت)حيثما ينطبق(  الضوابط اليت حتددها ا يئة

 من هذه الالئحة. اخلامسة والع رينالصندوق وفقًا للمادة 

 

 املادة الع رون: ترتيبات العمولة اخلاصة

ختضع أي ترتيبات عمولة خاصة يربمها مدير الصندوق لالئحة مؤسسات السوق  (أ

 وجيب اإلفصاح عنها   شروط وأحكام الصندوق. داملالية
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السلع واخلدمات اليت حيصل عليها مدير الصندوق مبوجب ترتيبات  جيب أن تكون (ب

عن  العمولة اخلاصة حمصورة   السلع واخلدمات املتعلقة بتنفيذ صفقات نيابًة

صندوق االستثمار العقاري ذي العالقة أو بتقديم أحباث ملصلحة صندوق االستثمار 

 العقاري ذي العالقة.

على مبالغ نقدية مباشرة مبوجب عمولة خاصة حظر على مدير الصندوق احلصول ُي (ج

 أو أي ترتيب آخر.

 

 : متطلبات املراجعةالع روناحلادية و املادة

ق للقيام بعملية قبل تأسيس الصندو مراجع حسابات تعيني الصندوقعلى مدير  (أ

مسجاًل لدى ا يئة وفًقا  للصندوق مراجع احلسابات . وجيب أن يكوناملراجعة

مستقاًل عن و مراجعي حسابات املن آت اخلاضعة إلشراف ا يئةلقواعد تسجيل 

والئحتى  مدير الصندوق وفقاً ملعيار االستقاللية احملدد   نظام احملاسبني القانونيني

 .التنفيذية

( أشهر قبل نهاية سنتى املاليةد 9الصندوق مدة تزيد على ) تأسيسإذا مضى على  (ب

 . األوىلالسنة املالية فيجب   هذه احلالة القيام بعملية املراجعة بنهاية 

( أشهر أو أقل قبل نهاية سنتى املاليةد 9مدة ) الصندوقإذا مضى على تأسيس  (ج

 فيجوز   هذه احلالة القيام بعملية املراجعة   نهاية السنة املالية اليت تليها.

 مراجع حساباتجيب احلصول على موافقة جملس إدارة الصندوق على تعيني أي  (د

 بديل أو تغيريه.

أو أن يوجى  ساباتمراجع احلجيب على جملس إدارة الصندوق أن يرفض تعيني  (ه

 من احلاالت اآلتية: املعنيد   أّي مراجع احلساباتمدير الصندوق بتغيري 

تتعلق  ملراجع احلسابات حول سوء السلوك املهين جوهريةوجود ادعاءات قائمة و .1

 بتأدية مهامى.

 .مستقاًل للصندوق مراجع احلساباتإذا مل يعد  .2

 لدى ا يئة.إذا مل يعد مراجع احلسابات للصندوق مسجاًل  .3

ال ميلك املؤهالت واخلربات  مراجع احلساباتإذا قرر جملس إدارة الصندوق أن  .4

 الكافية لتأدية مهام املراجعة ب كل ُمرض.
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 املعيَّن. مراجع احلساباتإذا طلبت ا يئة وفقًا لتقديرها احملض تغيري  .5

 مبوافقة جملس إدارة الصندوق. مراجع احلساباتحيدد مدير الصندوق أتعاب  (و

 

 مقابل اخلدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة: والع رونثانية ال املادة

الصندوق عن أي مقابل  وأحكام شروط   اإلفصاحجيب على مدير الصندوق  (أ

 أو تتقاضها جهات أخرى.د أو أتعاب يتقاضاها دأو عموالت دخدمات

الصندوق مجيع الرسوم واألتعاب ومقابل اخلدمات وأحكام جيب أن ُتحدد شروط  (ب

 أصول الصندوق.أم كانت مستحقة على مالكي الوحدات أسواء 

يفرضها مدير  دأو أتعاب دأو عموالت دللهيئة فرض حد أعلى ألي مقابل خدمات (ج

 الصندوق.

 

 : اجتماعات مالكي الوحداتوالع رون لثةالثا املادة

أن  علىد اجتماع ملالكي الوحدات مببادرة منىجيوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد  (أ

ام مبوجب أحك وواجباتى يتعارض موضوع الدعوة مع مسؤوليات مدير الصندوق ال

 .هذه الالئحة

( أيام من 10جيب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ) (ب

 تسلم طلب كتابي من أمني احلفظ.

( أيام من 10جيب على مدير الصندوق الدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ) (ج

تسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات الذين ميلكون 

( على األقل من قيمة وحدات الصندوقد وجيب على %25جمتمعني أو منفردين )

 على ذلك   شروط وأحكام الصندوق.أن ينص مدير الصندوق 

تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات باإلعالن عن ذلك   املوقع اإللكرتوني  (د

د موقع آخر متاح للجمهور حبسب الضوابط اليت حتددها ا يئة وأّيملدير الصندوق 

( أيام 10وبإرسال إشعار كتابي إىل مجيع مالكي الوحدات وأمني احلفظ قبل )

( يومًا قبل االجتماع. وجيب أن حيدد 21على األقل من االجتماع ومبدة ال تزيد على )

وجدول األعمال اخلاص بى  اإلعالن واإلشعار تاريخ االجتماع ومكانى ووقتى

 والقرارات املقرتحةد وجيب على مدير الصندوق إرسال نسخة منى إىل ا يئة.
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مدير الصندوق عند إعداد جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات أن على جيب  (ه

املوضوعات اليت يرغب مالكي الوحدات   إدراجهاد وحيق يأخذ   االعتبار 

( على األقل من قيمة وحدات الصندوق %10ملالكي الوحدات الذين ميلكون )

 ن الأشريطة  عمال اجتماع مالكي الوحداتدأإضافة موضوع أو أكثر إىل جدول 

يتداخل املوضوع املقرتح مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباتى مبوجب أحكام 

 .هذه الالئحة

جيوز ملدير الصندوق تعديل جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات خالل فرتة  (و

اإلعالن امل ار إليها   الفقرة )د( من هذه املادةد على أن يعلن ذلك   موقعى 

ا يئةد لجمهور حبسب الضوابط اليت حتددها موقع آخر متاح ل وأّي اإللكرتوني

يام قبل ع رة أع مالكي الوحدات وأمني احلفظ مجيإشعار كتابي إىل  وبإرسال

 ( يومًا قبل االجتماع. 21ومبدة ال تزيد على )على األقل من االجتماع 

  حال موافقة مالكي الوحدات على أي من القرارات املقرتحة   اجتماع مالكي  (ز

الوحداتد واستلزم ذلك تعديل شروط وأحكام الصندوقد فعلى مدير الصندوق 

 حكام وفقًا للقرار املوافق عليى.   األ روط وهذه التعديل 

 من مالكي ال يكون اجتماع مالكي الوحدات صحيحًا إال إذا حضره عدٌد (ح

( على األقل من قيمة وحدات الصندوق ما مل %25الوحدات ميلكون جمتمعني )

 حتدد شروط وأحكام الصندوق نسبة أعلى.

( من هذه املادةد فيجب على مدير حإذا مل ُيستوَف النصاب املوضي   الفقرة ) (ط

موقع  وأّيالصندوق الدعوة الجتماع ثاٍن باإلعالن عن ذلك   موقعى اإللكرتوني 

وبإرسال إشعار كتابي  اح للجمهور حبسب الضوابط اليت حتددها ا يئةدآخر مت

إىل مجيع مالكي الوحدات وأمني احلفظ قبل موعد االجتماع الثاني مبدة ال تقل 

االجتماع الثاني صحيحًا أيًا كانت نسبة الوحدات املمثلة    عّد( أيام. وُي5عن )

 االجتماع.

 لتمثيلى   اجتماع مالكي الوحدات. جيوز لكل مالك وحدات تعيني وكيل لى (ي

جيوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد   اجتماع مالكي الوحدات عن كل  (ك

 وحدة ميتلكها وقت االجتماع.

التصويت   اجتماع مالكي الوحدات على القرار ملالك الوحدات الكبري ال جيوز  (ل

 نفعتها إليى.الذي يتعلق باالستحواذ على أصول عقارية تعود ملكيتها أو م
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جيوز عقد اجتماعات مالكي الوحدات وامل اركة   مداوالتها والتصويت على  (م

 قراراتها بواسطة وسائل التقنية احلديثة وفقًا للضوابط اليت تضعها ا يئة.

يكون القرار نافذًا مبوافقة مالكي الوحدات الذين متثل نسبة ملكيتهم أكثر  (ن

من جمموع الوحدات احلاضر نطبق( ( )حيثما ي%75أو أكثر من )( %50من )

كان حضورهم شخصيًا أم وكالة أم أكها   اجتماع مالكي الوحدات سواء ماّل

 بواسطة وسائل التقنية احلديثة.

شعار الكتابي إىل مجيع مالكي من متطلب إرسال اإل الصندوق املتداولستثنى ُي(س

على أن يكون اإلعالن د من هذه املادةو)ط( )و( و)د( الفقرات الوحدات الوارد   

 .واملوقع اإللكرتوني للسوق عن ذلك   املوقع اإللكرتوني ملدير الصندوق

 

 الثالث: اإلفصاحالفصل 

 : اإلفصاحوالع رون رابعةال املادة

جيب على مدير الصندوق توفري معلومات كافية عن أهداف االستثمار   الصندوق  (أ

 قرارهممعلومة أخرى متكِّن مالكي الوحدات من اختاذ  د وأّيوخماطره

حتتوي املواد التعريفية للصندوق على أي معلومة خاطئة أن ال االستثماريد وجيب 

 أو مضللة.

صندوق طرح وحدات جيب على مدير الصندوق أن يفصي عن مجيع مصروفات  (ب

 .لصندوق  شروط وأحكام ا االستثمار العقاري   حال حتميلها على الصندوق

تقديم نسخة حمدَّثة من شروط وأحكام الصندوق إىل جيب على مدير الصندوق  (ج

( أيام من تاريخ إجراء أي تغيري عليهاد وكذلك إىل أمني احلفظ 10ا يئة خالل )

موقعى   فور حتديثها. وجيب عليى ن ر نسخة من شروط وأحكام الصندوق 

موقع آخر متاح للجمهور حبسب  أّي د واملوقع اإللكرتوني للسوق أواإللكرتوني

د وجيب عليى كذلك اإلعالن عن )حيثما ينطبق( الضوابط اليت حتددها ا يئة

د واملوقع موقعى اإللكرتوني  ثة من شروط وأحكام الصندوق النسخة احملّد

موقع آخر متاح للجمهور حبسب الضوابط اليت حتددها  أّي اإللكرتوني للسوق أو

حتديث عليها مبا  ( أيام من تاريخ إجراء أّي10وذلك خالل ) د)حيثما ينطبق( ا يئة

   ذلك التحديث السنوي ألداء الصندوق. 
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 إىل مالكي الوحدات تقديم التقارير: ة والع رونامساخلاملادة  

نصف سنوي من السنة بيانًا  أن ين ر العقارياالستثمار  جيب على مدير صندوق (أ

ربع سنوي العقاري املتداول أن ين ر بياناً  االستثمار على مدير صندوقجيب و داملالية

)حيثما  من هذه الالئحة( 6أو امللحق )( 5وفقًا ملتطلبات امللحق )د من السنة املالية

  وذلك د من نهاية النصف أو الربع املعين أيام( 10خالل مدة ال تتجاوز )د ينطبق(

موقع آخر متاح للجمهور  أّي د واملوقع اإللكرتوني للسوق أوموقعى اإللكرتوني

 . )حيثما ينطبق( الضوابط اليت حتددها ا يئةحبسب 

د جيب على مدير الصندوق إعداد تقارير سنوية ون رها   موقعى اإللكرتوني (ب

الضوابط اليت حبسب موقع آخر متاح للجمهور  أّي واملوقع اإللكرتوني للسوق أو

 ( من هذه الالئحة.4ملتطلبات امللحق )وفقًا )حيثما ينطبق(د  حتددها ا يئة

 املالية األولية للجمهور بعد فحصها وفقًاالقوائم جيب على مدير الصندوق إتاحة  (ج

مقابلد خالل مدة ال تتجاوز  د دون أّيألحكام املادة الثامنة ع رة من هذه الالئحة

وبالوسائل د وذلك   األماكن القوائم املالية األولية( يومًا من نهاية فرتة 30)

 دلكرتوني ملدير الصندوقو  املوقع اإل داحملددة   شروط وأحكام الصندوق

سب الضوابط اليت حبمتاح للجمهور آخر موقع  أّيواملوقع اإللكرتوني للسوق أو 

 .)حيثما ينطبق( حتددها ا يئة

املالية السنوية القوائم  التقارير السنوية )مبا   ذلك جيب على مدير الصندوق إتاحة (د

مقابلد خالل  دون أّي (ألحكام املادة الثامنة ع رة من هذه الالئحةاملراجعة وفقًا 

( أشهر من نهاية فرتة التقريرد وذلك   األماكن وبالوسائل 3مدة ال تتجاوز )

 دلكرتوني ملدير الصندوقو  املوقع اإل داحملددة   شروط وأحكام الصندوق

سب الضوابط اليت حبخر متاح للجمهور آموقع  أّيسوق أو واملوقع اإللكرتوني لل

 . )حيثما ينطبق( حتددها ا يئة

 

 غري األساسية: التغيريات األساسية والتغيريات الرابعالفصل 

 

 : موافقة ا يئة ومالكي الوحدات على التغيريات األساسيةوالع رون سادسةالاملادة 

مالكي الوحدات   الصندوق جيب على مدير الصندوق احلصول على موافقة  (أ

 املعين على التغيري األساسي املقرتح من خالل قرار صندوق عادي.
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من الفقرة )أ( من هذه املادةد جيب على مدير الصندوق احلصول على  استثناًء (ب

موافقة مالكي الوحدات   الصندوق املعين على التغيري األساسي املقرتح الوارد   

 .صندوقخاص للفقرة )د( من هذه املادة من خالل قرار ( من ال9الفقرة الفرعية )

بعد احلصول على موافقة مالكي الوحدات وفقًا  -جيب على مدير الصندوق  (ج

سي احلصول على موافقة ا يئة على التغيري األسا - من هذه املادة و)ب( )أ(للفقرتني 

 .املقرتح للصندوق

 من احلاالت اآلتية: ُيقصد مبصطلي "التغيري األساسي" أّي (د

 .طبيعتى أو فئتى التغيري املهم   أهداف الصندوق أو .1

أو  التغيري الذي قد يكون لى تأثري سليب وجوهري على مالكي الوحدات .2

 .فيما يتعلق بالصندوق املغلق على حقوقهم

 خاطر للصندوق.املدرجة التغيري الذي يكون لى تأثري    .3

 منصب مدير الصندوق. االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من .4

يؤدي   املعتاد إىل أن يعيد مالكي الوحدات النظر   م اركتهم أي تغيري  .5

 املغلق.  الصندوق 

أي تغيري يؤدي إىل زيادة املدفوعات من أصول الصندوق املغلق إىل مدير  .6

 تابع ألي منهما. الصندوق أو أي عضو من أعضاء جملس إدارة الصندوق أو أّي

 .م نوعًا جديدًا من املدفوعات تسدَّد من أصول الصندوق املغلقتغيري يقّد أّي .7

تغيري يزيد ب كل جوهري أنواع املدفوعات األخرى اليت تسدَّد من أصول  أّي .8

 .الصندوق املغلق

 املغلق. تغيري   تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوقال .9

نقدية مساهمات زيادة إمجالي قيمة أصول الصندوق املغلق من خالل قبول  .10

 أو عينية أو كليهما.

 حاالت أخرى تقررها ا يئة من حني آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق. أّي .11

جيب على مدير الصندوق احلصول على موافقة جملس إدارة الصندوق قبل إجراء  (ه

 أي تغيري أساسي.

جيب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل التغيريات  (و

موقع آخر متاح للجمهور حبسب الضوابط اليت  وأّيألساسية   موقعى اإللكرتوني ا

 ( أيام من سريان التغيري.10) قبل حتددها ا يئة
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ّدها مدير ِعجيب بيان تفاصيل التغيريات األساسية   تقارير الصندوق اليت ُي (ز

  من هذه الالئحة. اخلامسة والع رينالصندوق وفقًا للمادة 

وحدات الصندوق املفتوح اسرتداد وحداتهم قبل سريان أي تغيري  حيق ملالكي (ح

 .رسوم اسرتداد )إن ُوجدت( أساسي دون فرض أّي

( ومن متطلب إشعار مالكي الوحدات الوارد   الفقرة ) الصندوق املتداولستثنى ُي (ط

على أن يكون اإلعالن عن ذلك   املوقع اإللكرتوني ملدير د من هذه املادة

 واملوقع اإللكرتوني للسوق.الصندوق 

 

 غري أساسية: إشعار ا يئة ومالكي الوحدات بأي تغيريات ة والع رونبعالسااملادة 

واإلفصاح   املوقع ومالكي الوحدات إشعار ا يئة جيب على مدير الصندوق  (أ

موقع آخر متاح للجمهور حبسب الضوابط اليت  أّيواإللكرتوني ملدير الصندوق 

( 10  الصندوق الذي يديره قبل ) غري أساسيةأي تغيريات عن حتددها ا يئةد 

اسرتداد الصندوق املفتوح وحيق ملالكي وحدات سريان التغيريد تاريخ أيام من 

 رسوم اسرتداد )إن ُوجدت(.دون فرض أي  غري األساسي وحداتهم قبل سريان التغيري

الصندوق قبل إجراء جيب على مدير الصندوق احلصول على موافقة جملس إدارة  (ب

 .غري أساسيأي تغيري 

تغيري ال يقع ضمن  " أّيغري األساسي ألغراض هذه الالئحةد ُيقصد بـ"التغيري (ج

 من هذه الالئحة.السادسة والع رين  املادةمن ( دالتغيريات امل ار إليها   الفقرة )

ّدها مدير ِع  تقارير الصندوق اليت ُي ساسيةاألغري جيب بيان تفاصيل التغيريات  (د

  الالئحة. من هذه اخلامسة والع رين الصندوق وفقًا للمادة 

مالكي الوحدات الوارد   الفقرة )أ( إشعار من متطلب  الصندوق املتداولستثنى ُي (ه

من هذه املادةد على أن يكون اإلعالن عن ذلك   املوقع اإللكرتوني ملدير 

 .واملوقع اإللكرتوني للسوق الصندوق

 

 وحفظ أصولى وقواعد ت غيلىمتطلبات أصول الصندوق  :اخلامس الفصل

 

 : متطلبات أصول الصندوقة والع رونثامنال املادة

 جيب على مدير الصندوق التأكد من اآلتي: 
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 أن تكون مجيع عقارات الصندوق مملوكة مبوجب صكوك سارية املفعول. (أ

ختطيطها أو بنائها بإفادة أن تكون عقارات الصندوق حمل االستثمار موافقًا على  (ب

أن يتوافر  د و  حالة األصول العقارية املدرة للدخلد جيباملختصة رمسية من اجلهة

 .ما يفيد جباهزيتها لالستخدام النظاميلدى مدير الصندوق 

وذلك   حالة  وسالمتها التأكد من عدالة عقود اإلجيار على مدير الصندوق (ج

 .األصول العقارية املدرة للدخل

جيب أن تكون مجيع عقود اإلجيار املربمة موثقة نظامًا مبا يضمن حفظ حقوق  (د

 مجيع األطراف.   

 

 دوق والوثائق املتعلقة بى: حفظ أصول الصنوالع رون تاسعةالاملادة 

يتوىل حفظ أصول الصندوق أمني حفظ واحد أو أكثر   اململكة مبوجب عقد  (أ

   ممارسة ن اط احلفظ. امرخصاً  مؤسسة سوق مالية مكتوبد على أن يكون 

جيوز ألمني احلفظ تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيى بالعمل أمينًا  (ب

للحفظ من الباطن ألي صندوق استثمار عقاري يتوىل حفظ أصولى على أن يكون 

أمني حفظ من  ذلك مبوجب عقد مكتوب. ويدفع أمني احلفظ أتعاب ومصاريف أّي

 الباطن من موارده اخلاصة. وجيب أن يكون أمني احلفظ من الباطن املكلف

 احلفظ.  ن اط   ممارسة  امرخصًا  مؤسسة سوق مالية 

ورد   الفقرة )ب( من هذه املادةد جيوز تكليف أمني حفظ من الباطن مما استثناًء  (ج

ن يكون مؤسسًا استثمارات الصندوق اخلارجية على أحبفظ خارج اململكة 

ومرخصًا لى وخاضعًا إلشراف جهة رقابية وفق معايري ومتطلبات تنظيمية مماثلة 

 ف مبوجب عقد مكتوب.  قها ا يئةد وأن يكلَّعلى األقل لتلك اليت تطّب

أو الفقرة )ج(  أو الفقرة )ب( ن وفقًا للفقرة )أ(أمني احلفظ املعّي ال يكون جيب أن (د

أو مديرًا للصندوق ذي العالقة من  دللصندوق ذي العالقةمديرًا من هذه املادة 

 . أو ملدير الصندوق من الباطنملدير الصندوق  الباطند أو تابعًا

عن أصولى وعن عقاري كل صندوق استثمار أصول  حلفظ فصلأمني ا جيب على (ه

جيب أن حتدَّد تلك األصول ب كل مستقل من خالل أصول عمالئى اآلخريند و

باسم أمني  عقاري املالية واألصول األخرى لكل صندوق استثمار تسجيل األوراق

  امللكية و ل األصول العقارية للصندوقاحلفظ لصاحل ذلك الصندوقد وتسجَّ
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شركة مملوكة باسم   مركز اإليداع غري املودعة ال ركات غري املدرجة و

 5بالكامل ألمني احلفظ.

العقاري صندوق االستثمار  كانإذا ( من هذه املادةد ـهمن أحكام الفقرة ) استثناًء (و

فيجب على أمني احلفظ فصل أصول  دشكل املن أة ذات األغراض اخلاصةيتخذ 

عن أصولى وعن أصول عمالئى اآلخريند وجيب أن عقاري كل صندوق استثمار 

واألصول األخرى  حتدَّد تلك األصول ب كل مستقل من خالل تسجيل األوراق املالية

د وأن حيتفظ جبميع السجالت الضرورية ذات األغراض اخلاصة باسم املن أة

 التزاماتى التعاقدية. تأديتىوغريها من املستندات اليت تؤيد 

حفظ مجيع املستندات والوثائق املتعلقة بالصندوق اليت  على أمني احلفظ جيب (ز

 ت مل على سبيل املثال املستندات والوثائق اآلتية:

 صك العقار. -أ

 قرارات االستثمار. -ب

 مجيع العقود اجلوهرية املتعلقة بعمل الصندوق. -ج

 حماضر اجتماعات جملس إدارة الصندوق. -د

 .قيمني املعتمدينامل تقارير -ه

أمني احلفظ مسؤواًل عن التزاماتى وفقًا ألحكام هذه الالئحةد سواء أأدى  دُُّيَع (ح

مسؤولياتى ب كل مباشر أم كلف بها طرفًا ثالثًا مبوجب أحكام هذه الالئحة أو 

ّد أمني احلفظ مسؤواًل جتاه مدير الصندوق الئحة مؤسسات السوق املالية. وُيَع

بب احتيالى أو إهمالى أو سوء ومالكي الوحدات عن خسائر الصندوق النامجة بس

 تصرفى أو تقصريه املتعمد.

ومحايتها العقاري  االستثمار حفظ أصول صندوقمسؤواًل عن أمني احلفظ ُيَعّد  (ط

 .  هذا ال أن من خالل سياسة يضعها مدير الصندوق ؛الوحدات لصاحل مالكي

                                                 
بالفقرة )هـ( من املادة التاسعة د ُيعمل م24/2/2021هـ املوافق 12/7/1442وتاريخ  (2021-22-2)وفًقا لقرار جملس ا يئة رقم  5

بالفقرة )ب( من املادة الثانية د على أن يستمر العمل م01/03/2022هـ املوافق 28/07/1443هذه الالئحة ابتداًء من تاريخ  منوالع رين 

هـ املوافق 19/6/1427( وتاريخ 2006-193-1من الئحة صناديق االستثمار العقاري الصادرة مبوجب قرار جملس ا يئة رقم )ع رة 

: ع عليها من خالل الرابط اآلتياليت ميكن االطالد م15/7/2006

((aqaree)_AR.pdf20%sanadeek20%https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/lahiya)، 

 .بالفقرة )هـ( من املادة التاسعة والع رين من هذه الالئحةوذلك حتى تاريخ العمل 

https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/lahiya%20sanadeek%20(aqaree)_AR.pdf
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يكون صا  األصول   الصندوق مملوكًا ملالكي الوحدات جمتمعنيد وال  (ي

يكون ملدير الصندوق أو أمني احلفظ أي مصلحة أو مطالبة   هذه األصولد إال 

إذا كان مدير الصندوق مالكًا لوحدات   الصندوقد أو كان مسموحًا بتلك 

 املطالبات ومفَصحًا عنها   شروط وأحكام الصندوق.

