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املادة الثانية: تعريفات

الباب الثاين: الرتخي�ص

املادة الثالثة: متطلبات الرتخي�ص
الهيئة  اإجراءات  الرابعة:  املادة 

و�صالحياتها جتاه الطلب

الباب الثالث: تنظيم عمل �صناديق 

اال�صتثمار العقاري

التنظيمي  الهيكل  الأول:  الف�صل 
لل�صندوق
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املادة الثامنة: اإدارة ال�صندوق
املادة التا�صعة: الإف�صاح

الف�صل الثالث: متطلبات اأ�صول 

ال�صندوق وحفظ اأ�صوله وقواعد 
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اأ�صول  متطلبات  العا�رشة:  املادة 
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ال�صندوق

الف�صل الرابع: مقابل اخلدمات 

والعموالت واأتعاب االإدارة

املادة التا�صعة ع�رشة: مقابل اخلدمات 
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وح�صاب  التثمني  ال�صاد�ص:  الف�صل 
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املادة احلادية والع�رشون: التثمني
اأ�صول  تقومي  والع�رشون:  الثانية  املادة 

ال�صندوق وح�صاب �صعر الوحدة

الف�صل ال�صابع: التقارير املالية

املادة الثالثة والع�رشون: تقدمي التقارير 
ملالكي الوحدات

املادة الرابعة والع�رشون: التقارير املالية 
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الباب الرابع: اأحكام ختامية

ال�صتثناء  والع�رشون:  اخلام�صة  املادة 
من متطلبات الالئحة

حق  والع�رشون:  ال�صاد�صة  املادة 
التظلم

الباب اخلام�ص: الن�صر والنفاذ

الن�رش  والع�رشون:  ال�صابعة  املادة 
والنفاذ

امللحق1: متطلبات �صروط �صندوق 

اال�صتثمار العقاري واأحكامه

 الباب االأول: اأحكام متهيدية

املادة الأولى: متهيد
تنظيم  اإلى  الالئحة  هذه  تهدف  اأ- 
يف  العقاري  ال�صتثمار  �صناديق  تاأ�صي�ص 
اململكة وطرح وحداتها واإدارتها وحماية 
حقوق مالكيها، وتطبيق قواعد الإف�صاح 

وال�صفافية عليها.
ب- ل تخل هذه الالئحة مبا ورد من 
املرخ�ص  الأ�صخا�ص  لئحة  يف  اأحكام 

لهم ولئحة اأعمال الأوراق املالية.
املادة الثانية: تعريفات

اأ- يق�صد بكلمة )النظام( اأينما وردت 
ال�صوق  نظام  الالئحة  هذه  اأحكام  يف 
املالية ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/ 

30( وتاريخ 1424/6/2هـ.
والعبارات  بالكلمات  يق�صد  ب- 
الواردة يف هذه الالئحة املعاين املو�صحة 
امل�صطلحات  قائمة  النظام، ويف  لها يف 
امل�صتخدمة يف لوائح هيئة ال�صوق املالية 

وقواعدها.
هذه  اأحكام  تطبيق  لغر�ص  ج- 
والعبارات  بالكلمات  يق�صد  الالئحة، 
اأمام  املو�صحة  املعاين  اأدناه  الواردة 
بغري  الن�ص  �صياق  يق�ص  مل  ما  منها  كل 

ذلك.
برنامج  العقاري:  ال�صتثمار  �صندوق 
اإلى  يهدف  م�صرتك  عقاري  ا�صتثمار 
اإتاحة الفر�صة للم�صتثمرين فيه بامل�صاركة 
ويديره  الربنامج،  اأرباح  يف  جماعياً 
مدير ال�صندوق مقابل ر�صوم حمدودة، 
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وي�صار اإليه فيما بعد بال�صندوق.
له  مرخ�ص  �صخ�ص  ال�صندوق:  مدير 
لئحة  مبوجب  الإدارة  اأعمال  مبمار�صة 
الأ�صخا�ص املرخ�ص لهم، يكون م�صوؤوًل 