ن باستثناء وحدات الصندوق اململوكة ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباط (ك

أو املوزعد و  حدود ما مقدم امل ورة أو أمني احلفظ أو أمني احلفظ من الباطن أو 

ميلكى املديند ال جيوز أن يكون لدائين مدير الصندوق أو مدير الصندوق من 

أو املوزع أي حق  مقدم امل ورةالباطن أو أمني احلفظ أو أمني احلفظ من الباطن أو 

   أي مطالبة أو مستحقات   أموال الصندوق أو أصولى.

جيوز رهن أصول عقارية لصندوق االستثمار العقاري جلهة مرخص  ا   تقديم  (ل

 قروض قدمت قرضًا ملصلحة الصندوق.

 

 الصندوقأموال : فصل الثالثون املادة

 كل صندوقل ىفتي حساب منفصل لدى بنك حملي بامسأمني احلفظ  جيب على (أ

 ويكون احلساب لصاحل صندوق االستثمار حفظ لىد استثمار عقاري يعمل أمنَي

 ذي العالقة. العقاري

العقاري االستثمار  إذا كان صندوقمن أحكام الفقرة )أ( من هذه املادةد  استثناًء (ب

فتي حساب  فيجب على أمني احلفظ دشكل املن أة ذات األغراض اخلاصةيتخذ 

 .ذات األغراض اخلاصة املن أة منفصل لدى بنك حملي باسم

النقدية العائدة لصندوق االستثمار مجيع املبالغ  إيداعاحلفظ  أمنيجيب على  (ج

)حسبما  من هذه املادة أو الفقرة )ب( العقاري   احلساب امل ار إليى   الفقرة )أ(

املبالغ املستخدمة لتمويل د وجيب عليى أن خيصم من ذلك احلساب ينطبق(

 ألحكاموفقًا  وعملياتىالعقاري صندوق االستثمار ومصاريف إدارة  االستثمارات

ثة من شروط وأحكام الصندوق اليت تلقاها من مدير والنسخة احملّدهذه الالئحة 

 حفظ من قبل مدير الصندوق. ن مبوجبى أمنَيّيالصندوقد والعقد الذي ُع
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 : صالحية ا يئة   عزل أمني احلفظ واستبدالىالثالثوناحلادية واملادة 

للهيئة عزل أمني احلفظ املعني من مدير الصندوق أو اختاذ أي تدبري تراه مناسبًا    (أ

 من احلاالت اآلتية: حال وقوع أيٍّ

توقف أمني احلفظ عن ممارسة ن اط احلفظ دون إشعار ا يئة بذلك  .1

 مبوجب الئحة مؤسسات السوق املالية.

إلغاء ترخيص أمني احلفظ   ممارسة ن اط احلفظ أو سحبى أو تعليقى  .2

 من قبل ا يئة.

تقديم طلب إىل ا يئة من أمني احلفظ إللغاء ترخيصى   ممارسة ن اط  .3

 احلفظ.

 -ب كل تراه ا يئة جوهريًا  -إذا رأت ا يئة أن أمني احلفظ قد أخل  .4

 بااللتزام بالنظام أو لوائحى التنفيذية.

أنها ذات أهمية  -بناًء على أسس معقولة-حالة أخرى ترى ا يئة أي  .5

 جوهرية.

إذا مارست ا يئة أيًا من صالحياتها وفقًا للفقرة )أ( من هذه املادةد فيجب على  (ب

يتعني على ومدير الصندوق املعين تعيني أمني حفظ بديل وفقًا لتعليمات ا يئةد 

ن ب كل كامل من أجل املساعدة على مدير الصندوق وأمني احلفظ املعزول التعاو

( يومًا 60تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إىل أمني احلفظ البديل وذلك خالل الـ )

 - على أمني احلفظ املعزول أن ينقلاألوىل من تعيني أمني احلفظ البديل. وجيب 

إىل أمني احلفظ  - حيثما كان ذلك ضروريًا ومناسبًا ووفقًا لتقدير ا يئة احملض

 ذي العالقة.العقاري البديل مجيع العقود املرتبطة بصندوق االستثمار 

 

 : عزل أمني احلفظ من قبل مدير الصندوق والثالثون الثانيةاملادة 

جيوز ملدير الصندوق عزل أمني احلفظ املعني من قبلى مبوجب إشعار كتابي إذا  (أ

وعلى مدير رأى ب كل معقول أن عزل أمني احلفظ   مصلحة مالكي الوحداتد 

 الصندوق إشعار ا يئة ومالكي الوحدات بذلك فورًا وب كل كتابي.

( يومًا من 30جيب على مدير الصندوق إذا عزل أمني احلفظ تعيني بديل لى خالل ) (ب

وجيب  دتسلم أمني احلفظ اإلشعار الكتابي الصادر وفقًا للفقرة )أ( من هذه املادة

امل مع مدير الصندوق لتسهيل النقل على أمني احلفظ املعزول التعاون ب كل ك
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وجيب على أمني احلفظ املعزول أن  دالسلس للمسؤوليات إىل أمني احلفظ البديل

إىل أمني احلفظ البديل مجيع العقود  - حيثما كان ذلك ضروريًا ومناسبًا - ينقل

 ذي العالقة.العقاري املرتبطة بصندوق االستثمار 

د واملوقع ًا   موقعى اإللكرتونيجيب على مدير الصندوق اإلفصاح فور (ج

موقع آخر متاح للجمهور حبسب الضوابط اليت حتددها  أّي اإللكرتوني للسوق أو

 .االستثمار العقاريصندوق عن قيامى بتعيني أمني حفظ بديل ل)حيثما ينطبق(  ا يئة

من متطلب إشعار مالكي الوحدات كتابيًا الوارد    الصندوق املتداولستثنى ُي (د

الفقرة )أ( من هذه املادةد على أن يكون اإلعالن عن ذلك   املوقع اإللكرتوني 

 واملوقع اإللكرتوني للسوق.ملدير الصندوق 

 

 : إدارة األمالكوالثالثون ثالثةالاملادة 

جيب إذا تضمَّن أحد أغراض الصندوق االستثمار   عقارات مطورة تطويرًا إن ائيًاد 

لتقوم بإدارة  مدير الصندوق تعيني شركة أو عدة شركات تتوىل إدارة األمالكعلى 

بعد التأكد من حصو ا على املوافقات والرتاخيص الالزمة  - العقار حمل االستثمار

د وجيب أن متتلك تلك -ملزاولة أعما ا ون اطاتها من اجلهات احلكومية ذات العالقة 

ال ركة اخلربة الالزمة   جمال العقارات وإدارتهاد حيثما ينطبقد وأن تكون مسؤولة 

 :-على سبيل املثال ال احلصر-ضمنها عن مجيع اخلدمات املتعلقة بإدارة العقارد ومن 

إدارة العقار وصيانتىد وخدمات التأجريد وحتصيل اإلجيار. وجيوز ملدير الصندوق 

على أن يقوم املستأجر بإدارة العقار وصيانتى  -مبوجب عقد التأجري -االتفاق مع املستأجر

 أثناء مدة عقد اإلجيار )حيثما ينطبق(.

 

 ندسيا كتب املطور وامل: تعيني والثالثون رابعةال املادة

أحد أغراض الصندوق التطوير األولي أو التطوير اإلن ائيد فيجب على مدير إذا تضمَّن 

 - عن أي من األطراف ذوي العالقة 6نيومكتب هندسي مستقل رالصندوق تعيني مطو

بعد التأكد من حصو ما على املوافقات والرتاخيص الالزمة ملزاولة أعما ما 

                                                 
استقاللية املطور عن أي د ُيعمل مبتطلب م24/2/2021هـ املوافق 12/7/1442وتاريخ  (2021-22-2)ة رقم وفًقا لقرار جملس ا يئ 6

 .م01/03/2022هـ املوافق 28/07/1443ابتداًء من تاريخ من األطراف ذوي العالقة بالنسبة لصناديق االستثمار العقارية املتداولة 
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د حب -ويتوىل املكتب ا ندسي  -ون اطاتهما من اجلهات احلكومية ذات العالقة 

 اإلشراف على تنفيذ خطة عمل الصندوق. -أدنى

 

 : التقييموالثالثون امسةاخلاملادة 

أصل للصندوق أو بيعى  قبل شراء أّي العقاري االستثمار مدير صندوقجيب على  (أ

معتمدين يتمتعان باخلربة والنزاهة ومعرفة مني اثنني احلصول على تقييم من مقّي

 الن اط العقاري واملنطقة حمل االستثمار.

مقّيم  العقاري مراعاة توافر ال روط اآلتية   أّي االستثمار على مدير صندوقجيب  (ب

   لفقرة )أ( من هذه املادة:ل ًايعينى وفقمعتمد 

 العالقة.مستقاًل عن أي من األطراف ذوي املعتمد م املقّي أن يكون .1

ا يئة السعودية للمقيمّين  حاصاًل على زمالة املعتمدأن يكون املقّيم  .2

 7املعتمدين.

 د أدنى على اآلتي:حباملعتمد املقيم  جيب أن ي تمل تقرير (ج

 ين عليها.واالفرتاضات اليت ُب دوطريقتى دالتقييم أسلوب .1

واجتاه حتليل للمتغريات ذات العالقة بالسوق العقاري مثل العرض والطلب  .2

 السوق.

 تفاصيل العقار وأوصافى. .3

 املخاطر املتعلقة بالعقار حمل التقييم.   .4

( 3)ال جيوز ملدير الصندوق االعتماد على تقرير تقييم مضى على إعداده أكثر من  (د

 أصل للصندوق أو عند بيعى. أشهر عند شراء أّي

وغري  مني املعتمدين ب كل دقيق وواضيجيب على مدير الصندوق تزويد املقّي (ه

مستندات أو معلومات ختتص بأصول الصندوق العقارية املراد تقييمهاد  مضلل بأّي

وي مل ذلك على سبيل املثال ال احلصر: العقود ذات العالقةد والتقارير ا ندسيةد 

معلومة من شأنها متكني املقيم املعتمد من إعداد تقريره  وتكاليف البناءد وأّي

 عايري املعتمدة.وفقًا لألحكام النظامية وامل

                                                 
( من الفقرة 2د ُيعمل بالفقرة الفرعية )م24/2/2021هـ املوافق 12/7/1442وتاريخ  (2021-22-2)وفًقا لقرار جملس ا يئة رقم   7

 م.01/01/2023هـ املوافق 08/06/1444)ب( من املادة اخلامسة والثالثني ابتداًء من تاريخ 
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 معتمدينداثنني ني مقّيَم تقييم للعقار من تقديم تقاريرجيب على مدير الصندوق  (و

ون رها على موقعى  د8حاصلني على زمالة ا يئة السعودية للمقيمني املعتمدين

سب حبمتاح للجمهور  آخرموقع  أّي د واملوقع اإللكرتوني للسوق أواإللكرتوني

أن ال تكون على أثناء فرتة الطرحد )حيثما ينطبق(  ا يئةالضوابط اليت حتددها 

و  حال وجود أكثر  .أشهر عند تاريخ بداية الطرح( 3)مدة التقييم قد جتاوزت 

ني ِممني اثنني معتمديند جيب على مدير الصندوق ن ر مجيع تقارير املقّيمن مقّي

 املعتمدين.

معتمد يفيد بتقيده بنظام م تقديم إقرار من كل مقّيجيب على مدير الصندوق  (ز

ومبا يصدر من لوائي عن ا يئة السعودية  داملقّيمني املعتمدين ولوائحى التنفيذية

مالئمًا لغرض  ّدَعوأن نطاق العمل لتقارير التقييم ُي دللمقّيمني املعتمدين )تقييم(

وتضمني  دطلب مدير الصندوق وصاحلًا لالستخدام بغرض طرحى طرحًا عامًا

إذا كانت خمتلفًة عن القيمة اإلجيارية التعاقدية    -جيارية السوقية القيمة اإل

 العقارات مدرة للدخل.كون   حال  -عقود إجيار العقارات

د أقصىد حبجيب على مدير الصندوق تغيري املقيمني املعتمدين كل مخس سنوات  (ح

 تعاقد.وجيوز ملن استنفذ هذه املدة أن يعاد تعيينى بعد مضي سنة من تاريخ آخر 

 

 يم أصول الصندوق وحساب سعر الوحدةي: تقوالثالثون سادسةال املادة

 يم العادل ألصول الصندوق.ييكون مدير الصندوق مسؤواًل عن إجراء التق (أ

اثنني مقيمني يم ُمعد من ييم أصول الصندوق بناء على تقييقوم مدير الصندوق بتق (ب

د   شروط أحكام الصندوق يم أصول الصندوق الواردةيمعتمدين وفقًا لسياسة تق

مني املعتمدين على موقعى وأن يتم ن ر تقارير املقّي دأشهر على األقل( 6)مرة كل 

سب حبمتاح للجمهور  آخر موقع أّي د واملوقع اإللكرتوني للسوق أواإللكرتوني

( يومًا من 15خالل مدة ال تتجاوز ) د)حيثما ينطبق( الضوابط اليت حتددها ا يئة

)حيثما  لإلجيارات السوقية ًاد على أن تتضمن التقارير تقييمإصدار تلك التقارير

مني اثنني معتمديند جيب على مدير د و  حال وجود أكثر من مقّيينطبق(

 .الصندوق ن ر مجيع تقارير املقيمني املعتمدين

                                                 
د ُيعمل مبتطلب احلصول على زمالة ا يئة م24/2/2021هـ املوافق 12/7/1442وتاريخ  (2021-22-2)وفًقا لقرار جملس ا يئة رقم  8

 م.01/01/2023هـ املوافق 08/06/1444السعودية للمقيمني املعتمدين ابتداًء من تاريخ 
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ت الصندوق من ح إمجالي التزاماحتسب صا  قيمة الوحدة   الصندوق بطرُي (ج

ذلك سعرًا  ّدَعم الناتج على عدد وحدات الصندوقد وُيإمجالي أصولىد ويقسَّ

 اسرتشاديًا للوحدة.

 

 ملكية الوحداتسجل : والثالثونبعة السا املادة

 وحفظى.د مبالكي الوحدات جيب على مدير الصندوق إعداد سجّل (أ

مبوجب عقد مكتوب  (أطراف أخرىأو ) آخر جيوز ملدير الصندوق تكليف طرف (ب

 امل ار إليى   الفقرة )أ( من هذه املادة. وحفظ السجّلبإعداد 

مالكي  فيما يتعلق بسجّل مهامىعن أداء مجيع  واًلؤمسيكون مدير الصندوق  (ج

 تكليف طرف آخر بذلك.   حال واًلؤيظل مسهذه الالئحةد والوحدات مبوجب 

مالكي الوحدات دلياًل قاطعًا على ملكية األشخاص للوحدات املثبتة  سجّل ّدَعُي (د

 فيى.

 :حبد أدنى على مدير الصندوق حفظ املعلومات اآلتية   سجل مالكي الوحدات (ه

 .وأرقام التواصل دوعنوانى داسم مالك الوحدات .1

أو رقم إقامتى وجواز سفرهد أو رقم سجلى  دالوحداتملالك ا وية الوطنية  رقم .2

 التجاري.

 جنسية مالك الوحدات. .3

 عدد الوحدات اليت ميلكها كل مالك. .4

 تاريخ تسجيل مالك الوحدات   السجل. .5

مالكي الوحدات ملعاينة ا يئة عند طلبها ذلكد وجيب أن ُيقدِّم  جيب إتاحة سجّل (و

مجيع  ُيظهرملخصًا مالك للوحدات جمانًا عند الطلب  مدير الصندوق إىل أّي

 املعلومات املرتبطة مبالك الوحدات املعين فقط.

جيب على مدير الصندوق حتديث سجل مالكي الوحدات فورًا حبيث يعكس  (ز

 ات   املعلومات امل ار إليها   الفقرة )هـ( من هذه املادة.ريالتغي

  املادة. هذهمن أحكام  الصندوق املتداولستثنى ُي (ح
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 والطرح : االشرتاكالثامنة والثالثون املادة

د يكون االشرتاك   واستثماره لعقارل غري السعوديني متلك نظاممع عدم اإلخالل ب (أ

من مواطين دول جملس التعاون  شخص سعودي أو أيٍّ وحدات الصندوق متاحًا ألّي

 .غري املقيمني   اململكةأو  من األجانب املقيمني غريهم لدول اخلليج العربية أو

( أشهر من 6وحدات الصندوق خالل )م الطلب   طرح وإصدار مقّدجيب أن يبدأ  (ب

( من الفقرة )ج( من 2( أو )1قرار ا يئة امل ار إليى   الفقرتني الفرعيتني )تاريخ 

. و  حال عدم قيام مقدم الطلب بذلك خالل املدة من هذه الالئحة الثامنة املادة

 احملددةد فإن موافقة ا يئة ُتعّد ملغاة.

  الصندوق وفق ما الطرح فرتة جيب تسديد قيمة وحدات الصندوق كاملة خالل  (ج

 .الصندوق وأحكام تنص عليى شروط

اشرتاك التأكد من حصول مالك الوحدة  جيب على مدير الصندوق قبل قبول أّي (د

 .على نسخة من شروط وأحكام الصندوق وتوقيعى عليها

يصدر مدير الصندوق إشعار تأكيد ملالك الوحدة عند االشرتاك   وحدات  (ه

 الصندوق.

مجع احلد األدنى املطلوب مجعى الطرح   الصندوق. و  حال عدم فرتة د حتدَّ (و

جيب على مدير الصندوق إلغاء الطرح املوضي   شروط وأحكام الصندوقد و

( أيام من انتهاء 5تزيد على )مدة ال خالل  وإعادة أموال امل رتكني دون أي خصم

  فرتة الطرح.

 د أقصى.حب ( يومًا60جيب أن ال تتجاوز فرتة طرح صندوق االستثمار العقاري مدة ) (ز

الطرح فرتة ( أيام من انتهاء 10م إىل ا يئة خالل )جيب على مدير الصندوق أن يقّد (ح

ملتطلبات امللحق د وفًقا وأن يفصي عنها   موقعى اإللكرتوني دبيانًا بنتائج الطرح

 .( من هذه الالئحة12)

جيوز  دمن هذه الالئحة اخلامسة واألربعنيباستثناء ما ورد   الفقرة )هـ( من املادة  (ط

مالك وحدات اشرتك   الصندوق مقابل حق عيين خفض ملكيتى   وحدات ي أل

د عدد الوحدات الصادرة مقابل ذلك احلق( من %50ال يقل عن )الصندوق إىل ما 

مرور سنة من تاريخ اشرتاكى   الصندوق أو تاريخ بدء ت غيل الصندوقد أيهما  بعد

  .أبعدد وذلك مامل تنص شروط وأحكام الصندوق ذي العالقة على مدة أطول
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وتابعيى االشرتاك حلسابهم اخلاص   وحدات الصندوق الذي ملدير الصندوق  جيوز (ي

عن ذلك   شروط وأحكام يديره مدير الصندوقد على أن ُيفصي مدير الصندوق 

 املتطلبات اآلتية:بتزام لالصندوق شريطة اال

ال تكون شروط اشرتاك مدير الصندوق وتابعيى   الوحدات واحلقوق ن أ .1

املتصلة بها أفضل من ال روط واحلقوق املتصلة بالوحدات اململوكة ملالكي 

 الوحدات اآلخرين من ذات الفئة.

ى حقوق التصويت املرتبطة بالوحدات اليت ال ميارس مدير الصندوق وتابعين أ .2

 ميلكونها.

بنهاية  أن يفصي مدير الصندوق عن تفاصيل استثماراتى   وحدات الصندوق .3

 االستثمار صندوقسنة لربع العقاري أو االستثمار صندوق لسنة نصف كل 

 أّي د واملوقع اإللكرتوني للسوق أو  موقعى اإللكرتوني العقاري املتداول

)حيثما  موقع آخر متاح للجمهور حبسب الضوابط اليت حتددها ا يئة

اخلامسة ها مدير الصندوق وفق املادة ّدِعوكذلك   التقارير اليت ُيينطبق(د 

 من هذه الالئحة. والع رين

 :جيوز زيادة إمجالي قيمة أصول الصندوق وفق اآللية اآلتية (ك

الوحدات علـى طـرح  مالكيجيب علـى مـدير الصـندوق احلصـول علـى موافقـة  .1

أو عــن طريــق  دوحـدات إضافية للصـندوق عــن طريــق قبــول مســاهمات عينيــة

من هذه  السادسة والع رينوفق املادة  دأو كليهما دقبــول مســاهمات نقدية

 الالئحة.

علـى موافقـة ا يئـة علـى طـرح وحـدات جيب علـى مـدير الصـندوق احلصـول  .2

أو عــن طريــق قبــول  دإضافية للصــندوق عــن طريــق قبــول مســاهمات عينيــة

 مساهمات نقديةد أو كليهما.

( أشهر 6جيب أن يبدأ مدير الصندوق بطرح وحدات الصندوق اإلضافية خالل ) .3

بذلك  مدير الصندوقام من تاريخ موافقة ا يئة على الطلب. و  حال عدم قي

 خالل املدة احملددةد فإن موافقة ا يئة تعد ملغاة.
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  حال كانت زيادة إمجالي قيمة أصول الصندوق عن طريق قبول مساهمات  .4

يجب أن ال تتجاوز فرتة طرح صندوق االستثمار العقاري ف دنقدية أو نقدية وعينية

 د أقصى.حب ( يومًا60مدة )

دات املراد طرحهاد فإنى جيب ختصيص الوحدات   حال مت مجع قيمة الوح .5

املطروحة ملالكي وحدات الصندوق املسجلني   يوم انعقاد اجتماع مالكي 

على بقية  -جدت إن ُو -ومن ثم ختصيص الوحدات املتبقية  الوحدات أواًل

خالل مدة ال  -جد إن ُو -ورد الفائض جلميع امل رتكني نقدًا  دامل رتكني

( يومًا من انتهاء فرتة الطرح املوضحة   شروط وأحكام 15تزيد على )

عليى أو منفعتى ملصلحة  نقل ملكية العقار املراد االستحواذالصندوقد على أن ُت

 ( يومًا من انتهاء فرتة الطرح.60خالل مدة ال تزيد على )الصندوق 

عن طريق قبول مساهمات   حال كانت زيادة إمجالي قيمة أصول الصندوق  .6

لم رتكني ب كل عيين فورًا بعد لعينيةد يتم ختصيص الوحدات اإلضافية 

( من ك( من الفقرة )1موافقة مالك الوحدات امل ار إليها   الفقرة الفرعية )

نقل ملكية العقار املراد االستحواذ عليى أو منفعتى ملصلحة هذه املادةد على أن ُت

 ( يومًا من تاريخ موافقة مالك الوحدات.60يد على )الصندوق خالل مدة ال تز

( من هذه املادةد و  ك( من الفقرة )3مع مراعاة ما ورد   الفقرة الفرعية ) .7

حال عدم مجع احلد األدنى املطلوب مجعى واملوضي   شروط وأحكام 

الصندوقد جيب على مدير الصندوق إلغاء الطرح وإعادة أموال امل رتكني دون 

 ( أيام من انتهاء فرتة الطرح.5خالل مدة ال تزيد على )أي خصم 

 ل روط وأحكام الصندوق جيب على مـدير الصـندوق تقديم ملحق تكميلي .8

إىل ا يئـة لكل عملية زيادة   إمجالي قيمة أصول الصندوق عن طريق قبول 

أو عــن طريــق قبــول مساهمات نقديةد أو كليهماد وفقًا  دمســاهمات عينيــة

 ( من هذه الالئحة.14ملتطلبات امللحق )

جيب على مدير الصندوق ن ر امللحق التكميلي ل روط وأحكام الصندوق  .9

( من الفقرة )ك( من هذه املادةد   موقعى 8امل ار إليى   الفقرة الفرعية )

موقع آخر متاح للجمهور حبسب  أّي د واملوقع اإللكرتوني للسوق أواإللكرتوني

 ددها ا يئة )حيثما ينطبق(.الضوابط اليت حت

 من هذه املادة.( )د ةمن أحكام الفقر الصندوق املتداولستثنى ُي (ل
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 : الوحداتوالثالثون تاسعةال املادة

فيها ملكًا ملالك الوحدات احملتمل عند تنفيذ طلب  امل رتكتكون الوحدات  (أ

 واالسرتداد.االشرتاك    يوم التعامل التالي للموعد النهائي لتقديم طلباتاالشرتاك 

على  -احلقوق املرتبطة بالوحدات مبا   ذلك  مجيعحيق ملالك الوحدات ممارسة  (ب

 .مالكي الوحدات حق التصويت   اجتماعات -سبيل املثال ال احلصر 

أو جزء منىد ال يكون مالك الوحدات   الصندوق  فيما عدا خسارتى الستثماره (ج

 الصندوق ذي العالقة.ديون والتزامات عن  مسؤواًل

ر أكثر من فئة واحدة من الوحداتد وجيب أن يتمتع مجيع جيوز للصندوق أن ُيصِد (د

 لوا باملساواة من قبل مديرمالكي الوحدات من نفس الفئة حبقوق متساوية وأن ُيعاَم

فئة اسرتاتيجيات وأهداف استثمار ختتلف عن  د وال جيوز أن يكون ألّيالصندوق

 اف االستثمار لفئات أخرى من نفس الصندوق.اسرتاتيجيات وأهد

فئة من الوحدات حبقوق من شأنها اإلخالل حبقوق مالكي  ال جيوز أن يتمتع مالكو (ه

 .فئة أخرى من الوحدات

 )أ( من هذه املادة.ة من أحكام الفقر الصندوق املتداولستثنى ُي (و

 

 : القيود على الصندوقربعوناأل املادة

( من الفقرة )ب( 3مع مراعاة ما ورد   الفقرة الفرعية ) استخدام أصول الصندوق: (أ

من هذه الالئحة فيما يتعلق بصندوق االستثمار العقاري  السادسة واألربعنيمن املادة 

السيولة النقدية املتاحة مبا يعود بالنفع على  إدارةعلى مدير الصندوق املتداولد 

إدارة وعدم احتساب أتعاب  دمحلة الوحداتد   قنوات استثمارية منخفضة املخاطر

 على املبالغ املستثمرة. أخرى

 االستثمار مبا   ذلك صندوق - ال جيوز أن يتجاوز اقرتاض الصندوق القرتاض:ا (ب

إمجالي قيمة أصول  ( من%50ما نسبتى ) -العقاري املتداول   السوق الرئيسية

 االستثمار إال   حال صندوقد وذلك حبسب آخر قوائم مالية مراجعة الصندوق

إمجالي قيمة ( من %100مبا ال يتجاوز )وذلك العقاري املتداول   السوق املوازية 

 .وذلك حبسب آخر قوائم مالية مراجعةأصول الصندوق 
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 : التداولاألربعوناحلادية و املادة

بيع أي وحدة   بعد انتهاء فرتة االشرتاك ال جيوز ألي من األطراف ذوي العالقة  (أ

 فرتة الصندوق. خاللالصندوق 

استثناء من الفقرة )أ( من هذه املادةد جيوز ألي مالك وحدات اشرتك   الصندوق  (ب

( من صا  أصول صندوق االستثمار العقاري %5مقابل حق نقدي وتتجاوز ملكيتى )

بيع وحداتى   الصندوقد ما مل يندرج ضمن إحدى الفئات األخرى الواردة   تعريف 

 األطراف ذوو العالقة.