عن اإدارة اأ�صول ال�صندوق وحفظها.
مدير  لدى  موظف  املحفظة:  مدير 
ال�صندوق،  اإدارة  يتولى  ال�صندوق 
لدى  م�صجاًل  �صخ�صاً  يكون  اأن  ويجب 
الأ�صخا�ص  اأحكام لئحة  الهيئة مبوجب 

املرخ�ص لهم .
وحدة: ح�صة اأي مالك يف اأي �صندوق 
منها،  جزء  اأو  وحدات  من  يتكون 
ح�صة  متّثل  اأنها  على  وحدة  كل  وتعامل 

م�صاعة يف �صايف اأ�صول ال�صندوق.
الذي  ال�صخ�ص  الوحدات:  مالك 
ميلك وحدات يف ال�صندوق متّثل ح�صة 

م�صاعة يف �صايف اأ�صول ال�صندوق.
جمل�ص اإدارة ال�صندوق: جمل�ص يعنّي 
مدير ال�صندوق اأع�صاءه مبوجب لئحة 
ملراقبة  العقاري؛  ال�صتثمار  �صناديق 

اأعمال مدير ال�صندوق.

الع�صو امل�صتقل يف جمل�ص ال�صندوق: 
لي�ص  الإدارة  جمل�ص  اأع�صاء  من  ع�صو 
لدى  اإدارة  جمل�ص  ع�صو  ول  موظفاً 
مدير ال�صندوق اأو تابع له اأو اأمني حفظ 
عالقة  بذي  لي�ص  اأنه  كما  ال�صندوق، 
جوهرية بعمل اأو عالقة تعاقدية مع مدير 
ال�صندوق اأو تابع له اأو اأمني حفظ ذلك 

ال�صندوق.
مدير  ير�صحه  �صخ�ص  ر:  املطوِّ
تنفيذ  عن  م�صوؤوًل  يكون  ال�صندوق، 
اأغرا�ص  لتحقيق  الفنية  اجلوانب 

ال�صندوق.
مدير  يختاره  �صخ�ص  ن:  املثمِّ
ال�صندوق  اأ�صول  لتقومي  ال�صندوق؛ 
الالزمتني  واخلربة  الدراية  فيه  تتوافر 

لتقدمي خدمات التثمني العقاري.
الأطراف ذوو العالقة:

1. مدير ال�صندوق.
2. اأمني احلفظ.

ر. 3. املطوِّ
ن. 4. املثمِّ
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5. املحا�صب القانوين.
من  اأي  اأو  الإدارة  جمل�ص  اأع�صاء   .6
املديرين التنفيذيني اأو املوظفني لدى اأي 

من الأطراف اأعاله.
ملكيته  تتجاوز  وحدات  مالك  اأي   .7
�صندوق  اأ�صول  �صايف  من   )%5(

ال�صتثمار العقاري.
8. اأي �صخ�ص تابع اأو م�صيطر على اأي 

من الأ�صخا�ص ال�صابق ذكرهم.

 الباب الثاين: الرتخي�ص

املادة الثالثة: متطلبات الرتخي�ص
 - الطلب  مقدم  يكون  اأن  يجب  اأ- 
موافقة  على  احل�صول  يف  يرغب  الذي 
�صندوق  وحدات  طرح  على  الهيئة 
له  مرخ�صاً  �صخ�صاً   - عقاري  ا�صتثمار 

من الهيئة مبمار�صة اأعمال الإدارة.
�صندوق  وحدات  تطرح  ل  ب- 
بعد  اإّل  عاماً  طرحاً  العقاري  ال�صتثمار 
تقدمي املعلومات املو�صحة يف هذه املادة 

للهيئة واحل�صول على موافقتها.