تسّهل  ميكن أن على مدير الصندوق وأمني احلفظ اختاذ مجيع اإلجراءات اليت (ج

 نقل ملكيتها وتسجيلها.و تداول الوحدات

وحدات اخلاصة بعلى مدير الصندوق االحتفاظ بسجل طلبات ال راء وعروض البيع  (د

 الصندوق.

طلبات على سجل  إطالع املستثمرين الراغبني   البيع أو ال راءعلى مدير الصندوق  (ه

 .السعر االسرتشادي للوحدة وتارخيىو ال راء وعروض البيع

 املادة. من أحكام هذه الصندوق املتداولستثنى ُي (و

 

 : اإلعالن عن الصندوقواألربعونثانية الاملادة 

 فةكما هي معّر- ذات العالقة بالصندوق مجيع اإلعالنات على مدير الصندوق   (أ

مبتطلبات هذه املادة وأحكام الئحة االلتزام - مؤسسات السوق املالية  الئحة 

 ذات الصلة.واللوائي  دوالئحة أعمال األوراق املالية دمؤسسات السوق املالية

ن رة  إعالن أو كتيب أو أّي أّيأن تقّدم إىل ا يئة  مؤسسة السوق املاليةجيب على  (ب

وحدات   ستخدمها من أجل طرح أو بيع تأو أي مادة أخرى  تروجيية أو تسويقية

 صندوق قبل استخدامها.

 :بيانها اآلتي املعلومات جيب أن يتضمن اإلعالن عن الصندوق (ج

 املالية. هتقاريرالصندوق و وأحكام كيفية احلصول على نسخة من شروط .1

 .د ونوعىد وفئتىومدتى دإمجالي قيمة أصول الصندوقو دالغرض من الصندوق .2

 فيها.والن اطات املرخص  درقم ترخيص مدير الصندوق .3

قد ختضع للزيادة أو أنها و دصندوق متغريةاليوضي أن قيمة االستثمار    نص .4

 .أو خسارة املبلغ كاماًل النقص
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املتعلق باملخاطر الرئيسة  اإلشارة إىل اإلفصاح املذكور   ال روط واألحكام .5

 اليت ينطوي عليها االستثمار   الصندوق.

 .عن أدائى   املستقبلتوقع  الصندوق أّي عنعالن إ يتضمن أّي أن الجيب  (د

 

 9وتصفيتى الصندوقإنهاء : ة واألربعونثالثال املادة

جيب على مدير الصندوق حتديد أحكام إنهاء الصندوق   شروط وأحكام  (أ

 الصندوق.

وتوزيع مستحقات جيب على مدير الصندوق إمتام مرحلة بيع أصول الصندوق  (ب

 .الصندوققبل انتهاء مدة مالكي الوحدات عليهم 

وذلك إلمتام مرحلة بيع األصول أو ألي ملدير الصندوق متديد مدة الصندوق جيوز  (ج

  .وفقًا ألحكام املادة السادسة والع رين من هذه الالئحةد ظرف آخر

لغرض إنهاء الصندوقد جيب على مدير الصندوق إعداد خطة وإجراءات إنهاء  (د

يى احلصول على موافقة الصندوق مبا حيقق مصلحة مالكي الوحداتد وجيب عل

 على هذه اخلطة قبل القيام بأي إجراء   هذا ال أن.  جملس إدارة الصندوق

جيب على مدير الصندوق إشعار ا يئة ومالكي الوحدات كتابيًا بتفاصيل خطة  (ه

( يومًا من التاريخ املزمع إنهاء 21وإجراءات إنهاء الصندوق قبل مدة ال تقل عن )

 اإلخالل ب روط وأحكام الصندوق.الصندوق فيىد ودون 

جيب على مدير الصندوق االلتزام خبطة وإجراءات إنهاء الصندوق املوافق عليها  (و

 وفًقا للفقرة )د( من هذه املادة. 

جيب على مدير الصندوق إشعار ا يئة ومالكي الوحدات كتابيًا بانتهاء الصندوق  (ز

لبات الواردة   الفقرة )د( من ( أيام من انتهاء مدة الصندوق وفقًا للمتط10خالل )

 ( من هذه الالئحة. 12امللحق )

                                                 
هذه  منباملادة الثالثة واألربعني د ُيعمل م24/2/2021هـ املوافق 12/7/1442وتاريخ  (2021-22-2)وفًقا لقرار جملس ا يئة رقم  9

من الئحة صناديق االستثمار باملادة الثامنة ع رة د على أن يستمر العمل م01/03/2022هـ املوافق 28/07/1443الالئحة ابتداءً من تاريخ 

ع اليت ميكن االطالد م15/7/2006هـ املوافق 19/6/1427( وتاريخ 2006-193-1العقاري الصادرة مبوجب قرار جملس ا يئة رقم )

: الرابط اآلتيعليها من خالل 

((aqaree)_AR.pdf20%sanadeek20%https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/lahiya)، 

 هذه الالئحة. منربعني باملادة الثالثة واألوذلك حتى تاريخ العمل 

https://cma.org.sa/RulesRegulations/Regulations/DocLib/lahiya%20sanadeek%20(aqaree)_AR.pdf
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إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تنص على انتهائى عند حصول حدث معنيد  (ح

فيجب على مدير الصندوق إنهاء الصندوق فور حصول ذلك احلدث وإشعار ا يئة 

اء ( أيام من وقوع احلدث الذي يوجب إنه5ومالكي الوحدات كتابيًا خالل )

 الصندوق.

بيع أصول الصندوق  مرحلة مدير الصندوق مِتانتهاء مدة الصندوق ومل ُي  حال  (ط

وتوزيع مستحقات مالكي األصول تصفية يجب على مدير الصندوق فمدتىد خالل 

 أشهر من تاريخ انتهاء مدة الصندوق.( 6)خالل مدة ال تتجاوز الوحدات عليهم 

لغرض تصفية الصندوقد جيب على مدير الصندوق احلصول على موافقة جملس  (ي

إدارة الصندوق على خطة وإجراءات تصفية الصندوق قبل القيام بأي إجراء   هذا 

 ال أن. 

جيب على مدير الصندوق االلتزام خبطة وإجراءات تصفية الصندوق املوافق عليها  (ك

 وفقًا للفقرة )ي( من هذه املادة.

 تصفية بانتهاء كتابيًا إشعار ا يئة ومالكي الوحداتمدير الصندوق  علىجيب  (ل

للمتطلبات الواردة    ًاوفقالصندوق تصفية ( أيام من انتهاء 10الصندوق خالل )

 ( من هذه الالئحة. 12الفقرة )د( من امللحق )

جيب على مدير الصندوق أن يعامل باملساواة مجيع مالكي الوحدات أثناء عملية  (م

 ء الصندوق أو تصفيتى. إنها

جيب على مدير الصندوق توزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم فور انتهاء مدة  (ن

الصندوق أو تصفيتى دون تأخري ومبا ال يتعارض مع مصلحة مالكي الوحدات 

 وشروط وأحكام الصندوق.

د واملوقع اإللكرتوني موقعى اإللكرتوني   جيب على مدير الصندوق اإلعالن(س

)حيثما  موقع آخر متاح للجمهور حبسب الضوابط اليت حتددها ا يئة أّي أوللسوق 

 تصفيتى. مدة وأعن انتهاء مدة الصندوق ينطبق(د 

وفقًا  جيب على مدير الصندوق تزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق (ع

ريخ ( يوًما من تا70)على خالل مدة ال تزيد ( من هذه الالئحة 13ملتطلبات امللحق )

املراجعة لقوائم املالية النهائية اتصفيتىد متضمًنا إنهاء الصندوق أو اكتمال 

 .مراجعة لفرتة الالحقة آلخر قوائم مالية سنويةعن ا للصندوق
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 للصندوق   حال صدور قرار خاصعملية التصفية عن للهيئة عزل مدير الصندوق  (ف

نفس االجتماع الذي البديل    املصفييعيَّن د على أن من مالكي وحدات الصندوق

 . مت فيى تصويت مالكي الوحدات على عزل مدير الصندوق

جيب على مدير الصندوق  د  حال عزل مدير الصندوق عن أعمال التصفية (ص

وأن ينقل نقل مسؤوليات التصفية إىل املصفي املعيَّن على التعاون ب كل كامل 

مار العقاري ذي العالقة واليت متكنى إليى مجيع املستندات املرتبطة بصندوق االستث

( يومًا من صدور قرار ا يئة بعزل مدير 20خالل )من إمتام أعمال التصفية 

 .بديلمصفٍّ الصندوق وتعيني 

جيب على مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات كتابًيا   حال صدور قرار  (ق

 من هذه املادة. (فا يئة بعزل مدير الصندوق وتعيني مصفي بديل مبوجب الفقرة )

  مجيع األحوالد جيب على مدير الصندوق إشعار ا يئة ومالكي الوحدات  (ر

كتابًيا ب كل فوري ودون أي تأخري بأي أحداث أو مستجدات جوهرية خالل فرتة 

 تصفية الصندوق.

من متطلب إرسال اإلشعار الكتابي إىل مجيع مالكي  الصندوق املتداولستثنى ُي(ش

من هذه املادةد على أن  (ر( و)ق( و)ل)ز( و)ح( و))هـ( و الفقرات الوحدات الوارد  

واملوقع اإللكرتوني  يكون اإلعالن عن ذلك   املوقع اإللكرتوني ملدير الصندوق

 .للسوق
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 الباب الرابع: صندوق االستثمار العقاري املتداول

 

 : النطاق والتطبيق الرابعة واألربعوناملادة 

تنظيم طرح وتسجيل وحدات صناديق االستثمار العقارية املتداولة يهدف هذا الباب إىل 

 وإدارتها وعملياتها واإلشراف على مجيع الن اطات املرتبطة بها   اململكة.

 

 العامة األحكام :واألربعون اخلامسة املادة

جيب أن يكون طرح صندوق االستثمار العقاري املتداول وعملياتى وإدارتى    (أ

بالقدر الذي ال يتعارض  دوأحكام هذه الالئحة دألحكام هذا الباباململكة وفقًا 

 مع طبيعة الصندوق.

يقتصر   حال طرح وحدات صندوق االستثمار العقاري املتداول   السوق املوازيةد  (ب

 املستثمرين املؤهلني.   فئات وحدات مبوجب أحكام هذا الباب علىتلك الطرح 

وحدة من وحدات صندوق االستثمار العقاري املتداول  ّد شراء مالك الوحدات ألّيُيَع (ج

 من السوق إقرارًا منى باطالعى على شروط وأحكام الصندوق وقبولى  ا.

 جيوز ألّياستثناء ملا ورد   الفقرة )أ( من املادة احلادية واألربعني من هذه الالئحةد  (د

و بيعها بعد وحدة من وحدات الصندوق أ طرف من األطراف ذوي العالقة شراء أّي

 .إدراج الوحدات

ر شروط وأحكام الصندوق شخاص ُتظِهمن األشخص أو جمموعة  ال جيوز ألّي (ه

من  – أو أكثر من وحدات الصندوق (%5عند التأسيس أنهم ميلكون ما نسبتى )

خالل السنة    الوحدات اليت مت االشرتاك بهاالتصرف  - خالل مساهمات عينية

 األوىل لبدء تداول وحدات الصندوق املعين.

من هذه الالئحةد ال  الثامنة والثالثني( من املادة كمع مراعاة ما ورد   الفقرة ) (و

جيوز التصرف   الوحدات اليت مت ختصيصها على امل رتكني ب كل عيين مبا 

ندوق خالل ( أو أكثر عن طريق عملية زيادة إمجالي قيمة أصول الص%5نسبتى )

 السنة األوىل لبدء تداو ا.

 وحدات صندوق االستثمار العقاري املتداول لدى مركز اإليداع. إيداع جيب  (ز
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جيب على مدير الصندوق ن ر مجيع املعلومات املطلوب اإلفصاح عنها مبوجب هذه  (ح

على موقعى اإللكرتوني واملوقع اإللكرتوني للسوقد وأن تكون تلك  الالئحة

 ملة وواضحة وصحيحة وغري مضللة.املعلومات كا

 تعديل أساسي على شروط وأحكام الصندوق خالل فرتة الطرح.  ُيحظر إجراء أّي (ط

ص للمستثمرين خصَّد   شروط وأحكام الصندوق نسبة من كامل الطرح لُتحدَُّي (ي

 ذوي الطابع املؤسسي. 

 رتط على مدير الصندوق عند االستحواذ على أصول صندوق استثمار عقاري ُي (ك

قائم مدار من نفس مدير الصندوقد أن تكون األصول املستحوذ عليها حققت 

املصروفات آلخر ثالث سنوات للعقارات مجيع صا  أرباح إجيارية بعد خصم 

 املطورة تطويرًا إن ائيًا ومدرة للدخل. 

أو شروط وأحكام  ه الالئحةمن القيود املنصوص عليها   هذ  حال خمالفة أيٍّ  (ل

الصندوق بسبب تغيُّر   الظروف خارج عن سيطرة مدير الصندوق ومل يتم إصالح 

( أيام من تاريخ وقوعهاد يتعني على مدير الصندوق إشعار ا يئة 5املخالفة خالل )

دة الزمنية املطلوبة فورًا بذلك ب كل كتابي مع اإلشارة إىل اإلجراء املتخذ وامل

 إلصالح املخالفةد وميكن للهيئة وفقًا لتقديرها احملض تغيري تلك املدة.

من هذه الالئحةد جيب  الثامنة والثالثني( من املادة حمع مراعاة ما ورد   الفقرة ) (م

 على مدير الصندوق أن يفصي عن بيان نتائج الطرح على املوقع اإللكرتوني للسوق. 

 :االلتزام باآلتيجيب  الصندوق استقاللية عضو جملس إدارةلتحقيق  (ن

أن يكون عضو جملس إدارة الصندوق املستقل قادرًا على ممارسة مهامى  .1

ني جملس وإبداء آرائى والتصويت على القرارات مبوضوعية وحيادد مبا ُيِع

اإلدارة على اختاذ القرارات السليمة اليت تسهم   حتقيق مصاحل 

 الصندوق.

مراعاة تعريف عضو جملس إدارة الصندوق املستقل الوارد   قائمة مع  .2

املصطلحات املستخدمة   لوائي هيئة السوق املالية وقواعدهاد يتنافى مع 

االستقالل الالزم توافره   عضو جملس إدارة صندوق االستثمار العقاري 

 ما يلي: -على سبيل املثال ال احلصر  -املتداول
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( أو أكثر من وحدات الصندوق %5ا نسبتى )أن يكون مالكًا مل (أ)

أو من وحدات صندوق آخر حتت إدارة نفس مدير الصندوق أو لى 

 ن ميلك هذه النسبة.مبصلة قرابة من الدرجة األوىل 

( %5أن يكون ممثاًل ل خص ذي صفة اعتبارية ميلك ما نسبتى ) (ب)

أو أكثر من وحدات الصندوق أو من وحدات صندوق آخر حتت 

 مدير الصندوق. إدارة نفس

( %5أن يكون ممثاًل ل خص ذي صفة اعتبارية ميلك ما نسبتى ) (ج)

أو أكثر من أسهم مدير الصندوق أو تابع ملدير الصندوق أو أمني 

 احلفظ أو تابع ألمني احلفظ.

من أعضاء جملس  أيٍّبأن تكون لى صلة قرابة من الدرجة األوىل  (د)

صندوق آخر حتت إدارة نفس مدير  اإلدارة   الصندوق أو أّي

 الصندوق.

عالقة ذي طرف  أّيبأن تكون لى صلة قرابة من الدرجة األوىل  (ه)

 بالصندوق.

أن يعمل أو كان يعمل موظفًا خالل العامني املاضيني لدى مدير  (و)

عالقة بالصندوقد أو أن يكون مالكًا ذي الصندوق أو أي طرف 

ل العامني من تلك األطراف خال حلصص سيطرة لدى أيٍّ

 املاضيني.

أن يتقاضى مبالغ مالية من الصندوق عالوة على مكافأة عضوية  (ز)

 جملس اإلدارة.

اإلدراج   السوق املوازية بعد صدور قرار طلب جيوز لصندوق االستثمار العقاري (س

 من مالكي الوحدات باملوافقة على ذلك.للصندوق خاص 

 

 االستثمار العقاري املتداولصندوق : شروط طرح السادسة واألربعوناملادة 

 جيب استيفاء اآلتي عند تقديم طلب طرح وحدات الصندوق: (أ

جيب أن يكون صندوق االستثمار العقاري املتداول من  :نوع الصندوق .1

 النوع املغلق. 
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يقل احلد األدنى إلمجالي  جيب أن ال احلد األدنى لتأسيس الصندوق: .2

لطرح  ( مليون ريال سعودي500قيمة أصول الصندوق وقت التأسيس عن )

( مليون ريال سعودي 100وحداتى   السوق الرئيسيةد وأن ال يقل عن )

 . لطرح وحداتى   السوق املوازية

( 10جيب أن تكون القيمة االمسية للوحدة ) القيمة االمسية للوحدة: .3

 رياالت.

جيب أن يكون اشرتاك مالكي الوحدات من اجلمهور  االشرتاك: مقابل .4

 مبقابل نقدي فقط.

( وحدة 1000)على جيب أن ال يزيد احلد األدنى لالشرتاك  حد االشرتاك: .5

 لكل مالك وحدات.

 جيب على مدير الصندوق االلتزام باآلتي   مجيع األوقات: (ب

ندوق   عقارات جيب أن ال تقل قيمة استثمارات الص سياسة االستثمار: .1

مطورة تطويرًا إن ائيًا قابلة لتحقيق دخٍل تأجريٍي ودورٍي عما نسبتى 

د وذلك حبسب آخر قوائم مالية إمجالي قيمة أصول الصندوق ( من75%)

 مراجعة.

جيب أن ال تقل نسبة األرباح املوزعة على مالك الوحدات عن  التوزيعات: .2

 .( سنويًا من صا  أرباح الصندوق90%)

 القيود على األصول:  .3

ال جيوز ملدير الصندوق االستثمار   األراضي البيضاءد وُيسمي  (أ)

إمجالي قيمة أصول  ( من%25لى باستثمار نسبة ال تتجاوز )

 د وذلك حبسب آخر قوائم مالية مراجعةد   أي مما يلي: الصندوق

التطوير العقاريد سواء أكانت لعقارات مملوكة من قبلى أم  .1

 مل تكن. 

 ديد وإعادة تطوير العقارات. جت .2

 اتفاقيات إعادة شراء العقار.  .3

املرخصة االستثمار وحدات صناديق ود النقد وما   حكمى .4

 ال ركات العقارية. ود من ا يئة
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  السوق  متداواًل ًاعقاري ًاكان صندوقإذا وذلك  حقوق املنفعة .5

 .الرئيسية

 .وحدات اخلزينة .6

 أدوات الدين.  .7

 ( من%25الصندوق استثمار نسبة تزيد على )ُيحظر على مدير  (ب)

وذلك حبسب آخر قوائم مالية إمجالي قيمة أصول الصندوق 

 ململكة.مراجعة   عقارات خارج ا

ال جيوز لصندوق االستثمار العقاري املتداول امتالك نسبة تزيد  (ج)

 .وحداتى متلك مت الذي الصندوق أصول قيمة صا  من( ٪20على )

خيضع استثمار مدير صندوق االستثمار العقاري املتداول   ال  (د)

الوارد   الفقرة الفرعية )أ( السوق املوازية   حقوق منفعةد للقيد 

 .هذه املادةالفقرة )ب( من ( من 3)الفرعية من الفقرة 

اخلامسة  تنيمع مراعاة ما ورد   املادمتطلبات أصول الصندوق:  .4

د جيب على مدير هذه الالئحةمن  والثالثني والسادسة والثالثني

اثنني مقّيمني  تقييم للعقار من تقارير تقديمالصندوق التأكد من 

د 10حاصلني على زمالة ا يئة السعودية للمقيمني املعتمدينمعتمديند 

أثناء فرتة واملوقع اإللكرتوني للسوق ون رها على موقعى اإللكرتوني 

لإلجيارات السوقية وأن ال  ًاالطرحد على أن تتضمن التقارير تقييم

أشهر عند تاريخ بداية الطرحد و  ( 3)تكون مدة التقييم قد جتاوزت 

مني اثنني معتمديند جيب على مدير الصندوق حال وجود أكثر من مقّي

 ني املعتمدين.ِمن ر مجيع تقارير املقّي

 

 املتداولق االستثمار العقاري وصندمتطلبات طرح : السابعة واألربعوناملادة 

جيب على مدير الصندوق الذي يرغب   طرح وحدات صندوق االستثمار العقاري  (أ

م طلًبا إىل ا يئة يتضمن املعلومات املطلوبة مبوجب هذه السوق أن يقّد املتداول  

                                                 
د ُيعمل مبتطلب احلصول على زمالة ا يئة م24/2/2021هـ املوافق 12/7/1442وتاريخ  (2021-22-2)وفًقا لقرار جملس ا يئة رقم  10

 م.01/01/2023هـ املوافق 08/06/1444السعودية للمقيمني املعتمدين ابتداًء من تاريخ 
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طلبًا إىل السوق إلدراج تلك الوحدات وفقًا  - بالتزامن مع ذلك -م الالئحةد وأن يقّد

 اإلدراج.ألحكام قواعد 

الئحةد جيب أن تتضمن ال هذه منالسابعة إضافة إىل املتطلبات الواردة   املادة  (ب

شروط وأحكام الصندوق مجيع املعلومات الضرورية لتمكني مالكي الوحدات 

احملتملني من اختاذ قرار مدروس ومبين على معلومات كافية خبصوص االستثمار 

 . الالئحة ( من هذه2ومات الواردة   امللحق )املطروح عليهمد على أن حتتوي على املعل

عند تقديم طلب الطرحد جيب على مدير الصندوق تزويد ا يئة باتفاقية ملزمة لبيع  (ج

  حالة استثمار  -العقار حمل االستثمار أو باتفاقية ملزمة لنقل منفعة العقار 

ق عند على النحو احملدد   شروط وأحكام الصندو - الصندوق   حقوق منفعة

 اكتمال طرح وحدات الصندوق وقبل إدراجها.