طرح  طلب  يت�صمن  اأن  يجب  ج- 
العقاري  ال�صتثمار  �صندوق  وحدات 

املعلومات الآتية:
ملدير  التنظيمي  الهيكل  تفا�صيل   .1
ال�صندوق، وو�صفاً لعملية اتخاذ قرارات 
ال�صتثمار من قبل مدير ال�صندوق وا�صم 
تلك  يف  م�صرتك  م�صجل  �صخ�ص  اأي 

القرارات ووظيفته.
واللتزام  املطابقة  م�صوؤول  ا�صم   .2
املطابقة  جلنة  اأع�صاء  اأ�صماء  )اأو( 

واللتزام.
اقت�صادية  جدوى  درا�صة  تقدمي   .3

لل�صندوق.
اأغرا�ص  لتنفيذ  مطور  تر�صيح   .4

ال�صندوق.
املو�صحة  واملعلومات  البيانات   .5

اأدناه:
موقعة  و�أحكامه  �ل�صندوق  �رشوط   -
املطابقة  وم�صوؤول  التنفيذي  املدير  من 
واللتزام لدى مدير ال�صندوق. ويجب 
اإعدادها وفقاً للملحق رقم )1( من هذه 
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�ل�رشوط و�لأحكام  �لالئحة، وتعد تلك 
مبثابة العقد بني مدير ال�صندوق ومالكي 

الوحدات.
منه،  والغر�ص  ال�صندوق،  نوع   -

والتاريخ املقرتح لبدء ن�صاطه.
- مناذج ال�صرتاك وال�صرتداد.

ال�صندوق  مدير  اأبرمه  عقد  اأي   -
مل�صلحة ال�صندوق، مبا يف ذلك اأي عقد 
مع اجلهات التابعة اأو اأي اأطراف اأخرى 

تتعلق بال�صندوق.
د- تقدمي اأي متطلب اآخر تطلبه الهيئة 

وفقاً للنظام ولوائحه التنفيذية.
هـ- ل يجوز تعديل �رشوط �ل�صندوق 

واأحكامه اإل بعد موافقة الهيئة.
الهيئة  اإجراءات  الرابعة:  املادة 

و�صالحياتها جتاه الطلب
اأي طلب  للهيئة عند درا�صة  اأ- يجوز 
اأي  اتخاذ  ال�صندوق،  وحدات  لطرح 

من الآتي:
1. اإجراء اأي ا�صتق�صاء تراه منا�صباً.

2. طلب ح�صور مقدم الطلب، اأو من 

ميثله اأمام الهيئة لالإجابة على اأي اأ�صئلة، 
عالقة  لها  اأن  ترى  م�صاألة  اأي  و�رشح 
لهذه  الطلب  مقدم  ويخ�صع  بالطلب. 

الالئحة اعتباراً من تاريخ تقدمي طلبه.
اإ�صافية  معلومة  اأي  تقدمي  طلب   .3
تراها الهيئة �رشورية على اأن تقدم خالل 

)ثالثني( يوماً من تاريخ طلبها.
4. التاأكد من �صحة اأي معلومة يقدمها 

مقدم الطلب.
الطلب  مقدم  يوفِّر  مل  اإذا  ب- 
املعلومات املطلوبة منه، اأو اإذا مل ُيوفرها 
الفقرة  يف  املحددة  الزمنية  الفرتة  خالل 
رف�ص  للهيئة  املادة،  هذه  من   )3 )اأ/ 
درا�صة الطلب. وحتتفظ الهيئة بحقها يف 
رف�ص اأي طلب اإذا ما راأت اأن ال�صندوق 

يتعار�ص مع م�صلحة امل�صتثمرين.
جميع  ت�صلمها  بعد  الهيئة  تقوم  ج- 
املعلومات وامل�صتندات املطلوبة، باإ�صعار 
اأياً  وتتخذ  بذلك،  كتابياً  الطلب  مقدم 
من القرارات الآتية خالل مدة ل تتجاوز 

)ثالثني( يوماً من تاريخ الإ�صعار:
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اأو  كلياً  الطلب  على  املوافقة   .1
جزئياً.