عند تقديم طلب الطرحد جيب على مدير الصندوق تزويد ا يئة مبذكرة تفاهم بني  (د

مدير الصندوق وال ركة اليت تتوىل إدارة األمالك إلدارة أمالك الصندوقد أو عقد 

 سب احلالة.اإلجيار   حال االتفاق مع املستأجر على أن يتوىل إدارة األمالكد حب

تقديم طلب الطرحد جيب على مدير الصندوق تزويد ا يئة بأمساء جهتني  عند (ه

 مستلمتني على األقل. 

( %25مستأجر ما نسبتى ) تقديم طلب الطرحد جيب أن ال تتجاوز العوائد من أّي عند (و

 من إمجالي عوائد الصندوق.

جيوز ملدير الصندوق طرح وحدات الصندوق طرحًا عامًا قبل اختاذ الرتتيبات  ال (ز

 الالزمة إلدراج تلك الوحدات   السوق وفقًا لقواعد اإلدراج.

 ملوافقة ا يئة على طلب الطرح اآلتي: ُي رتط (ح

تلقي ا يئة إشعارًا من السوق يؤكد صدور موافقة السوق امل روطة على  .1

 وجب قواعد اإلدراج.طلب اإلدراج املقدم مب

( 1عدم سحب السوق موافقتها امل روطة امل ار إليها   الفقرة الفرعية ) .2

 .ه املادة( من هذحمن الفقرة )

اقتناع ا يئة بأن املعلومات الواردة   ال روط واألحكام كاملة  .3

 ومستوفية لل روط املنصوص عليها   النظام ولوائحى التنفيذية.
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على مدير الصندوق أن ينقل ملكية العقار املراد االستحواذ عليى أو منفعتى  جيب (ط

ملصلحة الصندوق وأن يتم إدراج الوحدات اليت مت طرحها   السوق خالل مدة ال 

 ( يومًا من انتهاء فرتة الطرح.60تزيد على )

 

 لوحداتى وبيعها: شراء صندوق االستثمار العقاري املتداول الثامنة واألربعون املادة

ستثنى عملية شراء صندوق االستثمار العقاري ألغراض تطبيق هذه الالئحةد ُت (أ

وفقًا ألحكام هذه الالئحة من األعمال اليت تتم املتداول لوحداتى وبيعها 

 من النظام.التاسعة واألربعني واملمارسات الواردة   الفقرة )أ( من املادة 

ملتداول شراء وحداتى مامل تنص شروط جيوز لصندوق االستثمار العقاري ا (ب

 وأحكام الصندوق على خالف ذلكد وفقًا للضوابط اآلتية:

أن يكون شراء وحدات الصندوق بهدف االحتفاظ بها كوحدات خزينة أو   .1

 ها.ئبهدف إلغا

ب( من املادة السادسة ( من الفقرة )3مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية ) .2

ال تتجاوز نسبة وحدات اخلزينة للصندوق ن أجيب  دمن هذه الالئحة واألربعني

 من الوحدات الصادرة عن الصندوق.   (%10)  أي وقت من األوقات 

من مالكي الوحدات باملوافقة على عملية ال راء للصندوق صدور قرار خاص  .3

مع حتديد احلد األعلى لعدد الوحدات حمل ال راء وأغراضىد ومصادر متويل 

تفويض إمتام ال راء إىل مدير الصندوق خالل فرتة  عملية ال راءد وعلى

صندوق امل ار إليىد للاخلاص قرار الشهرًا من تاريخ صدور  (12)أقصاها 

صندوق بتغيري خاص للوجيوز ملالكي الوحدات   أي وقت إصدار قرار 

 أغراض ال راء.

تتم عمليات أن جيب ما مل يكن ا دف من شراء وحدات الصندوق إلغاؤهاد  .4

من الكمية املوافق عليها   اجتماع  (%10)شراء الوحدات مبا ال يتجاوز 

مالكي الوحدات لل راء خالل اليوم الواحد للتداولد ما مل تكن الكمية 

 (%10)أقل من  داملعتمدةد أو املتبقي من الكمية املعتمدة اليت مل يتم شراؤها

 بق لعملية ال راء.من حجم تداول وحدات الصندوق   اليوم السا

من سعر إغالق السوق   اليوم السابق لليوم  (%5)على ال يزيد سعر ال راء ن أ .5

 الذي يتم فيى تنفيذ عملية ال راء.
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ال ينتج عن عملية ال راء اخنفاض ملكية مالكي الوحدات من اجلمهور ن أ .6

 د- حيثما ينطبق - قواعد اإلدراجالواردة    إىل أقل من متطلبات السيولة

 .وذلك من الوحدات الصادرة عن الصندوق

ال تكون من خالل صفقة ن أن تتم عملية ال راء من خالل السوقد على أ .7

 خاصة.

ال يكون لوحدات اخلزينة اليت ي رتيها الصندوق أي حقوق تصويت    .8

 اجتماع مالكي الوحداتد وال يكون  ا أحقية   توزيعات الصندوق.

قاري املتداول شراء وحداتى الستخدامها كوحدات ال جيوز لصندوق االستثمار الع (ج

 إال لألغراض التالية: دخزينة

إذا رأى جملس إدارة الصندوق أو من يفوضى أن سعر الوحدات   السوق أقل  .1

 من قيمتها العادلة.

 عمليات املبادلة مقابل شراء أصل. .2

 أي غرض آخر توافق عليى ا يئة. .3

املتداول فيما يتعلق ب رائى لوحداتى  جيب على مدير صندوق االستثمار العقاري (د

 التقيد باآلتي:

اإلفصاح   موقعى اإللكرتوني واملوقع اإللكرتوني للسوق عن صدور قرار  . 1

جملس إدارة الصندوق باملوافقة على عملية شراء الصندوق لوحداتى قبل نصف 

 ساعة على األقل من بداية فرتة التداول لليوم التالي. 

الثالثة ماع مالكي الوحدات وفًقا ألحكام الفقرة )د( من الدعوة الجت . 2

 .من هذه الالئحة والع رين

من مالكي الوحدات باملوافقة على عملية للصندوق   حال صدور قرار خاص  (ه

جيب على مدير صندوق االستثمار العقاري املتداول اإلفصاح عن ذلك    دال راء

موقعى اإللكرتوني واملوقع اإللكرتوني للسوق قبل نصف ساعة على األقل من بداية 

 فرتة التداول لليوم التالي.

وفق اآللية  –جيب على مدير صندوق االستثمار العقاري املتداول إشعار السوق فورًا  (و

بعملية شراء الصندوق لوحداتى والغرض من شرائها؛ لتن ر  – السوقاليت حتددها 

 السوق تلك املعلومات   تقريرها الدوري عن شراء الصناديق لوحداتها.
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جيب على مدير صندوق االستثمار العقاري املتداول تضمني التقرير السنوي  (ز

يل للصندوق تفاصيل عن وحدات اخلزينة احملتفظ بها من قبل الصندوق وتفاص

 هذه الوحدات.بالتصرف 

جيوز لصندوق االستثمار العقاري املتداول بيع وحدات اخلزينة إذا نصت شروط  (ح

  الصندوق على جواز ذلكد وفقًا للضوابط اآلتية:وأحكام 

من إمجالي كمية  (%10)تنفيذ عملية بيع وحدات اخلزينة مبا ال يتجاوز  .1

د للتداولد ما مل تكن كامل وحدات اخلزينة املزمع بيعها خالل اليوم الواح

من حجم تداول وحدات الصندوق    (%10)الكمية املزمع بيعها أقل من 

 اليوم السابق لعملية البيع.

ال تكون من خالل ن أن تتم عملية بيع وحدات اخلزينة من خالل السوق وأ .2

صفقة خاصة. واستثناًء من ذلكد ال ي رتط أن تتم عملية بيع تلك الوحدات 

 ًاعوضمن وحدات اخلزينة هو استخدامها  السوق إذا كان الغرضمن خالل 

   عمليات املبادلة مقابل شراء أصل وفقًا ل روط وأحكام الصندوق.

 

 متطلبات اإلفصاح: األربعونالتاسعة و املادة

 اإلفصاح عن التطورات اجلوهرية (أ

تأخري جيب على مدير الصندوق أن ي عر ا يئة ويفصي ملالكي الوحدات من دون  .1

عن أي تطورات جوهرية تندرج   إطار ن اطىد وال تكون معرفتها متاحة لعامة 

الناسد وقد تؤثر   أصول الصندوق وخصومى أو   وضعى املالي أو   املسار 

العام ألعمالى أو أي تغيري يكون لى تأثري   وضع الصندوق أو يؤدي النسحاب 

د وميكن بدرجة معقولة أن طوعي ملدير الصندوق من منصب مدير الصندوق

يؤدى إىل تغري   سعر الوحدة املدرجة أو أن يؤثر تأثرياً ملحوظاً   قدرة الصندوق 

 على الوفاء بالتزاماتى املتعلقة بأدوات الدين.

لتحديد التطور الذي يقع ضمن نطاق هذه الفقرةد جيب على مدير الصندوق أن  .2

مالك وحدات حريص   االعتبار ذلك  ما إذا كان من احملتمل أن يأخذ أّي يقّدر

 التطور عند اختاذ قراره االستثماري.
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 اإلفصاح عن أحداث معينة (ب

 جيب على مدير الصندوق أن ي عر ا يئة ويفصي ملالكي الوحدات من دون تأخري

ه املادة أكانت جوهرية وفقًا للفقرة )أ( من هذ عن أي من التطورات اآلتية )سواء

 أم مل تكن(:    

أو يزيد  يصفقة ل راء أصل أو بيعى أو رهنى أو إجياره بسعر يساو أّي .1

( من صا  أصول الصندوق وفقًا آلخر قوائم مالية أولية %10على )

 مفحوصة أو قوائم مالية سنوية مراجعةد أيهما أحدث. 

( من صا  أصول الصندوق وفقًا %10أي خسائر تساوي أو تزيد على ) .2

وصة أو قوائم مالية سنوية مراجعةد أيهما آلخر قوائم مالية أولية مفح

 أحدث.

دعوى قضائية أو حتكيم أو وساطة إذا كان  نزاعد مبا   ذلك أّي أّي .3

( من صا  أصول %5مبلغ النزاع أو املطالبة يساوي أو يزيد على )

الصندوق وفقًا آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية 

 مراجعةد أيهما أحدث.

يادة أو النقصان   صا  أصول الصندوق مبا يساوي أو يزيد على الز .4

( وفقًا آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية سنوية 10%)

 مراجعةد أيهما أحدث.

الزيادة أو النقصان   إمجالي أرباح الصندوق مبا يساوي أو يزيد على  .5

 ( وفقًا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.10%)

ترتيب يستثمر مبوجبى  ة بني الصندوق وطرف ذي عالقة أو أّيأي صفق .6

م م روع أو أصل أو يقّد كٌل من الصندوق وطرف ذي عالقة   أّي

( %1متوياًل لى إذا كانت هذه الصفقة أو الرتتيب مساوية أو تزيد على )

 من إمجالي إيرادات الصندوق وفقًا آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.

من الن اطات الرئيسة للصندوق يساوي األثر املرتتب  يٍّأي انقطاع   أ .7

( من إمجالي إيرادات الصندوق وفقًا آلخر قوائم %5عليى أو يزيد على )

 مالية سنوية مراجعة.

سواء صدور حكم أو قرار أو إعالن أو أمر من حمكمة أو جهة قضائية  .8

 استغالل املرحلة االبتدائية أم االستئنافيةد ميكن أن يؤثر سلبًا    
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( من صا  %5جزء من أصولى تزيد قيمتى اإلمجالية على ) الصندوق ألّي

أصول الصندوق وفقًا آلخر قوائم مالية أولية مفحوصة أو قوائم مالية 

 سنوية مراجعةد أيهما أحدث.

 تغيري مقرتح   إمجالي قيمة أصول الصندوق. أّي .9

 وضوح املعلومات املفصي عنها وصحتها واكتما ا (ج

إفصاح يقوم بى مدير الصندوق كاماًل وواضحًا وصحيحًا  أن يكون أّي جيب .1

وغري مضللد وأن ُين ر   املوقع اإللكرتوني ملدير الصندوق واملوقع 

 اإللكرتوني للسوق و  الوسائل احملددة   شروط وأحكام الصندوق. 

 إذا رأى مدير الصندوق أن اإلفصاح عن مسألة جيب اإلفصاح عنها مبوجب هذه .2

ميكن أن يؤدي إىل إحلاق ضرر غري مسوغ بى وأنى من غري املرجي أن الالئحة 

يؤدي عدم اإلفصاح عن تلك املسألة إىل تضليل مالكي الوحدات فيما يتعلق 

باحلقائق والظروف اليت يكون العلم بها ضروريًا لتقويم األوراق املالية ذات 

إلعفائى من اإلفصاح أو العالقةد فإنى جيوز ملدير الصندوق أن يتقدم بطلب 

م إىل ا يئة بسرية تامة بياناً باملعلومات تأخري توقيتى. وجيب   هذه احلالة أن يقّد

ذات العالقة واألسباب اليت تدعوه إىل عدم اإلفصاح عن تلك املعلومات   ذلك 

الوقت. وللهيئة املوافقة على طلب اإلعفاء أو التأخري أو رفضى. وإذا وافقت ا يئة 

معلومات  ى الطلبد فيجوز  ا   أي وقت أن تلزم مدير الصندوق بإعالن أّيعل

 تتعلق باإلعفاء أو الـتأخري ذي العالقة.

املادة  هّد مجيع املعلومات والتطورات اجلوهرية املنصوص عليها   هذُتَع .3

قبل إعالن هذه  -معلومات سرية إىل أن ُتعَلن. وُيحظر على مدير الصندوق 

إف اؤها إىل جهات ال يقع على عاتقها التزام باحملافظة على سرية  - املعلومات

املعلومات ومحايتها. كذلك جيب على مدير الصندوق اختاذ مجيع اخلطوات 

من املعلومات والتطورات اجلوهرية قبل إعالنها  الالزمة لضمان عدم تسرب أيٍّ

 .الالئحةوفقًا  ذه 

إىل ن ر إعالن للجمهور للرّد على  جيب على مدير الصندوق حتديد مدى احلاجة (د

شائعات تتعلق بأي تطورات جوهريةد وللهيئة إلزام مدير الصندوق بذلك حبسب  أّي

 ما تراه مناسبًا. 
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جيب على مدير الصندوق االلتزام مبا ورد   التعليمات اخلاصة بإعالنات الصناديق  (ه

 االستثمارية.

 مالك الوحدات الكبري اإلفصاح املتعلق بتعامالت (و

شخص أن ُي ِعر السوق عندما يصبي مالكًا أو لى مصلحة  جيب على أّي .1

أو أكثر من وحدات الصندوق خالل فرتة ال تتجاوز  (%5)نسبتى  ما  

نهاية ثالث يوم تداول يلي تنفيذ الصفقة أو وقوع احلدث الذي أدى إىل 

ار قائمة باألشخاص حتقق هذه امللكية أو املصلحةد وأن ُيضمَّن اإلشع

الذين  م مصلحة   وحدات الصندوق اليت ميلكونها أو يسيطرون 

 عليها.

( من و( من الفقرة )1جيب على ال خص امل ار إليى   الفقرة الفرعية ) .2

قائمة األشخاص امل ار   تغري  ر السوق عند حدوث أّي ِعأن ُيه املادة هذ

أكان  د سواءه املادة( من هذو( من الفقرة )1إليها   الفقرة الفرعية )

ستبعاد الأم تلك القائمة  ىلإذلك نتيجة وقوع حدث يستلزم إضافة شخص 

من األشخاص الذين سبق تضمينهم فيهاد وذلك خالل فرتة ال تتجاوز  أيٍّ

 ثالث يوم تداول يلي وقوع احلدث الذي أدى إىل التغري ذي الصلة.

الي لوحدات الصندوق ألغراض هذه الفقرةد عند حساب العدد اإلمج .3

 ألّي شخص مصلحة فيهاد ُيَعّد ال خص لى مصلحة   أيٍّيكون اليت 

من وحدات الصندوق اليت ميلكها أو يسيطر عليها أيٌّ من األشخاص 

 اآلتي بيانهم: 

 أقرباء ذلك ال خص. (أ)

 شركة يسيطر عليها ذلك ال خص.  (ب)

أّي أشخاص آخرين يتصرفون باالتفاق مع ذلك ال خص للحصول  (ج)

 على مصلحة   وحدات الصندوق.

 (و( من الفقرة )1يتضمن اإلشعار امل ار إليى الفقرة الفرعية )جيب أن  .4

 املعلومات التالية:  - على األقل -هذه املادة من 

أمساء األشخاص املالكني لوحدات الصندوقد أو ذوي األحقية    (أ)

 التصرف فيها. 

 تفاصيل عملية التملك.  (ب)



 

55 

 

ن شخص آخر لعملية التملك أو قروض تفاصيل أّي دعم مادي م (ج)

 متويل.

جيب على  دالعقاري املتداول   حقوق منفعةاالستثمار   حالة استثمار صندوق  (ز

 أشهر. (3ـ)ب ئهاقبل انتها عن حالة تلك احلقوق مدير الصندوق اإلفصاح

 

 دمج صناديق االستثمار العقارية املتداولة :اخلمسوناملادة 

 لدمج صناديق االستثمار العقارية املتداولةتقديم طلب إىل ا يئة  (أ

ملدير الصندوق التقدم إىل ا يئة بطلب املوافقة على دمج عدد من صناديق  .1

د وذلك بعد ألحكام هذه الالئحة االستثمار العقارية املتداولةد واملطروحة وفقًا

 العالقة من خالل قرار خاصموافقة مالكي وحدات مجيع الصناديق ذات 

 .للصندوق

 يكون الدمج بضم صندوق أو أكثر إىل صندوق قائم. .2

جيب اإلفصاح ملالكي الوحدات عن تفاصيل عملية الدمجد وذلك   املوقع  .3

( يومًا 21اإللكرتوني ملدير الصندوق واملوقع اإللكرتوني للسوقد وذلك قبل )

 على األقل من تاريخ تنفيذ عملية الدمج.

ّدها مدير الصندوق ِعتقارير الصندوق اليت ُي جيب بيان تفاصيل عملية الدمج   .4

 الطرح.د وذلك حبسب نوع ألحكام هذه الالئحة وفقًا

  الدمج.جيب أن يفصي مدير الصندوق عن التكاليف الناجتة عن عملية  .5

 املعلومات اإلضافية الواجب تقدميها إىل مالكي الوحدات (ب

الوحدات مبعلومات كاملة عن جيب على مدير الصندوق تزويد مجيع مالكي  .1

عملية الدمج املقرتحة متكنهم من التوصل إىل قرار مدروسد وذلك حبسب 

 اآلتي:

 أن تكون مكتوبة بطريقة واضحة وصحيحة وغري مضللة. .أ

أن تتضمن ب كل مفصل مجيع اآلثار املرتتبة واملتوقعة على عملية الدمج  .ب

 املقرتحة.

املفروضة اخلدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة  أن تتضمن مقارنة مفصلة ملقابل .2

 على الصناديق ذات العالقة.

 



 

56 

 

الباب اخلامس: صناديق االستثمار العقاري اليت تتخذ شكل املن أة ذات 

 األغراض اخلاصة

 

 : أحكام عامةاحلادية واخلمسوناملادة 

األغراض تنطبق على صناديق االستثمار العقاري اليت تتخذ شكل املن أة ذات  (أ

مجيع األحكام الواردة   هذه الالئحة والقواعد املنظمة للمن آت ذات اخلاصة 

 اخلاصة مامل تنص هذه الالئحة على خالف ذلك.األغراض 

لتأسيس صندوق استثمار عقاري يتخذ شكل املن أة ذات األغراض اخلاصةد  (ب

قًا جيب على مدير الصندوق تقديم طلب تأسيس من أة ذات أغراض خاصة وف

لألحكام الواردة   هذه الالئحة واألحكام الواردة   القواعد املنظمة للمن آت 

 األغراض اخلاصة حسبما ينطبق.ذات 

املالية ألغراض هذا البابد أي إشارة إىل "الصندوق"   هذه الالئحة ونظـام السوق  (ج

ذ شكل ولوائحـى التنفيذيةد تنطبق على "صناديق االستثمار العقاري اليت تتخ

 املن أة ذات األغراض اخلاصة". 

 

 : أمني احلفظالثانية واخلمسوناملادة 

خذ شكل املن أة ذات تصندوق االستثمار العقاري الذي يينطبق على أمني حفظ 

وذلك مبا يتوافق  دالواردة   الباب الثالث من هذه الالئحةاألحكام األغراض اخلاصة 

 مع طبيعة هذه املن أة.

 

صندوق االستثمار العقاري الذي يتخذ شكل : جملس إدارة الثالثة واخلمسوناملادة 

 املن أة ذات األغراض اخلاصة

خذ شكل املن أة ذات األغراض تصندوق االستثمار العقاري الذي ييكون جملس إدارة 

وتنطبق عليى مجيع األحكام  داملن أة ذات األغراض اخلاصةجملس إدارة هو  اخلاصة

 مبجلس إدارة الصندوق الواردة   هذه الالئحة.املتعلقة 
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 : الن ر والنفاذالسادس الباب

 

 : الن ر والنفاذواخلمسون لرابعةا املادة

  .وفًقا لقرار اعتمادها تكون هذه الالئحة نافذة
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 1لحق امل

 العام صندوق االستثمار العقاريوأحكام متطلبات شروط 

 

بطريقة سهلة باللغة العربيةد و الصندوقوأحكام  على مدير الصندوق عرض شروط

د وجيب مالكي الوحدات ومالكي الوحدات احملتملنيإىل بالنسبة  الفهم واالستيعاب

 على املعلومات اآلتية وفقاً للتسلسل املوضي   هذا امللحق:ال روط واألحكام أن ت تمل 

 حمتويات صفحة الغالف:

 اسم الصندوقد مع ذكر فئتى ونوعى. (أ

 الصندوق.اسم مدير  (ب

 اسم أمني احلفظ. (ج

 جد.اسم املطورد إن ُو (د

 جيب أن حتتوي صفحة الغالف بيانًا باملسؤولية وفقًا للصيغة اآلتية: (ه

من قبل جملس إدارة الصـــــــندوق ومتت   شـــــــروط وأحكام الصـــــــندوق"روجعت 

ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء جملس إدارة الصندوق جمتمعني  املوافقة عليها.

واكتمال املعلومات الواردة   ال ــــــروط    ؤولية عن دقةومنفردين كامل املســــــ

أعضـــــــاء جملس إدارة الصـــــــندوق ومدير الصـــــــندوق   يقر ويؤكدوواألحكام. 

يقرون  كذلك د بصــــــــحة واكتمال املعلومات الواردة   ال ــــــــروط واألحكام

   ".غري مضللة ال روط واألحكامويؤكدون أن املعلومات والبيانات الواردة   

 :إخالء املسؤولية وفقًا للصيغة اآلتيةبجيب أن حتتوي صفحة الغالف بيانًا  (و

ال   .العقاري صـــــندوق االســـــتثمارطرح وحدات "وافقت هيئة الســـــوق املالية على 

د وال تعطي  شــروط وأحكام الصــندوقتتحمل ا يئة أّي مســؤولية عن حمتويات 

أّي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتما اد وختلي نفســـها صـــراحة من أي مســـؤولية  

ــارة تنتج عما ورد    ــندوق مهما كانتد ومن أّي خسـ ــروط وأحكام الصـ أو   شـ

ــأن    عن االعتماد على أّي جزء منها. ــية ب ـ ــوق املالية أّي توصـ وال تعطي هيئة السـ

طرح وحدات عين موافقتها على وال ت دجدوى االســـتثمار   الصـــندوق من عدمى

ــحة املعلومات الواردة       ــتثمار فيى أو تأكيد صــــ ــيتها باالســــ ــندوق توصــــ الصــــ

ال روط واألحكامد وتؤكد أن قرار االستثمار   الصندوق يعود للمستثمر أو      

  من ميثلى".
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اجملازة من ِقبل مع املعايري ال رعية  ًاإذا كان صندوق االستثمار العقاري متوافق (ز

د جيب إضافة البيان الرقابة ال رعية املعينة لصندوق االستثمار العقاريجلنة 

 اآلتي:

ملعايري  "مت اعتماد )اسم الصندوق( على أنى صندوق استثمار عقاري متوافق مع ا      

ــرعية ــتثمار     ال ـــ ــندوق االســـ ــرعية املعينة لصـــ اجملازة من ِقبل جلنة الرقابة ال ـــ

 العقاري".