بال�رشوط  �لطلب  على  �ملو�فقة   .2
والقيود التي تراها منا�صبة.

3. رف�ص الطلب مع بيان الأ�صباب.
الطلب  مقدم  باإ�صعار  الهيئة  تقوم  د- 
ب�صاأن  تتخذه  الذي  بالقرار  كتابياً 

الطلب.
طرح  الطلب  ملقدم  يجوز  ل  هـ- 
اأو  ت�صويقها  اأو  ال�صندوق  يف  وحدات 
قرار  على  احل�صول  قبل  عنها  الإعالن 

الهيئة باملوافقة.

 الباب الثالث: تنظيم عمل �صناديق 

اال�صتثمار العقاري

 الف�صل االأول: الهيكل التنظيمي 

لل�صندوق

املادة اخلام�صة: الأ�صا�ص القانوين لإدارة 
ال�صندوق

تن�صاأ عالقة تعاقدية بني مدير ال�صندوق 

ومالكي الوحدات مبوجب التوقيع على 
له  �ملرخ�ص  �ل�صندوق  و�أحكام  �رشوط 

من الهيئة وفقاً لأحكام هذه الالئحة.
�صناديق  اأنواع  ال�صاد�صة:  املادة 

ال�صتثمار العقاري واأغرا�صها
من  العقاري  ال�صتثمار  �صناديق  اأ- 
لالأغرا�ص  وفقاً  وتعمل  املقفل  النوع 

الآتية:
ويكون  البيع:  ثم  الأويل  التطوير   .1
تطويرها  ثم  خام  اأر�ص  بتملك  ذلك 
وتق�صيمها اإلى اأرا�ٍص �صكنية، اأو جتارية، 

ومن ثم بيعها واإنهاء ال�صندوق.
2. التطوير الإن�صائي ثم البيع: ويكون 
ذلك بتملك اأر�ص خام اأو مطورة من اأجل 
عليها،  جتارية  اأو  �صكنية  وحدات  اإن�صاء 

ومن ثم بيعها واإنهاء ال�صندوق.
3. التطوير الأويل اأو الإن�صائي بهدف 
التاأجري ملدة زمنية حمددة ومن ثم البيع 

واإنهاء ال�صندوق.
اأغرا�ص  اأو  اأنواع  اإن�صاء  يجوز  ب- 
يف  ذكر  ما  غري  ال�صناديق  من  اأخرى 
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ما  توافر  بعد  املادة  هذه  من  )اأ(  الفقرة 
تر�ه �لهيئة من �رشوط ومتطلبات.

على  الإ�رشاف  ال�صابعة:  املادة 
ال�صندوق

ال�صندوق  على  الإ�رشاف  يكون  اأ- 
وفقا للقواعد الآتية:

ال�صتثمار  �صناديق  على  ي�رشف   .1
مدير  يعينه  اإدارة  جمل�ص  العقاري 
وتُعقد  الهيئة،  موافقة  بعد  ال�صندوق 
اجتماعات املجل�ص وتدار وفقاً للقواعد 

التي ت�صدرها الهيئة.
2. يجب اأن يكون ثلث اأع�صاء جمل�ص 
م�صتقلني،  اأع�صاء  الأقل  على  الإدارة 
ويف جميع الأحوال يجب اأّل يقل عدد 

الأع�صاء امل�صتقلني عن اثنني.
3. يجب على مدير ال�صندوق اإ�صعار 
يف  تغري  اأي  عن  الوحدات  مالكي 

جمل�ص اإدارة ال�صندوق.
4. يجوز للهيئة اأن ت�صدر قراراً م�صبباً 
الإدارة  جمل�ص  اأع�صاء  جميع  با�صتبعاد 
م�صلحة  ذلك  يف  راأت  اإذا  بع�صهم،  اأو 