يتخذ العقاري ة )إذا كان صندوق االستثمار جيب إضافة البيان بالصيغة اآلتي (ح

 شكل املن أة ذات األغراض اخلاصة(:

ــتثمار    ــندوق اســ ــندوقه على أنى صــ ــم الصــ ــكل  عقاري "مت اعتماد ]اســ يتخذ شــ

ــتثمار    ــناديق االســـ ــأة ذات األغراض اخلاصـــــة مبوجب أحكام الئحة صـــ   املن ـــ

 ".نظمة للمن آت ذات األغراض اخلاصةوالقواعد امل العقاري

يفيد بضرورة قراءة شروط وأحكام الصندوق واملستندات األخرى لصندوق بيان  (ط

  .العقاري االستثمار

 تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوقد وآخر حتديث )إن ُوجد(. (ي

 صندوق االستثمار العقاري.طرح وحدات تاريخ موافقة ا يئة على  (ك

الفقرة )ك( من املادة وفقًا ألحكام   حال مت زيادة إمجالي قيمة أصول الصندوق  (ل

 د جيب إضافة البيان اآلتي: الثامنة والثالثني من هذه الالئحة

ــ املوافق ../../....م(د    تاريخب "مت زيادة إمجالي قيمة أصول الصندوق )../../....هــــــ

 ."املعلومات( للمزيد من ..مللحق التكميلي رقم )يرجى الرجوع إىل ا

 احملتويات داخل الغالف:

 ونوعى.اسم الصندوق  (1

عن الصندوق  د واملوقع اإللكرتوني ألي معلومةعنوان املقر الرئيس ملدير الصندوق (2

 أو مديره.

 .جدت(مدة للتمديد )إن ُو د مع ذكر أّيمدة الصندوق (3

 أهداف الصندوق. (4

د مع بيان سياسة توزيع األرباح على وصف لغرض الصندوق وأهدافى االستثمارية (5

 .مالكي الوحدات
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د أدنى حب  تمليو الصندوق لتحقيق أهدافىد ليت سيتبعهاا اتلالسرتاتيجيملخص  (6

 على اآلتي:

د األصول العقارية اليت سوف يستثمر فيها الصندوق( أو أنواع)وصف لنوع  (أ

 دعلى أن تتضمن نصًا ببيانات صك ملكية العقار/ أو العقارات حمل امل روع

 .حيثما ينطبق

ن أو منطقة سياسة ينتج عنها تركز االستثمار   أصول عقارية من نوع معّي أّي (ب

 جغرافية حمددة.

جدول يوضي نوع جماالت االستثمار اليت سوف يستثمر فيها الصندوقد وبيان  (ج

 احلد األدنى واحلد األعلى لنسبة االستثمار.

 .خطة واضحة لسري أعمال امل روع معتمدة من قبل املطور )حيثما ينطبق( (د

صالحيات االقرتاض للصندوق وسياسة مدير الصندوق   ممارسة تلك  (ه

 الصالحيات.

 صندوق.ال  افر وسائل وكيفية استثمار النقد املتو (و

 خماطر االستثمار   الصندوق: (7

وضع ملخص باملخاطر الرئيسة اليت ينطوي عليها االستثمار   الصندوقد  (أ

  ؤثِّر يقد  آخرظرف  الصندوق وأّياستثمارات   ؤثِّر اليت من شأنها أن تو

 قيمة صا  أصول الصندوق وعائد استثماره.

 أن االستثمار   الصندوق ال يعين ضمان الربي أو عدم اخلسارة. علىالتنبيى  (ب

 تصنيف ملخاطر الصندوق.وضع  (ج

 االشرتاك: (8

 معلومات كافية عن االشرتاك ت مل تاريخ بداية االشرتاك ونهايتى. قديمت (أ

 األدنى لالشرتاك. بيان احلد (ب

 بيان عن مدى إمكانية قبول اشرتاك مقابل حق عيين من عدمى. (ج

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

 للعقار واستثماره.

 حد أدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق مجعىد بيان تفصيلي عن أّي (ه

 ىل ذلك احلد األدنى   الصندوق.عدم الوصول إواإلجراء املتخذ   حال 
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ونسبة االشرتاكات العينية   الصندوق من إمجالي قيمة  دالوحدات ومالك (و

 أصول الصندوق.  

 اإلفصاح عن تفاصيل استخدام متحصالت طرح الصندوق. (ز

 خلدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة:الرسوم ومقابل ا (9

اليت سوف تتحملها أصول أن تتضمن إفصاحًا عن مجيع الرسوم واملصاريف      

الصندوق ب كل تفصيليد وذلك بتوضيي تفاصيل مبالغ الرسوم واملصاريف 

ونسبتها املئوية من إمجالي أصول الصندوق مع ذكر احلد األعلى جلميع املصاريف 

 والرسوم.

كانت أ جيب وضع جدول يبني مجيع الرسوم والعموالت وأتعاب اإلدارة سواء (أ

 من أصول الصندوقد وت مل: أمدفع من قبل مالكي الوحدات ُت

أو عند  وحدات   الصندوق الوحدات عند شراء رسم يدفعى مالكو أّي .1

 .بيعها

من  من أصول الصندوق مقابل اإلدارةأتعاب مستحقة ملدير الصندوق  أّي .2

  .صا  أصول الصندوق

 أتعاب أعضاء جملس اإلدارة ومصروفاتهم. .3

 مقدمة من أمني احلفظ. أخرى أو أي خدمة احلفظمقابل خدمات  .4

 .ملراجع احلسابات دفعأتعاب ُت أّي .5

 ناجتة من قروض مالية للصندوق. عمولة أّي .6

 إدارية أخرى. خدمة بتسجيل وحدات الصندوق أو أّي رسم يتعلق أّي .7

 .د واملكتب ا ندسيأتعاب للمطور أّي .8

 .جد()إن ُو أتعاب ملدير األمالك أّي .9

 جد(.رسم اسرتداد مبكر جيري حتصيلى من مالكي الوحدات )إن ُو أّي .10

أصول  مبلغ حمسوم من مبلغ آخر يدفعى مالكو الوحدات أو أّي أّي .11

 الصندوق.

 .إمجالي قيمة أصول الصندوق نسبة تكاليف الصندوق إىل .12

يكون ملدير الصندوق فيها اليت وضاع األاالت أو مجيع احلجيب ذكر  .13

 من املستحقات املذكورة أعاله. أيٍّ محسأو   التنازل احلق 

 اإلفصاح عن آلية احتساب مجيع األتعاب. (ب
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 وضع جدول يوضي اآلتي: (ج

 نوع الرسم. .1

 (.تجدالنسبة املفروضة )إن ُو .2

 جد(.املبلغ املفروض )إن ُو .3

 طريقة احلساب. .4

 تكرار دفع الرسم. .5

إمجالي قيمة أصول  جدول افرتاضي يوضي نسبة تكاليف الصندوق إىل (د

 دد على مستوى الصندوق ومالك الوحدةد وذلك خالل عمر الصندوقالصندوق

 أن ي مل نسبة التكاليف املتكررة وغري املتكررة.على 

مل تإقرار من مدير الصندوق يفيد بأن الرسوم املذكورة   هذه الفقرة ت  (ه

 سيتحمل أّيعلى مجيع الرسوم املفروضة على الصندوقد وأن مدير الصندوق 

 ذكر.ُيرسم مل 

 ل الصندوق:أصو تقييم (10

 جيب ذكر بيان تفصيلي لكٍل من:

 أصول الصندوق.تقييم  كيفية (أ

 وتوقيتى. قييمالت عدد مرات (ب

 طريقة احتساب سعر الوحدة. (ج

 كيفية اإلعالن عن سعر الوحدة. (د

 أو اخلطأ   التسعري. التقييمتخذ   حالة اخلطأ   اإلجراءات اليت سُت (ه

 وحدات الصندوق:تداول  (11

 .أو شرائها وحدات الصندوقسمي فيها بقبول أوامر بيع يام اليت ُيإيضاح األ (أ

 .أو شرائها بيان إجراءات تسليم أوامر بيع الوحدات (ب

 وصف األحكام املنظمة لنقل الوحدات إىل مستثمرين آخرين. (ج

النص على أن سجل مالكي الوحدات هو الدليل القاطع على ملكية الوحدات  (د

 املثبتة فيى.

بيان بأن مدير الصندوق سيبذل جهداً معقوالً   تسهيل تداول الوحداتد ونقل  (ه

 ملكيتها.
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 أصول الصندوق: (12

 بيان عن آلية تسجيل أصول الصندوق.  (أ

جيب أن حتتوي بيانًا بأن أصول صندوق االستثمار مملوكة ملالكي الوحدات  (ب

 مدير الصندوق منوليس ملدير الصندوق أو  جمتمعني )ملكية م اعة(د

أو املوزع  مقدم امل ورةالباطن أو أمني احلفظ أو أمني احلفظ من الباطن أو 

الصندوق  مصلحة   أصول الصندوق أو مطالبة فيهاد إال إذا كان مدير أّي

الباطن أو أمني احلفظ أو أمني احلفظ من الباطن أو  أو مدير الصندوق من

د ذلك   حدود ملكيتىود ت الصندوقأو املوزع مالكًا لوحدا مقدم امل ورة

مسموحًا بهذه املطالبات مبوجب أحكام هذه الالئحةد وُأفِصي عنها  أو كان

 .  شروط وأحكام الصندوق

 :الصندوق جملس إدارة (13

بيان أمساء أعضاء جملس إدارة الصندوق ومؤهالتهم واإلفصاح عن األعضاء  (أ

 املستقلني   جملس إدارة الصندوق.

 املكافآت املتوقع دفعها ألعضاء جملس اإلدارة خالل مدة الصندوق.جمموع  (ب

 مة من أعضاء جملس إدارة الصندوق.وصف لطبيعة اخلدمات املقّد (ج

عضو من أعضاء جملس إدارة  أّي صندوق استثمار آخر ي رف عليى بيان بأّي (د

 الصندوق.

طبق إقرار من مدير الصندوق يفيد بأن مجيع أعضاء جملس إدارة الصندوق تن (ه

 عليهم متطلبات التأهيل التالية:

 دعاوى إفالس أو إعسار. ال يكون مفلسًا أو خاضعًا ألّين أ (1

مل يسبق لى ارتكاب خمالفة تنطوي على احتيال أو تصرف خمل  (2

 بالنزاهة واألمانة.

 أن ميتلك املهارات واخلربات الالزمة. (3

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

الوارد   قائمة املصطلحات  "عضو جملس إدارة صندوق مستقل"تعريف 

  .املستخدمة   لوائي هيئة السوق املالية وقواعدها

 مدير الصندوق: (14

 .وعنوانى بيان اسم مدير الصندوق (أ
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الئحة  مبوجب امرخص  مؤسسة سوق مالية إفادة بأن مدير الصندوق  (ب

 وتارخيى. ا يئةدعن الصادر  رقم الرتخيصود مؤسسات السوق املالية

 للخدمات اليت يقدمها مجيع موظفي مدير الصندوق.وصف  (ج

 ومسؤولياتى. دوواجباتى دبيان مهام مدير الصندوق (د

 بيان األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبدالى. (ه

مدير الصندوق أو  ن اط عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء جملس إدارة أّي (و

 مع مصاحل الصندوق. ُيحتمل تعارضىمدير الصندوق 

مدير الصندوق   أداء جوهري   املصاحل من شأنى التأثري تعارض  وصف ألّي (ز

 واجباتى جتاه الصندوق وتنفيذها.ل

 ًاثالث ًار الصندوق طرفمدييكّلف تتعلق بعمل الصندوق  مهمة أو صالحية أّي (ح

 بهاد مع ذكر بيان تفصيلي لذلك.

 دالصندوقاإلفصاح عما إذا كان مدير الصندوق ينوي االستثمار   وحدات  (ط

 وقيمة هذه االستثمارات.

خطاب صادر عن مدير الصندوق   شأن تقرير العناية املهيند بالصيغة الواردة  (ي

 ( من هذه الالئحة.7  امللحق )

 أمني احلفظ: (15

 .ا يئةعن د ورقم ترخيصى الصادر وعنوانى دلصندوقأمني حفظ ااسم  (أ

 ومسؤولياتى. دوواجباتى دبيان مهام أمني احلفظ (ب

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

 .العقاري

 .بيان األحكام املنظمة لعزل أمني احلفظ أو استبدالى (د

 املطور: (16

 .وعنوانى داسم املطور (أ

 ومسؤولياتى. دوواجباتى دبيان مهام املطور (ب

 اإلفصاح عن معايري اختيار املطور. (ج

وقيمة  داإلفصاح عما إذا كان املطور ينوي االستثمار   وحدات الصندوق (د

 هذه االستثمارات.
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 املكتب ا ندسي: (17

 وعنوانى. داسم املكتب ا ندسي (أ

 ومسؤولياتى. دوواجباتى دبيان مهام املكتب ا ندسي (ب

 :مراجع احلسابات (18

 .وعنوانى دللصندوق مراجع احلساباتاسم  (أ

 .ومسؤولياتى دوواجباتى دبيان مهام مراجع احلسابات (ب

 القوائم املالية: (19

إفادة بأن تقديم وصف القوائم املالية للصندوق اليت سيزوَّد مالكو الوحدات بهاد و

م مع رس الوحدات دون أّين متاحة حلملة القوائم املالية للصندوق سوف تكو

جيب حتديد تاريخ نهاية السنة املالية كذلك توضيي كيفية احلصول عليها. 

 للصندوق.

 رفع التقارير ملالكي الوحدات: (20

وصف التقارير الدورية اليت سيزوَّد مالكو الوحدات بها والقوائم املالية للصندوقد 

 .إليهم وكيفية تقديم هذه التقارير والقوائم

 التوزيعات:سياسة  (21

 البيع أو التأجري متحصالتجيب أن يتضمن هذا القسم شرحًا لسياسة توزيع 

 صندوق االستثمار العقاري على مالكي الوحدات.ل

 املصاحل:تعارض  (22

 .  املصاحلتعارض عن التعامالت املنطوية على  اإلفصاحجيب  (أ

ملعاجلة تبع أن حتتوي بياًنا يفيد بأن السياسات واإلجراءات اليت سُتجيب  (ب

عند طلبها دون ستقدَّم تعارض مصاحل حمتمل و/أو فعلي  تعارض املصاحل وأّي

  .مقابل

 اجتماع مالكي الوحدات: (23

 بيان الظروف اليت ُيدعى فيها إىل عقد اجتماع ملالكي الوحدات.  (أ

بيان إجراءات الدعوة إىل عقد اجتماع ملالكي الوحدات مع ذكر احلد األدنى  (ب

 للحضور.

بيان يوضي طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت   اجتماعات  (ج

 مالكي الوحدات. 
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 قائمة حبقوق مالكي الوحدات: (24

 قائمة حبقوق مالكي الوحدات.

 مسؤولية مالكي الوحدات:  (25

فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره   الصندوق أو جزء منىد بيان يفيد بأنى 

 واًل عن ديون والتزامات الصندوق.ال يكون مالك الوحدات مسؤ

 إقرارات مدير الصندوق: (26

( من هذه الالئحةد جيب 9إضافًة إىل اإلقرارات الواردة   هذه الالئحة و  امللحق )

  على مدير الصندوق وضع مجيع اإلقرارات املتعلقة بالصندوق واليت قد تؤثر 

 قرارات املستثمرين   االشرتاك   الصندوق.

 األخرى:املعلومات  (27

 (أو من املفرتض أن تكون معروفة)أخرى مهمة تكون معروفة  معلومة تضمني أّي

 .الصندوقوأحكام  ملدير الصندوق أو جملس اإلدارة وقت إصدار شروط

 متطلبات املعلومات اإلضافية ألنواع معينة من الصناديق: (28

األغراض   حالة صندوق االستثمار العقاري الذي يتخذ شكل املن أة ذات 

 ذات األغراض اخلاصة. ةاخلاصةد فيجب إرفاق منوذج النظام األساسي للمن أ

 إفصاحات الصندوق: (29

ن ر إفصاحات الصندوق بهاد واليت ُتالوسائل واملواقع اإللكرتونية اليت سوف 

 ت تمل على التقارير الدورية والقوائم املالية.

 جلنة الرقابة ال رعية للصندوق: (30

 ومؤهالتهم. دالرقابة ال رعيةجلنة أعضاء أمساء  (أ

 .جلنة الرقابة ال رعيةد ومسؤولياتهابيان أدوار  (ب

 .الرقابة ال رعيةجلنة تفاصيل مكافآت أعضاء  (ج

 خصائص الوحدات:  (31

إذا كان الصندوق يضم أكثر من فئة واحدةد  تقديم وصف ملختلف فئات الوحدات

 مبا   ذلك اسم كل فئة وتفاصيل ذلك.

 :الصندوق وأحكام تعديل شروط (32

 .الصندوق وأحكام ل روط تعديالت أّي  التبليغ عن سُتتبع إلجراءات اليت وصف ا
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 إنهاء الصندوق وتصفيتى: (33

 جيب النص على احلاالت اليت تؤدي إىل إنهاء الصندوق.   (أ

 التصفية املتوقعة. ةذكر مد (ب

إمكانية قبول اسرتداد عيين من عدمى عند إنهاء الصندوقد  بيان عن مدى (ج

 مع التزام مدير الصندوق بنظام متلك غري السعوديني للعقار واستثماره.

خصم من أتعاب ُت   حال انتهاء مدة الصندوقد ال يتقاضى مدير الصندوق أّي (د

 أصول الصندوق.

 النظام املطبق: (34

ومدير الصندوق خاضعان لنظام السوق      بيان يفيد بأن صندوق االستثمار العقاري    

قـــة    املـــاليـــة ولوائحـــى التنفيـــذيـــة واألنظمـــة واللوائي األخرى ذات العالقـــة املطّب

نزاع ناشئ    وأن اجلهة القضائية املختصة بالنظر   أيّ   اململكة العربية السعوديةد 

 من أو عن االســتثمار   صــناديق االســتثمار العقاري هي جلنة الفصــل   منازعات 

 األوراق املالية.
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 2لحق امل

 متطلبات شروط وأحكام صندوق االستثمار العقاري املتداول

 

 على مدير الصندوق عرض شروط وأحكام الصندوق باللغة العربيةد وبطريقة سهلة

مالكي الوحدات ومالكي الوحدات احملتملنيد وجيب الفهم واالستيعاب بالنسبة إىل 

 املعلومات اآلتية وفقاً للتسلسل املوضي   هذا امللحق:مل ال روط واألحكام على تأن ت 

 

 حمتويات صفحة الغالف:

 اسم الصندوقد مع ذكر فئتى ونوعى. (1

 اسم مدير الصندوق. (2

 اسم أمني احلفظ. (3

 حجم الصندوق. (4

 عدد الوحدات املطروحةد إمجالي قيمتهاد ونسبتها من حجم الصندوق. (5

 أن يتضمن البيان اآلتي: (6

"ال تعطي هيئة السوق املالية أي تأكيد يتعلق بدقة هذا املستند أو اكتمالىد 

خسارة تنتج عما ورد   هذا املستند  مسؤولية أو أّي وختلي ا يئة نفسها من أّي

جزء منى. وجيب على الراغبني   االشرتاك   وحدات  أو االعتماد على أّي

دى صحة املعلومات املتعلقة الصندوق املطروحة مبوجب هذا املستند حتري م

بالوحدات حمل الطرح. و  حال تعذر فهم حمتويات هذا املستندد جيب عليهم 

 األخذ مب ورة مست ار مالي ُمرخَّص لى".

متوافقًا مع املعايري ال رعية اجملازة  املتداول العقاريإذا كان صندوق االستثمار  (7

نة لصندوق االستثمارد جيب إضافة البيان من ِقبل جلنة الرقابة ال رعية املعّي

متوافق متداول عقاري اآلتي: "مت اعتماد ]اسم الصندوقه على أنى صندوق استثمار 
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مع املعايري ال رعية اجملازة من ِقبل جلنة الرقابة ال رعية املعينة لصندوق 

 ".املتداول العقاري االستثمار

املتداول دوق االستثمار العقاري جيب إضافة البيان بالصيغة اآلتية )إذا كان صن (8

 يتخذ شكل املن أة ذات األغراض اخلاصة(:

يتخذ شكل متداول "مت اعتماد ]اسم الصندوقه على أنى صندوق استثمار عقاري 

املن أة ذات األغراض اخلاصة مبوجب أحكام الئحة صناديق االستثمار العقاري 

 والقواعد املنظمة للمن آت ذات األغراض اخلاصة". 

يان يفيد بضرورة قراءة شروط وأحكام الصندوق واملستندات األخرى لصندوق ب (9

  .املتداول العقاري االستثمار

 تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوقد وآخر حتديث )إن ُوجد(. (10

 .املتداولالعقاري صندوق االستثمار طرح وحدات على تاريخ موافقة ا يئة  (11

  حال مت زيادة إمجالي قيمة أصول الصندوق وفقًا ألحكام الفقرة )ك( من  (12

 املادة الثامنة والثالثني من هذه الالئحةد جيب إضافة البيان اآلتي: 

"مت زيادة إمجالي قيمة أصول الصندوق بتاريخ )../../....هـ املوافق ../../....م(د 

 زيد من املعلومات".يرجى الرجوع إىل امللحق التكميلي رقم )..( للم

 احملتويات داخل صفحة الغالف:

 فهرس.  (1

 قائمة املصطلحات الواردة   ال روط واألحكام. (2

 دليل الصندوق. (3

 ملخص عن الطرح. (4

 ونوعى. داسم الصندوق (5

 عنوان املقر الرئيس ملدير الصندوقد وموقعى اإللكرتوني. (6

 جدت(.مدة للتمديد )إن ُو مدة الصندوقد مع ذكر أّي (7
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وصف لغرض الصندوق وأهدافىد مع بيان سياسة توزيع األرباح على مالكي  (8

 الوحدات. 

د حبملخص لالسرتاتيجيات اليت سيتبعها الصندوق لتحقيق أهدافى وي تمل  (9

 أدنى على اآلتي:

جدول يوضي نوع جماالت االستثمار اليت سوف يستثمر فيها الصندوقد وبيان  (أ

 ستثمار.احلد األدنى واحلد األعلى لنسبة اال

 وصف القطاع أو القطاعات اليت سوف يستثمر فيها الصندوق. (ب

 بيان تفصيلي عن األصول العقارية املراد متلكها. (ج

 وضع جدول باملعلومات اآلتية لكل عقار: (د

 اسم العقار. .1

 ك العقار.معلومات مالك/ماّل .2

 نوع العقار. .3

 املدينة.الدولة/ .4

 احلي/ال ارع. .5

 املوقع. (كروكيخمطط ) .6

 األرض.مساحة  .7

 سب رخصة البناء(.حبمساحة البناء ) .8

 عدد األدوار. .9

 أنواع الوحدات وأعدادها. .10

 نسبة إشغال العقار. .11

 سب شهادة إمتام البناء(.حبتاريخ إمتام إن اء املبنى ) .12

 تكلفة شراء العقار. .13

 نبذة عن عقود اإلجيار احلالية. .14

 جدت.إيرادات آخر ثالث سنوات للعقارد إن ُو .15

 معلومات إضافية.  أّي .16
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سياسة ينتج عنها تركز االستثمار   أصول عقارية من نوع معني أو منطقة  أّي (ه

أو لعقار/جغرافية حمددةد على أن تتضمن نصًا ببيانات صك ملكية ا

 العقارات حمل االستثمار حيثما ينطبق.

 .عوائد اإلجيارات السابقة واملستهدفة لكل عقار/منفعة (و

للصندوق وسياسة مدير الصندوق   ممارسة تلك صالحيات االقرتاض  (ز

 الصالحيات.

 سائل وكيفية استثمار النقد املتوافر   الصندوق.و (ح

 اإلفصاح عن تفاصيل استخدام متحصالت طرح الصندوق. (ط

العينية   الصندوق من إمجالي قيمة االشرتاكات مالكي الوحدات ونسبة  (ي

 أصول الصندوق.

 خماطر االستثمار   الصندوق: (10

وضع ملخص باملخاطر الرئيسة اليت ينطوي عليها االستثمار   الصندوقد  (أ

  ظرف آخر قد يؤثر  استثمارات الصندوق أو أّي  اليت من شأنها أن تؤثر و

 قيمة صا  أصول الصندوق وعائد استثماره.

 أن االستثمار   الصندوق ال يعين ضمان الربي أو عدم اخلسارة.على التنبيى  (ب

 االشرتاك: (11

 تقديم معلومات كافية عن االشرتاك ت مل تاريخ بداية االشرتاك ونهايتى.  (أ

ك العقار الذين سي رتكون عينيًا   بيان تفصيلي عن معلومات ماّل (ب

ن فيى نسبة ملكية مجيع الصندوقد ونسب ملكيتهمد مع ذكر جدول يبيَّ

 امل رتكني.

 ل فرتة الطرح.بيان تفصيلي عن قيمة اشرتاك مدير الصندوق   الصندوق خال (ج

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

 واستثماره.  للعقار

 بيان تفصيلي عن احلد األدنى واألعلى لالشرتاك. (ه

 كيفية التقدم بطلب االشرتاك. (و

 شرح تفصيلي عن طريقة االشرتاك بالصندوق. (ز

 بالصندوق.ر شرح تفصيلي عن طريقة اشرتاك التابعني والقّص (ح
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 اآللية اليت سيتبعها مدير الصندوق لتخصيص الوحدات للم رتكني. (ط

أو  دآلية زيادة إمجالي قيمة أصول الصندوق عن طريق قبول مساهمات عينية (ي

 جدت(.عن طريق قبول مساهمات نقديةد أو كليهما )إن ُو

وضع جدول زمين يوضي املدد الزمنية املتوقعة من تاريخ بداية طرح الوحدات  (ك

 حتى بدء تداول الوحدات.

 تداول وحدات الصندوق: (12

بيان يوضي طريقة تداول وحدات صناديق االستثمار العقارية املتداولة    (أ

 السوق املالية السعودية.

 احلاالت اليت يتم فيها تعليق الصندوق و/أو إلغاء اإلدراج. (ب

 سياسة توزيع األرباح: (13

من  واألربعني السادسة املادة الفقرة )ب( من ( من2مع مراعاة الفقرة الفرعية )

د جيب أن يتضمن هذا القسم شرحًا لسياسة توزيع أرباح صندوق الالئحةهذه 

 االستثمار العقاري املتداول على مالكي الوحدات وتواريخ االستحقاق والتوزيع.

 :وتصفيتى إنهاء الصندوق (14

 جيب النص على احلاالت اليت تؤدي إىل انتهاء الصندوق.   (أ

جيب ذكر معلومات عن اإلجراءات املتبعة إلنهاء وتصفية الصندوق واخلطة  (ب

 الزمنية للتصفية.

 الرسوم ومقابل اخلدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة: (15

تحملها أصول أن تتضمن إفصاحًا عن مجيع الرسوم واملصاريف اليت سوف ت .1

وذلك بتوضيي تفاصيل مبالغ الرسوم واملصاريف  ب كل تفصيلي؛الصندوق 

ونسبتها املئوية من إمجالي أصول الصندوق مع ذكر احلد األعلى جلميع 

جيب وضع جدول يبني مجيع الرسوم والعموالت كذلك املصاريف والرسوم. 

من أصول أم دفع من قبل مالكي الوحدات كانت ُتأوأتعاب اإلدارةد سواء 

 وت مل:الصندوقد 

 ومصروفاتهم. دأتعاب أعضاء جملس اإلدارة .1

 رسم يدفعى مالكو الوحدات عند شراء وحدات   الصندوق. أّي .2
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أتعاب مستحقة ملدير الصندوق من أصول الصندوق مقابل اإلدارة  أّي .3

 من صا  أصول الصندوق.

 مة من أمني احلفظ.خدمة أخرى مقّد مقابل خدمات احلفظد أو أّي .4

 .ملراجع احلسابات أتعاب تدفع أّي .5

 عمولة ناجتة من قروض مالية للصندوق. أّي .6

 خدمة إدارية أخرى. رسم يتعلق بتسجيل وحدات الصندوقد أو أّي أّي .7

 أتعاب ملدير األمالك. أّي .8

مبلغ حمسوم من أصول  مبلغ آخر يدفعى مالكو الوحداتد أو أّي أّي .9

 الصندوق.

 .إمجالي قيمة أصول الصندوق نسبة تكاليف الصندوق إىل .10

وجيب ذكر مجيع احلاالت أو األوضاع اليت يكون ملدير الصندوق فيها 

 من املستحقات املذكورة أعاله. أو حسم أيٍّ  التنازل احلق 

 وضع جدول يوضي اآلتي: .2

 نوع الرسم. (أ)

 (.تجدالنسبة املفروضة )إن ُو (ب)

 جد(.املبلغ املفروض )إن ُو (ج)

 طريقة احلساب. (د)

 الرسم.تكرار دفع  (ه)

 مل على استثمار افرتاضي ملالك الوحدات.توضع جدول ي  .3

إقرار من مدير الصندوق يفيد بأن الرسوم املذكورة   هذه الفقرة ت مل  .4

رسم  مجيع الرسوم املفروضة على الصندوقد وأن مدير الصندوق سيتحمل أّي

 ذكر.ُيمل 
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 التأمني: (16

 دمت التأمني عليهاجيب أن يتضمن هذا القسم ذكر أصول الصندوق اليت 

 ومدى تغطيتى. دوتفاصيل التأمني

 أصول الصندوق: (17

 بيان عن آلية تسجيل أصول الصندوق.  (أ

 جيب ذكر بيان تفصيلي لكل من: (ب

 أمساء املقّيمني املعتمدين ألصول الصندوق. .1

 كيفية تقييم كل أصل ميلكى الصندوق. .2

 قيمة التقييم لكل أصل مراد االستثمار فيى. .3

 وتوقيتى. عدد مرات التقييم .4

 اإلعالن عن صا  قيمة األصول لكل وحدة. (ج

 جدول يوضي اآلتي: (د

 العقارات حمل االستحواذ. .1

 أمساء املقّيمني املعتمدين. .2

 تاريخ تقرير كل تقييم. .3

 قيمة التقييم لكل عقار. .4

 معدل التقييمات. .5

 سعر شراء كل عقار. .6

 جملس إدارة الصندوق: (18

واإلفصاح عن  دومؤهالتهم دبيان أمساء أعضاء جملس إدارة الصندوق (أ

 األعضاء املستقلني   جملس إدارة الصندوق.

 جمموع املكافآت املتوقع دفعها ألعضاء جملس اإلدارة خالل مدة الصندوق. (ب

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

عضو من أعضاء جملس إدارة  صندوق استثمار آخر ي رف عليى أّي بيان بأّي (د

 صندوق.ال
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إقرار من مدير الصندوق يفيد بأن مجيع أعضاء جملس إدارة الصندوق تنطبق  (ه

 عليهم متطلبات التأهيل التالية:

 دعاوى إفالس أو إعسار. ال يكون مفلسًا أو خاضعًا ألّين أ .1

مل يسبق لى ارتكاب خمالفة تنطوي على احتيال أو تصرف خمل  .2

 بالنزاهة واألمانة.

 ات الالزمة.أن ميتلك املهارات واخلرب .3

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

الوارد   قائمة املصطلحات  "عضو جملس إدارة صندوق مستقل"تعريف 

 املستخدمة   لوائي هيئة السوق املالية وقواعدها.

 مدير الصندوق: (19

 بيان اسم مدير الصندوق وعنوانى. (أ

مبوجب الئحة  ا  مرخصمؤسسة سوق مالية إفادة بأن مدير الصندوق  (ب

 د ورقم وتاريخ ترخيصى الصادر عن ا يئة.مؤسسات السوق املالية

خطاب صادر عن مدير الصندوق   شأن تقرير العناية املهيند بالصيغة الواردة  (ج

 .الالئحة( من هذه 8  امللحق )

 بيان مهام مدير الصندوق وواجباتى ومسؤولياتى. (د

 املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبدالى.بيان األحكام  (ه

ة مدير الصندوق أو ن اط عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء جملس إدار أّي (و

 حيتمل تعارضى مع مصاحل الصندوق.مدير الصندوق 

مدير الصندوق   أداء جوهري   املصاحل من شأنى التأثري تعارض  وصف ألّي (ز

 واجباتى جتاه الصندوق وتنفيذها.ل

 ًاثالث ًامدير الصندوق طرفيكّلف مة أو صالحية تتعلق بعمل الصندوق مه أّي (ح

 بهاد مع ذكر بيان تفصيلي لذلك.

 داإلفصاح عما إذا كان مدير الصندوق ينوي االستثمار   وحدات الصندوق (ط

 وقيمة هذه االستثمارات.
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نبذة عن مدير الصندوق وهيكل إدارة األصول   مدير الصندوقد وإمجالي  (ي

وعدد موظفي  دوحجمها دصول حتت اإلدارةد وعدد الصناديق العامةقيمة األ

 إدارة األصول.

 املست ار القانوني:  (20

املهنة   اململكة     ممارسة  لى خطاب صادر عن املست ار القانوني املرخص

( من هذه 11شأن تقرير العناية املهنية القانونيد بالصيغة الواردة   امللحق )

 .الالئحة

 احلفظ:أمني  (21

 ا يئة.عن اسم أمني حفظ الصندوقد وعنوانىد ورقم ترخيصى الصادر  (أ

 ومسؤولياتى. دوواجباتى دبيان مهام أمني احلفظ (ب

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

 العقاري املتداول.

 بيان األحكام املنظمة لعزل أمني احلفظ أو استبدالى. (د

 ركة اليت تتوىل إدارة األمالك:ال  (22

 اسم ال ركة اليت تتوىل إدارة األمالكد وعنوانها. (أ

 ومسؤولياتها. دوواجباتها دبيان مهام ال ركة اليت تتوىل إدارة األمالك (ب

اإلفصاح عما إذا كانت ال ركة اليت تتوىل إدارة األمالك تنوي االستثمار    (ج

 وقيمة هذه االستثمارات. دوحدات الصندوق

 :جع احلساباتمرا (23

 للصندوقد وعنوانى. مراجع احلساباتاسم  (أ

 ومسؤولياتى. دوواجباتى دمراجع احلساباتبيان مهام  (ب

 القوائم املالية: (24

تقديم إفادة بأن القوائم املالية للصندوق سوف تكون متاحة حلملة الوحدات دون 

جيب حتديد تاريخ نهاية كذلك رسم مع توضيي كيفية احلصول عليها.  أّي

 السنة املالية للصندوق.
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 املصاحل:تعارض  (25

وأن حتتوي بيانًا  دمصاحل   الصندوقتعارض  جيب اإلفصاح بالتفصيل عن أّي

تعارض  تبع ملعاجلة تعارض املصاحل وأّييفيد بأن السياسات واإلجراءات اليت سُت

 مصاحل حمتمل و/أو فعلي سيتم تقدميها عند طلبها دون مقابل.

 كي الوحدات:رفع التقارير ملال (26

وصف التقارير الدورية اليت سيتم ن رها والقوائم املالية للصندوقد وكيفية 

 ن ر هذه التقارير والقوائم. 

 اجتماع مالكي الوحدات: (27

  بيان الظروف اليت ُيدعى فيها إىل عقد اجتماع ملالكي الوحدات. (أ

مع ذكر احلد  دبيان إجراءات الدعوة إىل عقد اجتماع ملالكي الوحدات (ب

 األدنى للحضور.

وحقوق التصويت   اجتماعات  دبيان يوضي طريقة تصويت مالكي الوحدات (ج

  مالكي الوحدات.

 قائمة حبقوق مالكي الوحدات: (28

 قائمة حبقوق مالكي الوحدات.

 املعلومات األخرى: (29

 معلومة أخرى مهمة تكون معروفة )أو من املفرتض أن تكون معروفة( تضمني أّي

 الصندوق.وأحكام دير الصندوق أو جملس اإلدارة وقت إصدار شروط مل

 متطلبات املعلومات اإلضافية ألنواع معينة من الصناديق: (30

  حالة صندوق االستثمار العقاري املتداول الذي يتخذ شكل املن أة ذات 

ذات األغراض  ةاألغراض اخلاصةد فيجب إرفاق منوذج النظام األساسي للمن أ

 اخلاصة.

 جلنة الرقابة ال رعية للصندوق: (31

 أمساء أعضاء جلنة الرقابة ال رعيةد ومؤهالتهم. (أ

 .هاجلنة الرقابة ال رعيةد ومسؤولياتبيان أدوار  (ب
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 تفاصيل مكافآت أعضاء جلنة الرقابة ال رعية. (ج

 خصائص الوحدات:  (32

إذا كان الصندوق يضم أكثر من فئة  تقديم وصف ملختلف فئات الوحدات

 واحدةد مبا   ذلك اسم كل فئة وتفاصيل ذلك.

 تعديل شروط الصندوق وأحكامى: (33

واملوافقات واإلشعارات  بيان باألحكام املنظمة لتغيري شروط وأحكام الصندوق

 الئحة.ال هذه مبوجب احملددة

 إقرارات مدير الصندوق: (34

د الالئحة( من هذه 10و  امللحق )الالئحة إضافًة إىل اإلقرارات الواردة   هذه 

قد تؤثر جيب على مدير الصندوق وضع مجيع اإلقرارات املتعلقة بالصندوق واليت 

 .قرارات املستثمرين   االشرتاك أو التداول   الصندوق  

 ق:النظام املطّب (35

خاضعان ومدير الصندوق بيان يفيد بأن صندوق االستثمار العقاري املتداول 

لنظام السوق املالية ولوائحى التنفيذية واألنظمة واللوائي األخرى ذات العالقة 

وأن اجلهة القضائية املختصة بالنظر    قة   اململكة العربية السعوديةداملطّب

اديق االستثمار العقارية املتداولة هي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار   صن أّي

 جلنة الفصل   منازعات األوراق املالية.
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 3امللحق 

 عامال عقاريالستثمار اال حمتويات طلب طرح وحدات صندوق

 

يوضي هذا امللحق املستندات املطلوب إرفاقهاد بالطريقة اليت حتددها ا يئةد   الطلب 

 السوق املالية.  إىل هيئة املقدم

 جيب أن يتضمن الطلب اآلتي:

 ( املرافق  ذا امللحق بعد تعبئتى.1النموذج رقم ) (أ

 نوع الصندوقد والغرض منىد والتاريخ املقرتح لبدء ن اطى. (ب

ووصفًا لعملية اختاذ قرارات االستثمار  الصندوقدتفاصيل ا يكل التنظيمي ملدير  (ج

 شخص مسجل م رتك   تلك القرارات ووظيفتى. واسم أّي دمن قبل مدير الصندوق

 اسم مسؤول املطابقة وااللتزام )أو( أمساء أعضاء جلنة املطابقة وااللتزام. (د

 قائمة مراجعة املستندات املقدمة. (ه

 دراسة جدوى اقتصادية للصندوق. (و

 . )حيثما ينطبق( ترشيي مطور لتنفيذ أغراض الصندوق (ز

عقد مع اجلهات  عقد أبرمى مدير الصندوق ملصلحة الصندوقد مبا   ذلك أّي أّي (ح

 أطراف أخرى تتعلق بالصندوق. التابعة أو أّي

مسّودة شروط وأحكام الصندوق )مع قائمة مراجعة ل روط وأحكام الصندوق  (ط

 ( من هذه الالئحةد أيهما ينطبق(.2( أو امللحق )1)حبسب امللحق 

ابقة وااللتزام لدى موقعة من املدير التنفيذي ومسؤول املطروط وأحكام الصندوق ش (ي

( من هذه الالئحةد 2أو امللحق ) (1وجيب إعدادها وفقًا للملحق ) مدير الصندوقد

 .أيهما ينطبق



 

80 

 

 صورة من إثبات ا وية ال خصية ألعضاء جملس إدارة الصندوق. (ك

 مناذج االشرتاك واالسرتداد )حيثما ينطبق(. (ل

 دارة املخاطر للصندوق ذي العالقة.سياسات وإجراءات إ (م

إقرار من مدير الصندوق بوجود النظم اإلدارية اليت سيتم تبنيها فيما يتعلق باجلوانب  (ن

د مبا   ذلك برنامج مراقبة املطابقة العقاري الت غيلية املرتبطة بصناديق االستثمار

 ذي العالقة. العقاري وااللتزام لصندوق االستثمار

م معتمد يفيد بتقيده بنظام املقّيمني املعتمدين ولوائحى التنفيذية إقرار من كل مقّي(س

وأن نطاق  دومبا يصدر من لوائي عن ا يئة السعودية للمقّيمني املعتمدين )تقييم(

مالئمًا لغرض طلب مدير الصندوق وصاحلًا لالستخدام  ّدَعالعمل لتقارير التقييم ُي

جيارية السوقية للعقارات املدرة بغرض طرحى طرحًا عامًاد وتضمني القيمة اإل

 . عن القيمة اإلجيارية التعاقدية حيثما ينطبقد إذا كانت خمتلفة للدخلد

 مستندات أخرى مؤيدة للطلب.  أّي (ع

 املقابل املالي.  (ف

 نسخ إلكرتونية من املستندات املطلوبة مبوجب مجيع الفقرات أعاله.  (ص

 العالقة )حيثما ينطبق(.ملوافقات املطلوبة من اجلهات احلكومية ذات ا (ق

 .متطلب آخر تطلبى ا يئة وفقًا للنظام ولوائحى التنفيذية تقديم أّي (ر

منوذج الطلب متاحد وميكن احلصول عليى من املوقع الرمسي  يئة السوق املالية: 

www.cma.org.sa. 

 

 

 

http://www.cma.org.sa/
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 تعليمات ملء النموذج:

 

 ميكن ملء هذا النموذج إلكرتونيًا.

  مطلوبة وفقًا  ذا النموذجد يرجى إرفاقها.  حال وجود مستندات مؤيدة 

 مناسبًا. ذلك كان (   اخلانات ذات الصلة إذايرجى وضع عالمة ) 

  إذا كان السؤال غري منطبقد يرجى كتابة عبارة "غري منطبق"   اخلانة املخصصة لإلجابة.

إيضاح السؤال املرتبط مع د إذا كانت اخلانة غري كافيةد يرجى مواصلة الكتابة   ورقة منفصلة

  باملعلومات اإلضافية.

 جيب ملء منوذج واحد لكل صندوق.

 يتعني االحتفاظ بنسخة من النموذج وأي مستندات مؤيدة للطلب تقدَّم إىل هيئة السوق املالية.

 

 

 

 
  

 

                                                                                                                           (1رقم ) النموذج

 صندوق استثمار عقاري عام  وحدات طلب طرح
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  اسم الصندوق -1

 

 

 

 

 ونوعى فئة الصندوق -2

 

 

 

 

 أهداف االستثمار -3

 

 

 

 

 سياسات االستثمار وممارساتى -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تاريخ بداية فرتة الطرح املقرتحة -5

 

 
 تاريخ نهاية فرتة الطرح املقرتحة -6

 

 

 

 )إن ُوجدت(العقاري مدة صندوق االستثمار  -7

 

 

 العقاري صندوق االستثماروحدات  طرحأسباب  -8
 

 

 

 

 

                                                                                      يندوق االستثمار العقارص

 وحداتى معلومات عن صندوق االستثمار العقاري الذي سيتم طرح

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1  



 

83 

 

 سنوات( 5-3اسرتاتيجية الصندوق التسويقية )خطة مدتها  -9

 

 

 

 

 

 

 

 أعضاء جملس إدارة الصندوق املقرتحنيأمساء  -10

 

 

 

 

 

 مالحظة

 .يرجى تقديم تقارير مراجعة شاملة ودقيقة عن الصندوق املستهدف ومدير الصندوق
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 اسم مؤسسة السوق املالية )مدير الصندوق( -1

 

 

 

 

 رقم الرتخيص الصادر عن هيئة السوق املالية  -2

 

 

 

 وقسم إدارة األصول( لل ركة كاملةا يكل التنظيمي ) -3

 

 

 

 

 

 

 

 

  يرجى استخدام ورقة منفصلة إذا كانت اخلانة غري كافية.

 

 اسم )أمساء( مدير احملفظة االستثمارية املسجل املسؤول عن الصندوق -4

 

 

 

 

 
 

 وااللتزام و/أو جلنة املطابقة وااللتزاماسم )أمساء( مسؤول املطابقة  -5

 

 

 

 

                                                                                               قدير الصندوم

  2 معلومات حول مؤسسة السوق املالية اليت تدير صندوق االستثمار العقاري
 
 

 

 
 
 
 
 

 )مبا   ذلك بيانات االتصال(

 
 

 )مبا   ذلك بيانات االتصال(
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 مدير صندوق من الباطن؟ هل سيعيَّن -6

 

 ال      نعم

 إذا كانت إجابتك نعمد يرجى إرفاق نسخة من عقد اخلدمات.

 

 إذا كانت إجابتك نعمد يرجى ذكر اسم مدير )مديري( الصندوق من الباطن -7

 

 

 

 االستثمارية املسؤول عن الصندوق لدى مدير الصندوق من الباطن حملفظةمدير ااسم  -8

 

  

 

 رقم الرتخيص الصادر عن هيئة السوق املالية اخلاص مبدير الصندوق من الباطن )حيثما ينطبق ذلك( -9

 

 

 

 إذا كان مدير الصندوق من الباطن أجنبيًاد يرجى تقديم املعلومات اآلتية:  -10

 التأسيسمكان  (أ

 

 

 

 ا يئة اإلشرافية  (ب

 

 

 

 العنوان وبيانات االتصال اخلاصة مبدير الصندوق من الباطن (ج

  العنوان

 

  رقم ا اتف

  الربيد اإللكرتوني
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هل مدير الصندوق من الباطن خاضع إلشراف جهة رقابية وفق معايري وشروط تنظيمية مماثلة على األقل  (د

 ا يئة؟لتلك اليت تطبقها 

( 6)الباطند يرجى تقديم املعلومات املطلوبة وفقًا للفقرات من  من إذا كان هناك أكثر من مدير واحد للصندوق

  الباطن. من ( أعاله لكل مدير صندوق10إىل )

 

 

  هل سيكون هناك مهام أخرى ملدير الصندوق ُيكلَّف بها مقدمو اخلدمة؟ -11

 ال      نعم

  يرجى إرفاق نسخ من عقود اخلدمات.إذا كانت إجابتك نعمد 

 إذا كانت إجابتك نعمد يرجى بيان املهام اليت سُيكلَّف بها مع ذكر تفاصيل مقدم )مقدمي( اخلدمات. -12

 

 

 

 

 

 

 .يرجى استخدام ورقة منفصلة إذا كانت اخلانة غري كافية
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 اسم مؤسسة السوق املالية )أمني احلفظ( .1

 

 

 

 

 رقم الرتخيص الصادر عن هيئة السوق املالية  .2

 

 

 العالقة مع مدير الصندوق .3

 

  مستقل   طرف ذو عالقة   

  

 .اخلدمة مستوى يرجى تقديم نسخة من عقد اخلدمات / اتفاقية

 

 

 التنظيمي )قسم احلفظ(ا يكل  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

  يرجى استخدام ورقة منفصلة إذا كانت اخلانة غري كافية.

 

 

 هل سيعيَّن أمني حفظ من الباطن؟ .5

 ال      نعم

 

 إذا كانت إجابتك نعمد يرجى إرفاق نسخة من عقد اخلدمات.

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 أمني احلفظ

 املالية املرخص  ا   ن اط احلفظمعلومات حول مؤسسة السوق 

 3  
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 إذا كانت إجابتك نعمد يرجى ذكر اسم أمني احلفظ من الباطن .6

 

 

 

 رقم الرتخيص الصادر عن هيئة السوق املالية اخلاص بأمني احلفظ من الباطن )حيثما ينطبق ذلك( .7

 

 

 
 إذا كان أمني احلفظ من الباطن أجنبيًاد يرجى تقديم املعلومات اآلتية: .8

 مكان التأسيس (أ

 

 

 

 ا يئة اإلشرافية (ب

 

 

 

 الباطنالعنوان وبيانات االتصال اخلاصة بأمني احلفظ من  (ج

  العنوان

 

  رقم ا اتف

  الربيد اإللكرتوني

 

هل أمني احلفظ من الباطن خاضع إلشراف جهة رقابية وفق معايري وشروط تنظيمية مماثلة على األقل لتلك اليت  (د

 تطبقها ا يئة؟

( 5)الباطند يرجى تقديم املعلومات املطلوبة وفقًا للفقرات من  إذا كان هناك أكثر من أمني حفظ واحد من

 الباطن. أعاله لكل أمني حفظ من( 8إىل )

 

  هل سيكون هناك مهام أخرى ألمني احلفظ ُيكلَّف بها مقدمو اخلدمة؟ .9

 ال      نعم

  إذا كانت إجابتك نعمد يرجى إرفاق نسخ من عقود اخلدمات.
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  سرد املهام اليت سُيكلَّف بها مع ذكر تفاصيل مقدم اخلدمة والرتتيبات. إذا كانت إجابتك نعمد يرجى .10

 

 

 

 

 

 يرجى استخدام ورقة منفصلة إذا كانت اخلانة غري كافية.
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 عن مؤسسة السوق املالية )مدير الصندوق(

 

بأن املعلومات اليت  -وبعد احلرص التام واملعقول للتأكد من ذلك  -أقر أنا املوقع أدناه على حد علمي واعتقادي 

وأقرد إضافة إىل ذلكد بأن صندوق  قدمتها   هذا الطلب كاملة وواضحة وصحيحة وغري مضللة وقت تقدميها.