ملالكي الوحدات.
اإدارة  ب- ت�صمل م�صوؤوليات جمل�ص 

ال�صندوق الآتي:
ال�صندوق  مدير  قيام  من  التاأُكد   .1
مالكي  م�صلحة  يحقق  مبا  مب�صوؤولياته 
�ل�صندوق  ل�رشوط  وفقاً  �لوحد�ت 

واأحكامه، واأحكام هذه الالئحة.
العقود  جميع  على  املوافقة   .2
التي  اجلوهرية  والتقارير  والقرارات 
وي�صمل  فيها،  طرفاً  ال�صندوق  يكون 
ذلك على �صبيل املثال ل احل�رش: املوافقة 
على عقود التطوير، وعقد احلفظ، وعقد 

الت�صويق، والتثمني.
�ل�صندوق  �رشوط  على  �ملو�فقة   .3

واأحكامه واأي تعديل عليها.
4. اتخاذ قرار ب�صاأن اأي تعامل ينطوي 
عنه  يف�صح  امل�صالح  يف  ت�صارب  على 

مدير ال�صندوق.
املحا�صب  تعيني  على  املوافقة   .5
الذي ير�صحه مدير  لل�صندوق  القانوين 

ال�صندوق.
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)مرتني(  عن  يقل  ل  ما  الجتماع   .6
واللتزام  املطابقة  م�صوؤول  مع  �صنوياً 
التبليغ  وم�صوؤول  ال�صندوق  مدير  لدى 
الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�صل  عن 
لديه؛ للتاأكد من التزام مدير ال�صندوق 

بجميع اللوائح والأنظمة املتبعة.
ال�صندوق  التزام مدير  التاأكد من   .7
اجلوهرية  املعلومات  عن  بالإف�صاح 
اأ�صحاب  الوحدات وغريهم من  ملالكي 

امل�صالح.
ال�صندوق  مل�صلحة  باأمانة  العمل   .8
وتت�صمن  فيه،  الوحدات  ومالكي 
اإدارة  جمل�ص  ع�صو  اأمانة  م�صوؤولية 
ال�صندوق جتاه مالكي الوحدات واجب 
احلر�ص  وبذل  والهتمام  الإخال�ص 

املعقول.
ج- على مدير ال�صندوق توفري جميع 
املعلومات الالزمة عن �صوؤون ال�صندوق 
جلميع اأع�صاء جمل�ص اإدارة ال�صندوق؛ 

من اأجل متكينهم من القيام بواجباتهم.

 الف�صل الثاين: اإدارة ال�صندوق 

واالإف�صاح

املادة الثامنة: اإدارة ال�صندوق
مدير  ال�صندوق  اإدارة  يتولى  اأ- 
ال�صندوق،  مدير  لدى  يعمل  حمفظة 
لدى  م�صجاًل  �صخ�صاً  يكون  اأن  ويجب 
الأ�صخا�ص  اأحكام لئحة  الهيئة مبوجب 

املرخ�ص لهم.
ب- التزامات مدير ال�صندوق:

القرارات  اتخاذ  اإجراءات  و�صع   .1
الفنية  اجلوانب  لتنفيذ  اتباعها  الواجب 

والإدارية مل�صاريع ال�صندوق واأعماله.
2. اإبالغ الهيئة عن اأي حدث اأو تطور 

جوهري قد يوؤّثر يف عمل ال�صندوق.
واللوائح  الأنظمة  بجميع  اللتزام   .3
ذات  اململكة  يف  ال�صارية  والتعليمات 

العالقة بعمل ال�صندوق.
يحقق  مبا  ال�صندوق  اأ�صول  اإدارة   .4
�لوحد�ت وفقاً ل�رشوط  م�صلحة مالكي 