ال تتعارض مع نظام السوق املالية والئحة صناديق  االستثمار العقاري املقرتحد وحمتويات شروط وأحكام الصندوقد

  االستثمار العقاري.

 االسم  

 

 املنصب 

 

 التوقيع 

 

 التاريخ

 

 

 اسم ال خص املسؤول عن الطلب لدى مدير الصندوق

 

 املنصب

 

 رقم ا اتف

 

  الربيد اإللكرتوني

 إقرار

 إقرار مدير الصندوق وأمني احلفظ 

 4  
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 احلفظ(عن مؤسسة السوق املالية )أمني 

 

أقر وأؤكد أنين سأقوم واملقرتحد العقاري أعمل أمني حفظ لصندوق االستثمار  أنا ]اسم مؤسسة السوق املاليةه

وشروط وأحكام الصندوقد ونظام السوق املالية  ر العقاريباملسؤوليات املنوطة بي حبسب الئحة صناديق االستثما

 ولوائحى التنفيذية. 

 

 االسم 

 

 املنصب 

 

 التوقيع

 

 التاريخ

 

 

 

 اسم ال خص املسؤول عن الطلب لدى أمني احلفظ

 

 املنصب

 

 رقم ا اتف

 

 الربيد اإللكرتوني
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 العامالعقاري ع وحدات صندوق االستثمار يوزتطرح / ب. اسم وعنوان مؤسسة السوق املالية أو املكلف 1

 

 . رقم الرتخيص الصادر عن هيئة السوق املالية )حيثما ينطبق( 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املوزعلطارح/ا

 توزع وحدات صناديق االستثمار العقاري  ن مؤسسة السوق املالية اليت تطرحمعلومات ع

 5 
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 4امللحق 

 حمتويات تقارير الصندوق

 

 جيب أن تتضمن التقارير السنوية املعلومات اآلتية:

 األصول اليت يستثمر فيها الصندوق. .1

 جدت(.األصول اليت يستهدف الصندوق االستثمار فيها )إن ُو .2

قيمة العقارات املؤجرة ونسبة قيمة العقارات غري املؤجرة إىل امجالي  توضيي نسبة .3

 جدت(.قيمة العقارات اململوكة )إن ُو

ل نسبة اإلجيار لكل أصل من أصول الصندوق من إمجالي إجيارات أصو .4

 الصندوق.

بالنسبة إىل صندوق االستثمار العقاري املتداولد نسبة اإليرادات الغري حمصلة من  .5

 إمجالي اإليراداتد ونسبة املصروفات الغري النقدية من صا  أرباح الصندوق.

د واملوقع اإللكرتوني - حيثما ينطبق -وصف للمؤشر االسرتشادي للصندوق  .6

 جد(. ملزود اخلدمة )إن ُو

مقارنة يغطي أداء الصندوق خالل السنوات املالية الثالث األخرية )أو منذ جدول  .7

 يوضي:و دتأسيس الصندوق(

 صا  قيمة أصول الصندوق   نهاية كل سنة مالية. (أ)

 صا  قيمة أصول الصندوق لكل وحدة   نهاية كل سنة مالية. (ب)

 أعلى وأقل صا  قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية. (ج)

 رة   نهاية كل سنة مالية.الوحدات امُلصَدعدد  (د)

 .جد()إن ُو توزيع الدخل لكل وحدة (ه)

 لها الصندوق من إمجالي قيمة األصول.نسبة التكاليف اليت حتّم (و)

 .  للصندوق بأداء الصندوقأداء املؤشر االسرتشادي نتائج مقارنة  (ز)

وتاريخ  دنسبة األصول املقرتضة من إمجالي قيمة األصولد ومدة انك افها (ح)

 استحقاقها.

 سجل أداء يغطي ما يلي: .8

العائد اإلمجالي لسنة واحدةد وثالث سنواتد ومخس سنوات )أو منذ  (أ)

 التأسيس(.



 

94 

 

العائد اإلمجالي السنوي لكل سنة من السنوات املالية الع ر املاضية )أو  (ب)

 منذ التأسيس(.

 مقابل اخلدمات والعموالت واألتعاب اليت حتّملها الصندوق جدول يوضي (ج)

ألطراف خارجية على مدار العام. وجيب أيضًا اإلفصاح ب كل واضي عن 

إذا كانت هناك أي ظروف يقرر فيها مدير  وعما دإمجالي نسبة املصروفات

 الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو ختفيضها.

خالل الفرتة وأثرت   أداء الصندوقد  غري أساسيةإذا حدثت تغيريات أساسية أو  .9

 فيجب اإلفصاح عنها ب كل واضي.

على سبيل املثال  –تقرير سنوي معتمد من جملس إدارة الصندوقد على أن حيتوي  .10

د مبا ب أنهاعلى املوضوعات اليت متت مناق تها والقرارات الصادرة  -ال احلصر

   ذلك أداء الصندوق ومدى حتقيقى ألهدافى.

ل العموالت اخلاصة اليت حصل عليها مدير الصندوق خالل الفرتةد مبينًا بيان حو .11

 ب كل واضي ماهيتها وطريقة االستفادة منها.

 تقرير تقويم املخاطر. .12
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 5امللحق 

 سنوي النصفحمتويات البيان 

 

 د أدنى:حباملعلومات اآلتية سنوي للصناديق العقاريةد النصف جيب أن يتضمن البيان 

 .حبسب آخر تقييمالنصف سعر الوحدة بنهاية  .1

املصروفات واألتعاب اإلمجالية احململة على الصندوق ونسبتها املئوية جدول يوضي  .2

ميع احلد األعلى جلعلى أن يوِضّي من أحدث قيمة إلمجالي أصول الصندوقد 

 ملصروفاتد وذلك بنهاية النصف املعين.ا

حملفظة الصندوقد ونسبة قيمة كل عقار قائمة بأمساء مجيع العقارات املكونة  .3

نسبة اإلشغال لكل عقار كما   نهاية  من إمجالي األصولد باإلضافة إىل

 النصف املعين.

 .إمجالي قيمة أصول الصندوق .4

وتاريخ  دد ومدة انك افهاإمجالي قيمة أصول الصندوق نسبة االقرتاض من .5

 .استحقاقها

 صا  قيمة أصول وحدات الصندوق. .6

 إمجالي قيمة أصول الصندوق. إىل يف الصندوقنسبة تكال .7

النصف  متت خالل تؤثر   عمل الصندوق غري أساسية ات أساسية أوريتغي أّي .8

 )حيثما ينطبق(.املعين 

 من خالل تضمني البيان جدت(بيان باألرباح املوزعة على مالكي الوحدات )إن ُو .9

 التفاصيل التالية:النصفي 

 املعين.النصف  إمجالي األرباح املوزعة   (أ

 املعين.النصف  عدد الوحدات القائمة اليت مت التوزيع  ا خالل (ب

 املعين وذلك لكل وحدة.النصف  قيمة الربي املوزع خالل (ج

 نسبة التوزيع من صا  قيمة أصول الصندوق. (د

 املعين.النصف  أحقية التوزيعات النقدية اليت مت توزيعها خالل (ه

 املتحصالتوإضافة إىل ما ذكر أعالهد جيب على مدير الصندوق اإلفصاح عن توزيعات 

املماثل من العام السابقد على أن يتيي اإلفصاح النصف  حتىمن البيع أو التأجري السابقة 

 ملالكي الوحدات االطالع على توزيعات الصندوق وعددها وأحجامها. 
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 6امللحق 

 حمتويات البيان الربع سنوي

 

جيب أن يتضمن البيان ربع السنوي للصناديق العقارية املتداولةد املعلومات اآلتية حبد 

 أدنى:

سعر الوحدة بنهاية الربع حبسب آخر تقييمد وهو كل من سعر تداول الوحدة    .1

السوق )سعر اإلغالق(د وصا  قيمة األصول للوحدة   الصندوق بنهاية الربع 

لتزامات الصندوق من إمجالي أصولى ويقَسم املعيند وُيحتسب بطرح إمجالي ا

 الناتج على عدد وحدات الصندوق.

الدخل التأجريي على سعر الوحدة )إن ُوجد(د وهو صا  دخل الصندوق من  .2

استثماره   أصول عقارية مدرة للدخل فقط خالل الربع املعين إىل القيمة السوقية 

 للوحدات.

ة احململة على الصندوق ونسبتها املئوية جدول يوضي املصروفات واألتعاب اإلمجالي .3

من أحدث قيمة إلمجالي أصول الصندوقد على أن يوِضّي احلد األعلى جلميع 

 املصروفاتد وذلك بنهاية الربع املعين.

أداء سعر تداول الوحدة   السوق )سعر اإلغالق( خالل الربع املعيند باإلضافة إىل  .4

 فس الفرتة.صا  قيمة األصول للوحدة   الصندوق لن

قائمة بأمساء مجيع العقارات املكونة حملفظة الصندوقد ونسبة قيمة كل عقار  .5

من إمجالي األصولد باإلضافة إىل نسبة اإلشغال لكل عقار كما   نهاية الربع 

 املعين.

 إمجالي قيمة أصول الصندوق. .6

نسبة االقرتاض من إمجالي قيمة أصول الصندوقد ومدة انك افهاد وتاريخ  .7

 قاقها.استح

 صا  قيمة أصول وحدات الصندوق. .8

 نسبة تكاليف الصندوق إىل إمجالي قيمة أصول الصندوق. .9

أّي تغيريات أساسية أو غري أساسية تؤثر   عمل الصندوق متت خالل الربع املعين  .10

 )حيثما ينطبق(.
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بيان باألرباح املوزعة على مالكي الوحدات )إن ُوجدت( من خالل تضمني البيان  .11

 التفاصيل التالية:الربعي 

 إمجالي األرباح املوزعة   الربع املعين. (أ

 عدد الوحدات القائمة اليت مت التوزيع  ا خالل الربع املعين. (ب

 قيمة الربي املوزع خالل الربع املعين وذلك لكل وحدة. (ج

 نسبة التوزيع من صا  قيمة أصول الصندوق. (د

 بع املعين.أحقية التوزيعات النقدية اليت مت توزيعها خالل الر (ه

وإضافة إىل ما ذكر أعالهد جيب على مدير الصندوق اإلفصاح عن توزيعات املتحصالت 

السابقة من البيع أو التأجري حتى الربع املماثل من العام السابقد على أن يتيي اإلفصاح 

 ملالكي الوحدات االطالع على توزيعات الصندوق وعددها وأحجامها.
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 7امللحق 

 االستثمار العقاري صيغة خطاب مدير صندوق

 على األوراق الرمسية اخلاصة مبدير الصندوق( يقدَّم)

 

 املالية السوق إىل: هيئة

خيص طرح صندوق استثمار  فيما ")اسم الصندوق("لـ...........  مدير الصندوق بصفتنا

 حبسب نؤكدداسم مدير الصندوق(" ")د حنن ")اسم الصندوق("...........  باسمعقاري 

أن  على الصندوقد الالزمة التحريات الواجبة( وإجراء بالدراسة القيام (وبعد معرفتناد

 واستوفى الصندوقوحدات  املطلوبة لتسجيلال روط  مجيع استوفى قد الصندوق

اخلطاب.  هذا تاريخ حتى ("ا يئة"املالية ) السوق تطلبها هيئة اليت األخرى املسائل مجيع

مديرًا  صالحيتى حدود و  علمى حبسب أنىد "مدير الصندوق()اسم "ويؤكد 

 وخالل الصيغة حبسب املعلومات والتوضيحات مجيع ا يئة إىل مقّد قد للصندوقد

أن )مدير  من من التحقق لتمكينها ا يئة طلبتى ملا وفقًا احملددة الزمنية الفرتة

 املالية والئحة صناديق االستثمار العقاري.  السوق ظامبن التزما قد الصندوق( والصندوق

 :يلي يؤكد )مدير الصندوق( ما خاصة وبصفة

 الئحة صناديق االستثمار  تقتضيها اليت العالقة ذات اخلدمات مجيع مقّد قد أنى

 .املطلوبة واخلربة بالعناية العقاريد

 الصندوق إدارة جملس أعضاء أن من للتحقق معقولة خطوات اختذ قد أنى 

 .التنفيذية ولوائحى املالية السوق لنظام وفقًامسؤولياتهم  ومدى طبيعة يفهمون

 بأن دمهنية وخربة كافية حتريات إىل يستند معقولد رأي إىل توصل قد أنى: 

o بالئحة صناديق االستثمار  العالقة ذات املتطلبات مجيع استوفى قد الصندوق

 واألحكام(؛بال روط  املتعلقة ذلك األحكام   مبا (العقاري
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o  مجيع أعضاء جملس إدارة الصندوق املرشحني تنطبق عليهم متطلبات التأهيل

الواردة   لوائي هيئة السوق املالية وقواعدهاد وأن أعضاء جملس اإلدارة 

الوارد    "عضو جملس إدارة صندوق مستقل"املستقلني ينطبق عليهم تعريف 

 وائيللاسوق املالية وقواعدها وقائمة املصطلحات املستخدمة   لوائي هيئة ال

 التنفيذية؛

o و قد تتسبب   عدم خمالفات نظامية متنع أ األصول العقارية خالية من أّي

صالحات وتغيريات رئيسة إجراء إأو قد تتسبب بدورها    داالستفادة منها

 مكلفة؛

o ا يئةعلى  جيب اليت "مدير الصندوق( )اسم"لـ...........   املعلومة املسائل مجيع 

 .عنها للهيئة ُأفصي قد الطرح لطلب دراستها عند االعتبار بعني تأخذها أن
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 8امللحق 

 االستثمار العقاري املتداولصيغة خطاب مدير صندوق 

 على األوراق الرمسية اخلاصة مبدير الصندوق( يقدَّم)

 

 

 إىل: هيئة السوق املالية

فيما خيص طرح صندوق استثمار  "الصندوق()اسم "بصفتنا مدير الصندوق لـ........... 

وتسجيل وإدراج وحداتى   السوق املالية  ")اسم الصندوق("عقاري متداول باسم........... 

)القيام  السعودية )تداول(د حنن ")اسم مدير الصندوق(" نؤكدد حبسب معرفتناد وبعد

صندوق قد استوفى وإجراء التحريات الالزمة على الصندوقد أن البالدراسة الواجبة( 

مجيع ال روط املطلوبة لتسجيل وحدات الصندوق وإدراجها واستوفى مجيع املسائل 

)اسم "حتى تاريخ هذا اخلطاب. ويؤكد ( "ا يئة") األخرى اليت تطلبها هيئة السوق املالية

م إىل أنىد حبسب علمى و  حدود صالحيتى مديرًا للصندوقد قد قّد "مدير الصندوق(

ع املعلومات والتوضيحات حبسب الصيغة وخالل الفرتة الزمنية احملددة وفقًا ا يئة مجي

نظام بملا طلبتى ا يئة لتمكينها من التحقق من أن )مدير الصندوق( والصندوق قد التزما 

 السوق املالية والئحة صناديق االستثمار العقاري. 

 وبصفة خاصة يؤكد )مدير الصندوق( ما يلي:

الئحة صناديق االستثمار ع اخلدمات ذات العالقة اليت تقتضيها م مجيأنى قد قّد •

 د بالعناية واخلربة املطلوبة.العقاري

أنى قد اختذ خطوات معقولة للتحقق من أن أعضاء جملس إدارة الصندوق يفهمون  •

 وفقًا لنظام السوق املالية ولوائحى التنفيذية. مسؤولياتهمطبيعة ومدى 

 بأن: دمعقولد يستند إىل حتريات كافية وخربة مهنيةأنى قد توصل إىل رأي  •

o  الئحة صناديق االستثمار العقاريبالصندوق قد استوفى مجيع املتطلبات ذات العالقة 

 ؛واألحكام(مبا   ذلك األحكام املتعلقة بال روط )
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o  مجيع أعضاء جملس إدارة الصندوق املرشحني تنطبق عليهم متطلبات التأهيل الواردة

  لوائي هيئة السوق املالية وقواعدهاد وأن أعضاء جملس اإلدارة املستقلني ينطبق 

الوارد   قائمة املصطلحات  "عضو جملس إدارة صندوق مستقل"عليهم تعريف 

 وائي التنفيذية؛للاوقواعدها و املستخدمة   لوائي هيئة السوق املالية

o خمالفات نظامية متنع أو قد تتسبب   عدم االستفادة  األصول العقارية خالية من أّي

من املباني أو ت غيلهاد وكذلك أن األصول العقارية سليمة فنيًا وخالية من أي خلل 

أو  أو عيوب هندسية رئيسية قد متنع أو قد تتسبب   عدم االستفادة من املباني

 صالحات وتغيريات رئيسة مكلفة؛إجراء إت غيلهاد أو قد تتسبب بدورها   

o  الن اطات الرئيسة للمستأجرين الرئيسني احملتملني لألصول العقارية سليمةد وأنهم

 ن على الوفاء بالتزاماتهم للصندوق؛وقادر

o   ...........اليت جيب على ا يئة أن  ")اسم مدير الصندوق("مجيع املسائل املعلومة لـ

  تأخذها بعني االعتبار عند دراستها لطلب الطرح قد ُأفصي عنها للهيئة.
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 9امللحق 

 صندوق االستثمار العقاريإقرارات مدير 

 

وفقًا لالئحة ُأِعّدت قد  ")اسم الصندوق("أن شروط وأحكام بيقر مدير الصندوق  (1

 السوق املالية السعودية.الصادرة عن هيئة ي العقاري صناديق االستثمار

 علمى سبحبو دكافة املعقولة التحريات أجرى أن بعد يقر مدير الصندوقد (2

 هذه   تضمينها عدم يؤدي أن ميكن وقائع أخرى أّي توجد ال أنى واعتقادهد

وشركة  املالية السوق هيئة تتحمل مضللة. وال فيها واردة إفادة أّي جعل إىل الوثيقة

 واألحكام. ال روط حمتوى عن مسؤولية أّي السعودية املالية السوق

خمالفات نظامية متنع أو قد تتسبب   عدم  يقر مدير الصندوق خبلو العقار من أّي (3

االستفادة من العقار أو ت غيلىد وكذلك على سالمة العقار فنيًا وخلّوه من أي خلل 

عيوب هندسية رئيسة قد متنع أو قد تتسبب   عدم االستفادة من املبنى أو أو 

 قد تتسبب بدورها   إجراء إصالحات وتغيريات رئيسة مكلفة.ت غيلىد أو 

غري ما  -غري مباشر مصاحل مباشر/تعارض دوق بعدم وجود يقر مدير الصنكذلك  (4

 من اآلتي: بني أيٍّ -ي عنى مفّصهو 

 .مدير الصندوق 

 العقارات املرتبطة بالصندوق. يريمدير/مد 

  .مالك/مالك العقارات املرتبطة بالصندوق 

 ( أو أكثر %10مستأجر/مستأجري أصول عقارية ت كل عوائدها ) من عوائد

 جيار السنوية للصندوق.اإل

 م املعتمد.املقّي 

 .املطور 

 .املكتب ا ندسي 

مصاحل تعارض من عدم وجود  يقر مدير الصندوق بقيامى بالعناية الالزمة للتأكد (5

 مني املعتمدين.غري مباشر بني بائع العقارات للصندوق واملقّيمباشر/

دعاوى  ألّيخيضعوا ُيقر مدير الصندوق بأن مجيع أعضاء جملس إدارة الصندوق مل  (6

أعمال  إفالس أو إعسار أو إجراءات إفالس أو تصفيةد ومل يسبق  م ارتكاب أّي
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خمالفة  احتيالية أو ُمخّلة بال رف أو تنطوي على الغشد ومل يسبق  م ارتكاب أّي

واخلربات النزاهة واألمانةد ويتمتعون باملهارات تنطوي على احتيال أو تصّرف ُمخل ب

 الالزمة اليت تؤّهلهم ليكونوا أعضاًء مبجلس إدارة الصندوق.

جملس إدارة عضو "تعريف ينطبق عليهم يقر مدير الصندوق بأن األعضاء املستقلني  (7

قائمة املصطلحات املستخدمة   لوائي هيئة السوق املالية الوارد    "مستقلصندوق 

نى مدير الصندوق خالل مدة عضو مستقل يعّي ذلك على أّيوقواعدهاد وسينطبق 

 الصندوق.

ن اطات عمل أو مصلحة أخرى مهّمة ألعضاء  يقر مدير الصندوق بأنى ال توجد أّي (8

مع مصاحل  ا" حيتمل تعارضه(صندوقاسم مدير ال)جملس إدارة مدير الصندوق "

 الصندوق.

    املصاحل من شأنها أن تؤثر لتعارض أنى ال توجد حاالت بيقر مدير الصندوق  (9

 واجباتى جتاه الصندوق.لمدير الصندوق أداء 

  جدول الرسوم املذكورة أنى ال توجد أي رسوم أخرى غري بيقر مدير الصندوق  (10

 من ال روط واألحكام. ")رقم الفقرة(" الفقرة الرسوم واألتعاب املذكور  

عضو من أعضاء جملس اإلدارة أن يكون لى  أنى ال جيوز ألّيبيقر مدير الصندوق  (11

 مصلحة مباشرة أو غري مباشرة   األعمال والعقود اليت تتم حلساب الصندوق.

عالقة عن مجيع العقود واالتفاقيات اليت  ا ُأفِصي يقر مدير الصندوق بأنى قد  (12

قرارات املستثمرين   االشرتاك أو التداول   الصندوق   بالصندوق واليت قد تؤثر 

  ال روط ما ُذكر   ال روط واألحكامد وأنى ال توجد عقود واتفاقيات غري 

 واألحكام.

يقر مدير الصندوق بأنى حيق ملالكي الوحدات التصويت على املسائل اليت ُتطَرح  (13

عات مالكي الوحدات. وباإلضافة إىل ذلكد يتم احلصول على عليهم   اجتما

أو أكثر  (%50)أغلبية مالكي الوحدات الذين ميلكون ما نسبتى أكثر من موافقة 

احلاضر مالكهاد فيما يتعلق من جمموع الوحدات ( )حيثما ينطبق( %75من )

 :يليما التغيري األساسي تغيري أساسي على الصندوقد وي مل  بإجراء أّي

 .التغيري املهم   أهداف الصندوق أو طبيعتى أو فئتى 

  التغيري الذي قد يكون لى تأثري سليب وجوهري على مالكي الوحدات أو على

 حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق املغلق.
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 .التغيري الذي يكون لى تأثري   درجة املخاطر للصندوق 

 لصندوق.االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب مدير ا 

 يؤدي   املعتاد إىل أن يعيد مالكي الوحدات النظر   م اركتهم   تغيري  أّي

 املغلق.الصندوق 

  التغيري الذي يزيد ب كل جوهري إمجالي املدفوعات اليت تسدد من أصول

 الصندوق املغلق.

 .التغيري   تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق املغلق 

 نقدية أو دوق املغلق من خالل قبول مساهمات زيادة إمجالي قيمة أصول الصن

 عينية أو كليهما.

 حاالت أخرى تقررها ا يئة من حني آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق. أّي 

أنى سيتخذ مجيع اخلطوات الالزمة ملصلحة مالكي الوحدات بيقر مدير الصندوق  (14

وسيعمل مدير الصندوق  دسب علمى واعتقاده مع احلرص الواجب واملعقولحبوذلك 

واملسؤولني واملوظفني والوكالء واملست ارين التابعني لىد وال ركات  املديرونو

وأمني احلفظ واملست ار ال رعي وجملس إدارة الصندوقد على بذل احلرص التابعة 

املعقول والتصرف حبسن نيةد   سبيل حتقيق مصاحل مالكي الوحداتد واجلهد 

 شكل من األشكال بسبب القيام بأّي سارة بأّيخلالصندوق يتعرض إال أنى قد 

هم بإدارة من األطراف املذكورة فيما يتعلق بقيام متعمد يصدر عن أيٍّتصّرف غري 

فعندها ال يتحمل هؤالء األطراف مسؤوليةً عن تلك اخلسارة ب رط  شؤون الصندوقد

تصرف  عدم وجود أّيويثُبت حسن النية   حال  -تصّرف حبسن نّية أن يكون قد 

 -مراسالت تدل على علٍم مسبٍق بالنتائج السلبية للقيام بذلك التصرفأو قرار أو 

وأن يكون التصّرف  دأنى خيدم مصاحل الصندوق بال كل األمثلوب كل ُيعتقد 

 الفادح أو االحتيال أو سوء التصّرف املتعّمد.ال ينطوي على اإلهمال 

يقّر مدير الصندوق أنى قد بّين للمقّيم املعتمد أن نطاق العمل على تقارير التقييم  (15

جيب أن يكون مالئمًا لغرض طلب مدير الصندوق وصاحلًا لالستخدام بغرض 

طرًحا عاًما وتضمني القيمة اإلجيارية السوقية إذا كانت خمتلفة عن القيمة طرحى 

  العقارات.التعاقدية   عقود إجيار اإلجيارية 
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 10امللحق 

 االستثمار العقاري املتداول إقرارات مدير صندوق

 

ة وفقًا لالئحُأِعّدت قد  ")اسم الصندوق("يقر مدير الصندوق أن شروط وأحكام  (1

 الصادرة عن هيئة السوق املالية السعودية.صناديق االستثماري العقاري 

 علمى سبحبو دكافة املعقولة التحريات أجرى أن بعد يقر مدير الصندوقد (2

 هذه   تضمينها عدم يؤدي أن ميكن وقائع أخرى أي توجد ال أنى واعتقادهد

وشركة  املالية السوق هيئة تتحمل مضللة. وال فيها واردة إفادة أّي جعل إىل الوثيقة

 واألحكام. ال روط حمتوى عن مسؤولية أّي السعودية املالية السوق

يقر مدير الصندوق خبلو العقار من أي خمالفات نظامية متنع أو قد تتسبب   عدم  (3

خلل  االستفادة من العقار أو ت غيلىد وكذلك على سالمة العقار فنيًا وخلّوه من أّي

عيوب هندسية رئيسية قد متنع أو قد تتسبب   عدم االستفادة من املبنى أو أو 

 قد تتسبب بدورها   إجراء إصالحات وتغيريات رئيسة مكلفة.ت غيلىد أو 

غري ما  -غري مباشر مصاحل مباشر/تعارض دوق بعدم وجود يقر مدير الصنكذلك  (4

 بني أي من اآلتي: -مفصي عنى هو 

 ندوق.مدير الص 

 العقارات املرتبطة بالصندوق. يريمدير/مد 

 ك العقارات املرتبطة بالصندوق. مالك/ماّل 

 ( أو أكثر من عوائد %10مستأجر/مستأجري أصول عقارية ت كل عوائدها )

 االجيار السنوية للصندوق.

 م املعتمد.املقّي 

مصاحل تعارض ن عدم وجود يقر مدير الصندوق بقيامى بالعناية الالزمة للتأكد م (5

 مني املعتمدين.غري مباشر بني بائع العقارات للصندوق واملقّيمباشر/

دعاوى  ألّي خيضعوا ُيقر مدير الصندوق بأن مجيع أعضاء جملس إدارة الصندوق مل (6

أعمال  إفالس أو إعسار أو إجراءات إفالس أو تصفيةد ومل يسبق  م ارتكاب أّي

خمالفة  أّيب احتيالية أو ُمخّلة بال رف أو تنطوي على الغشد ومل يسبق  م ارتكا
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واخلربات تنطوي على احتيال أو تصّرف ُمخل بالنزاهة واألمانةد ويتمتعون باملهارات 

 الالزمة اليت تؤّهلهم ليكونوا أعضاًء مبجلس إدارة الصندوق.

جملس إدارة عضو "تعريف ينطبق عليهم تقلني يقر مدير الصندوق بأن األعضاء املس (7

قائمة املصطلحات املستخدمة   لوائي هيئة السوق املالية الوارد    "مستقلصندوق 

نى مدير الصندوق خالل مدة عضو مستقل يعّي ذلك على أّيوقواعدهاد وسينطبق 

 الصندوق.

مهّمة ألعضاء  ن اطات عمل أو مصلحة أخرى يقر مدير الصندوق بأنى ال توجد أّي (8

مع مصاحل  ا" حيتمل تعارضه(اسم مدير الصندوق)جملس إدارة مدير الصندوق "

 الصندوق.

    املصاحل من شأنها أن تؤثر لتعارض أنى ال توجد حاالت بيقر مدير الصندوق  (9

 واجباتى جتاه الصندوق.لمدير الصندوق أداء 

  جدول الرسوم املذكورة رسوم أخرى غري  أنى ال توجد أّيبيقر مدير الصندوق  (10

 من ال روط واألحكام. ")رقم الفقرة(الفقرة "الرسوم واألتعاب املذكور   

إال عند إمتام عملية نقل ملكية العقار يدَرج لن الصندوق يقر مدير الصندوق أن  (11

ح لصاحل الصندوق أو نقل منفعتىد و  حال عدم إكمال ذلك بعد اكتمال فرتة الطر

كامل مبالغ  سُتَرّدمن ال روط واألحكامد  ")رقم الفقرة("املوضحة   الفقرة 

 االشرتاك للم رتكني.

عضو من أعضاء جملس اإلدارة أن يكون لى  أنى ال جيوز ألّيبيقر مدير الصندوق  (12

 مصلحة مباشرة أو غري مباشرة   األعمال والعقود اليت تتم حلساب الصندوق.

عن مجيع العقود واالتفاقيات اليت  ا عالقة  ُأفِصييقر مدير الصندوق بأنى قد  (13

قرارات املستثمرين   االشرتاك أو التداول   الصندوق   بالصندوق واليت قد تؤثر 

  ال روط  ما ُذكر  ال روط واألحكامد وأنى ال توجد عقود واتفاقيات غري 

 واألحكام.

ى حيق ملالكي الوحدات التصويت على املسائل اليت ُتطَرح يقر مدير الصندوق بأن (14

عليهم   اجتماعات مالكي الوحدات. وباإلضافة إىل ذلكد يتم احلصول على 

( أو أكثر %50من )أغلبية مالكي الوحدات الذين ميلكون ما نسبتى أكثر موافقة 

تعلق احلاضر مالكهاد فيما يمن جمموع الوحدات ( )حيثما ينطبق( %75من )

 :يليما التغيري األساسي بإجراء أي تغيري أساسي على الصندوقد وي مل 
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 .التغيري املهم   أهداف الصندوق أو طبيعتى أو فئتى 

  التغيري الذي قد يكون لى تأثري سليب وجوهري على مالكي الوحدات أو على

 حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق املغلق.

    درجة املخاطر للصندوق.التغيري الذي يكون لى تأثري 

 .االنسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصب مدير الصندوق 

 يؤدي   املعتاد إىل أن يعيد مالكي الوحدات النظر   م اركتهم   تغيري  أّي

 املغلق.الصندوق 

 َّد من أصول التغيري الذي يزيد ب كل جوهري إمجالي املدفوعات اليت تسد

 الصندوق املغلق.

   تاريخ استحقاق أو إنهاء الصندوق املغلق.التغيري  

  نقدية أو زيادة إمجالي قيمة أصول الصندوق املغلق من خالل قبول مساهمات

 عينية أو كليهما.

 حاالت أخرى تقررها ا يئة من حني آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق. أّي 

لوحدات أنى سيتخذ مجيع اخلطوات الالزمة ملصلحة مالكي ابيقر مدير الصندوق  (15

وسيعمل مدير الصندوق  دسب علمى واعتقاده مع احلرص الواجب واملعقولحبوذلك 

لىد وال ركات  واملست ارون التابعون واملسؤولني واملوظفني والوكالءواملديرون 

وأمني احلفظ واملست ار ال رعي وجملس إدارة الصندوقد على بذل احلرص التابعة 

يةد   سبيل حتقيق مصاحل مالكي الوحداتد املعقول والتصرف حبسن نواجلهد 

 شكل من األشكال بسبب القيام بأّي سارة بأّيخليتعرض الصندوق إال أنى قد 

قيامهم بإدارة متعمد يصدر عن أي من األطراف املذكورة فيما يتعلق بتصّرف غري 

فعندها ال يتحمل هؤالء األطراف مسؤوليةً عن تلك اخلسارة ب رط  شؤون الصندوقد

ويثُبت حسن النية   حال عدم وجود أي تصرف  -تصّرف حبسن نّية أن يكون قد 

 -مراسالت تدل على علٍم مسبٍق بالنتائج السلبية للقيام بذلك التصرفأو قرار أو 

وأن يكون التصّرف  دثلأنى خيدم مصاحل الصندوق بال كل األموب كل ُيعتقد 

 الفادح أو االحتيال أو سوء التصّرف املتعّمد.ال ينطوي على اإلهمال 

أنى قد بّين للمقّيم املعتمد أن نطاق العمل على تقارير التقييم بيقّر مدير الصندوق  (16

 جيب أن يكون مالئمًا لغرض طلب مدير الصندوق وصاحلًا لالستخدام بغرض
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ني القيمة اإلجيارية السوقية إذا كانت خمتلفة عن القيمة وتضم ًا عامًاطرحطرحى 

 التعاقدية   عقود إجيار العقارات.اإلجيارية 
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 11امللحق 

 لصندوق االستثمار العقاري املتداول صيغة خطاب املست ار القانوني

 على األوراق الرمسية اخلاصة باملست ار القانوني( يقدَّم)

 

 إىل: هيئة السوق املالية

ـ )ــــــــــ(  خيص  فيما)"مدير الصندوق"(  ")اسم مدير الصندوق("بصفتنا مست اراً قانونياً ل

طلب مدير الصندوق طرح وحدات صندوق استثمار عقاري متداول وإدراجها   السوق 

 .)تفاصيل صندوق االستثمار العقاري املتداول(

د وبصفة "ل الطرح()تفاصي"ن ري إىل ال روط واألحكام املعدة خبصوص الصندوق 

يتعلق بطلب طرح وحدات صندوق استثمار عقاري متداول وإدراجها    فيماخاصة 

السوق املقدم إىل هيئة السوق املالية )"ا يئة"(د وحول متطلبات نظام السوق املالية والئحة 

صناديق االستثمار العقاريد وبصفة خاصةد فقد قدمنا امل ورة إىل مدير الصندوق حول 

لبات اليت جيب أن ت تمل عليها األقسام القانونية من ال روط واألحكامد وحول املتط

استيفاء األصول جلميع املتطلبات النظامية وسالمة صكوك تلك األصول حمل 

االستحواذ. و  هذا اخلصوصد قمنا بإجراء دراسة وحتريات إضافية نرى أنها مالئمة 

لعناية املهنية الالزمة القانونية بهذا وأجرينا كذلك دراسة رمسية ل د  تلك الظروف

 اخلصوص.

أي مسألة جوهرية ت كل إخالاًل من  وبهذه الصفة االست اريةد نؤكد أننا ال نعلم عّن

قبل مدير الصندوق بالتزاماتى ملتطلبات نظام السوق املالية أو بال روط املفروضة مبوجب 

الئحة صناديق االستثمار العقاري بالنسبة إىل طلب طرح وحدات صندوق استثمار عقاري 

حكام كما هي متداول وإدراجهاد مبا   ذلك املتطلبات املتعلقة مبحتوى ال روط واأل

   تاريخ هذا اخلطاب.
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 12امللحق 

  يئة اىلإطلبات املوافقة واالشعارات املقدمة 

 

 تي:وذلك حبسب اآل داليت حتددها ا يئةل طلبات املوافقة واالشعارات بالطريقة ترَس

 طلبات املوافقة واالشعارات اليت تتطلب تغيريات   مستندات الصندوق:  (أ

 اسم الصندوق. (1

 اإلشعار.موضوع  (2

 ُتذكر الصيغة احلالية والصيغة املقرتحة ومربرات هذا التغيري ب كل مفصل. (3

يجب أخذ فإن كان التغيري يتطلب موافقة أطراف غري مدير الصندوقد  (4

موافقتهم قبل إرسال طلب املوافقة أو اإلشعار مع ضرورة اإلشارة إىل ذلك   

 حمتوى اخلطاب.

صناديق   املقرتح ال يتعارض مع الئحةأن التغيريبإقرار من مدير الصندوق  (5

 نظام معمول بى   اململكة. واللوائي التنفيذية األخرى وأّياالستثمار العقاري 

 مستندات أخرى مؤيدة للطلب. أّي (6

 :الصندوق طلبات املوافقة واإلشعارات اليت ال تتطلب تغيريات   مستندات (ب

 اسم الصندوق. (1

 موضوع اإلشعار. (2

يجب أخذ فإن كان التغيري يتطلب موافقة أطراف غري مدير الصندوقد  (3

 موافقتهم قبل إرسال اإلشعار مع ضرورة اإلشارة إىل ذلك   حمتوى االشعار.

 اإلشعارات املتعلقة بانتهاء فرتة الطرح:  (ج

 اسم الصندوق. (1
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 موضوع اإلشعار. (2

 تاريخ نهاية فرتة الطرح. (3

 ودي(.املبلغ الذي مت مجعى )بالريال السع (4

 تاريخ ت غيل الصندوق. (5

 : أو تصفيتى اإلشعار املتعلق بانتهاء الصندوق (د

 اسم الصندوق. (1

 تاريخ توزيع مبالغ االستثمار على مالكي الوحدات. (2

 عائد االستثمار كنسبة مئوية )حيثما ينطبق(. (3
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 13 امللحق

الصندوق إنهاء تقرير  

إنهاء صندوق بعملية إنهاء الصندوق لتوفري املعلومات ذات العالقة ُيستخدم تقرير 

 تصفيتى.أو العقاري االستثمار 

تصفيتى على مجيع املعلومات املطلوبة مبوجب  وأجيب أن حيتوي تقرير إنهاء الصندوق 

 هذا امللحق.

 

 حمتوى تقارير الصندوق:

 :العقاري معلومات صندوق االستثمار (أ

 .العقاري اسم صندوق االستثمار  .1

 أهداف وسياسات االستثمار وممارساتى. .2

)بيان خبط عريض( يفيد بأن تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون  .3

 مقابل.

 عدد وحدات الصندوق عند إن اء الصندوق. .4

 فرتة التصفية(: أداء الصندوق )متضمنًا (ب

 .صا  قيمة أصول الصندوق   نهاية كل سنة مالية .1

 .عند التصفية صا  قيمة أصول الصندوق .2

 .صا  قيمة أصول الصندوق لكل وحدة   نهاية كل سنة مالية .3

 .صا  قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عند التصفية .4

 .أعلى وأقل صا  قيمة أصول الصندوق لكل وحدة عن كل سنة مالية .5

 .عدد الوحدات املصدرة   نهاية كل سنة مالية .6

 .بق(قيمة األرباح املوزعة لكل وحدة )حيثما ينط .7

العائد اإلمجالي لسنة واحدةد وثالث سنواتد ومخس سنوات )أو منذ  .8

 التأسيس(.

العائد اإلمجالي السنوي لكل سنة من السنوات املالية الع ر املاضية )أو منذ  .9

 التأسيس(.

 نسبة املصروفات لكل سنة مالية. .10
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جدول يوضي مقابل اخلدمات والعموالت واألتعاب اليت حتّملها صندوق  .11

فرتة التصفية. وجيب أيضًا اإلفصاح ب كل  ار على مدار العام متضمنًااالستثم

 ما إذا كان هناك أّيعواضي عن إمجالي نسبة املصروفاتد وجيب اإلفصاح 

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

 التصفية: إنهاء الصندوق أو عملية عن معلومات (ج

 وعنوانى. داسم مدير الصندوق .1

 .جد(اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مست ار االستثمار )إن ُو .2

 تصفية الصندوق.إنهاء أو أسباب  .3

 .جد(اسم املصفي )إن ُو .4

 التصفية.اإلنهاء أو تاريخ بداية  .5

 عدد وحدات الصندوق. .6

 التصفية وآخر مستجداتها.اإلنهاء أو وصف تفاصيل عملية  .7

 التصفية.اإلنهاء أو أحداث جوهرية متت خالل فرتة  أّي .8

 أمني احلفظ: (د

 .د وعنوانىاسم أمني احلفظ .1

 وصف موجز لواجباتى ومسؤولياتى.  .2

 جملس إدارة الصندوق: (ه

 أمساء أعضاء جملس إدارة الصندوقد مع بيان نوع العضوية. .1

 ذكر نبذة عن مؤهالت أعضاء جملس إدارة الصندوق. .2

 لصندوق ومسؤولياتى.وصف أدوار جملس إدارة ا .3

 تفاصيل مكافآت أعضاء جملس إدارة الصندوق.  .4

بيان بأي تعارض متحقق أو حمتمل بني مصاحل عضو جملس إدارة الصندوق  .5

 ومصاحل الصندوق.

بيان يوضي مجيع جمالس إدارة الصناديق اليت ي ارك فيها عضو جملس  .6

 الصندوق ذي العالقة.

 .د وعنوانىمراجع احلساباتاسم  (و

 املالية: القوائم (ز
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لفرتة عن ا العقاريلصندوق االستثمار املراجعة النهائية  القوائم املالية ّدَعجيب أن ُت

ا يئة املعتمدة من وفقًا للمعايري احملاسبية  دمراجعة الالحقة آلخر قوائم مالية سنوية

 السعودية للمحاسبني القانونيني.
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 14امللحق 

 عقاريالستثمار االملحق تكميلي لصندوق 

 

 الصندوق:إمجالي قيمة أصول التغيريات املتعلقة بزيادة 

 :إمجالي قيمة أصول الصندوقاألصول العقارية املراد متلكها خالل عملية زيادة  (أ

 بيان تفصيلي عن األصول العقارية املراد متلكها. .1

 وضع جدول باملعلومات اآلتية لكل عقار: .2

 العقار.اسم  (أ)

 معلومات مالك/مالك العقار. (ب)

 نوع العقار. (ج)

 الدولة/املدينة. (د)

 احلي/ال ارع. (ه)

 املوقع. (كروكيخمطط ) (و)

 مساحة األرض. (ز)

 سب رخصة البناء(.حبمساحة البناء ) (ح)

 عدد األدوار. (ط)

 أنواع الوحدات وأعدادها. (ي)

 نسبة إشغال العقار. (ك)

 سب شهادة إمتام البناء(.حبتاريخ إمتام إن اء املبنى ) (ل)

 شراء العقار.تكلفة  (م)

 نبذة عن عقود اإلجيار احلالية. (ن)

 جدت.إيرادات آخر ثالث سنوات للعقارد إن ُو (س)

 معلومات إضافية. أّي (ع)

ــتهدفة لكل عقار/ منفعة .3 ــابقة واملســـ ــبتها من إمجالي الدخل  دعوائد اإلجيارات الســـ ونســـ

 التأجريي.

قيمة أصــول إمجالي قبل وبعد زيادة املســتهدف إمجالي وصــا  العائد  يوضــع جدول يوضــ  .4

 .الصندوق
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 تقييم العقارات املراد االستحواذ عليها: .5

 وضع جدول يوضي اآلتي:

 .العقارات حمل االستحواذ (أ)

 .مني املعتمدينأمساء املقّي (ب)

 .تاريخ تقرير كل تقييم (ج)

  .قيمة التقييم لكل عقار (د)

 .معدل التقييمات (ه)

 .سعر شراء كل عقار (و)

 :إمجالي قيمة أصول الصندوقالطرح اخلاص بزيادة  (ب

  .هاوبعدالزيادة قبل  إمجالي قيمة أصول الصندوق .1

 .إمجالي قيمة أصول الصندوقعدد الوحدات قبل وبعد زيادة  .2

 .اإلفصاح عن تفاصيل استخدام متحصالت طرح الصندوق .3

 .بيان تفصيلي عن قيمة اشرتاك مدير الصندوق   الصندوق خالل فرتة الطرح .4

ونسبة   دا   الصندوق الذين سي رتكون عينيً  بيان تفصيلي عن معلومات عن مالك العقار   .5

 .امع ذكر جدول يبني نسبة ملكية مجيع امل رتكني عينًي دملكيتهم

 .موع زيادة إمجالي قيمة أصول الصندوقبيان تفصيلي عن احلد األدنى واألعلى جمل .6

ــي املدد الزمنية املتو  .7 ــع جدول زمين يوضـــــ حتى بدء قعة من تاريخ بداية طرح الوحدات وضـــــ

 .الوحدات تداول

 ختصيص الوحدات للم رتكني.قبول االشرتاك واآللية اليت سيتبعها مدير الصندوق ل .8

 .اإلفصاح عن اجلهات املستلمة .9

 :إمجالي قيمة أصول الصندوق املخاطر اإلضافية اخلاصة بزيادة (ج

  الرسوم ومقابل اخلدمات والعموالت وأتعاب اإلدارة: (د

أن تتضــمن إفصــاحًا عن مجيع الرســوم واملصــاريف اليت ســوف تتحملها أصــول الصــندوق        .1

ب ــكل تفصــيليد وذلك بتوضــيي تفاصــيل مبالغ الرســوم واملصــاريف ونســبتها املئوية من       

جيب  كذلكإمجالي أصــول الصــندوق مع ذكر احلد األعلى جلميع املصــاريف والرســوم.   

دفع من قبل كانت ُتأتعاب اإلدارةد ســـــواء وضـــــع جدول يبني مجيع الرســـــوم والعموالت وأ

 من أصول الصندوقد وت مل: أممالكي الوحدات 
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 أتعاب أعضاء جملس اإلدارة ومصروفاتهم. (أ)

 رسم يدفعى مالكو الوحدات عند شراء وحدات   الصندوق. أّي (ب)

أتعاب مســتحقة ملدير الصــندوق من أصــول الصــندوق مقابل اإلدارة من صــا        أّي (ج)

 أصول الصندوق.

 خدمة أخرى مقدمة من أمني احلفظ. مقابل خدمات احلفظد أو أّي (د)

 أتعاب تدفع ملراجع احلسابات. أّي (ه)

 عمولة ناجتة من قروض مالية للصندوق. أّي (و)

 خدمة إدارية أخرى. رسم يتعلق بتسجيل وحدات الصندوقد أو أّي أّي (ز)

 أتعاب ملدير األمالك. أّي (ح)

 مبلغ حمسوم من أصول الصندوق. مبلغ آخر يدفعى مالكو الوحداتد أو أّي أّي (ط)

 .إمجالي قيمة أصول الصندوقنسبة تكاليف الصندوق إىل  (ي)

   التنازلوجيب ذكر مجيع احلاالت أو األوضــــاع اليت يكون ملدير الصــــندوق فيها احلق 

 من املستحقات املذكورة أعاله. أو حسم أيٍّ

 وضع جدول يوضي اآلتي: .2

 نوع الرسم. (أ)

 (.تجدالنسبة املفروضة )إن ُو (ب)

 جد(.املبلغ املفروض )إن ُو (ج)

 طريقة احلساب. (د)

 تكرار دفع الرسم. (ه)

 مل على استثمار افرتاضي ملالك الوحدات.توضع جدول ي  .3

إقرار من مدير الصــــــندوق يفيد بأن الرســــــوم املذكورة   هذه الفقرة ت ــــــمل مجيع   .4

 . رسم مل ُيذكرالرسوم املفروضة على الصندوقد وأن مدير الصندوق سيتحمل أّي

 التأمني:  (ه

 دوتفاصيل التأمني دجيب أن يتضمن هذا القسم ذكر أصول الصندوق اليت مت التأمني عليها

 ومدى تغطيتى. 

 



 

118 

 

 املعلومات األخرى: (و

ــمني أّي معلومة أخرى مهمة تكون معروفة )أو من املفرتض أن تكون معروفة( ملدير  تضــــــــــــــــــ

 الصندوق.وأحكام الصندوق أو جملس اإلدارة وقت إصدار شروط 

 ال ركة اليت تتوىل إدارة األمالك: (ز

 اسم ال ركة اليت تتوىل إدارة األمالكد وعنوانها. .1

 ومسؤولياتها. دوواجباتها دبيان مهام ال ركة اليت تتوىل إدارة األمالك .2

اإلفصـــــاح عما إذا كانت ال ـــــركة اليت تتوىل إدارة األمالك تنوي االســـــتثمار   وحدات  .3

 وقيمة هذه االستثمارات. دالصندوق

 .أتعاب ملدير األمالك أّي .4

 