ال�صندوق واأحكامه.
العقود  و�صالمة  نظامية  من  التاأكد   .5
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التي يتم اإبرامها مل�صلحة ال�صندوق.
م�صوؤوًل  ال�صندوق  مدير  يعد  ج- 
اأ�صوله  وحفظ  ال�صندوق،  اإدارة  عن 
عند  م�صوؤوًل  ويظل  اإدارته  وخدمات 
تعيني تابع اأو اأي طرف اآخر للقيام بتلك 

الأعمال.
د- يتحمل مدير ال�صندوق امل�صوؤولية 
الناجتة عن  ال�صندوق  خ�صائر  املالية عن 
اأو  اإهماله  ب�صبب  حت�صل  التي  الأخطاء 

�صوء �صلوكه املتعمد.
املادة التا�صعة: الإف�صاح

على مدير ال�صندوق توفري معلومات 
يف  ال�صتثمار  اأهداف  عن  كافية 
واأي  وخماطره،  و�رشوطه  ال�صندوق 
الوحدات  مالكي  متّكن  اأخرى  معلومة 
من اتخاذ قراراهم ال�صتثماري، ويجب 
لل�صندوق  التعريفية  املواد  حتتوي  اأّل 

على اأي معلومة خاطئة اأو م�صللة.
اأ�صول  متطلبات  الثالث:  الف�صل 
وقواعد  اأ�صوله  وحفظ  ال�صندوق 

ت�صغيله

اأ�صول  متطلبات  العا�رشة:  املادة 
ال�صندوق

يجب اأن تتوافر يف اأ�صول ال�صندوق 
�ل�رشوط �لآتية:

اأ- اأن تكون جميع عقارات ال�صندوق 
�صارية  �رشعية  �صكوك  مبوجب  مملوكة 
اإفادة  مبوجب  �صالمتها،  ثابتة  املفعول، 

من اجلهة التي اأ�صدرتها.
ال�صندوق  عقارات  تكون  اأن  ب- 
اأو  حمل امل�رشوع موافقاً على تخطيطها 
بنائها باإفادة ر�صمية من الأمانة اأو البلدية 

املخت�صة.
ج- تقدمي تقرير املثمن للعقار.

وفقاً  العقار  ملكية  �صك  ت�صجيل  د- 
لأي من الآتي:

�رشكة  اأو  ال�صندوق  مدير  با�صم   .1
تابعة له.

2. با�صم طرف اآخر مع التهمي�ص على 
ال�صك.

اأ�صول  حفظ  ع�رشة:  احلادية  املادة 
ال�صندوق والوثائق املتعلقة به
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اأمني  ال�صندوق  اأ�صول  حفظ  يتولى 
احلفظ،  بخدمات  له  مرخ�ص  حفظ 
مبهمات  القيام  ال�صندوق  ملدير  ويجوز 
كان  اإذا  ال�صندوق  اأ�صول  حفظ  اأمني 
ويجب  احلفظ،  بخدمات  له  مرخ�صاً 
حفظ جميع امل�صتندات والوثائق املتعلقة 
بال�صندوق التي ت�صمل على �صبيل املثال 

امل�صتندات والوثائق الآتية:
اأ- �صك العقار.

ب- قرارات ال�صتثمار.
املتعلقة  اجلوهرية  العقود  جميع  ج- 

بعمل ال�صندوق.
اإدارة  جمل�ص  اجتماعات  حما�رش  د- 

ال�صندوق.
هـ- تقارير التثمني.

اأ�صول  ف�صل  ع�رشة:  الثانية  املادة 
ال�صندوق

فتح  ال�صندوق  مدير  على  يجب  اأ- 
با�صم  بنك حملي  ح�صاب منف�صل لدى 
وذلك  بتاأ�صي�صه،  يقوم  �صندوق  كل 
لإيداع جميع املبالغ اخلا�صة بال�صندوق 

نفقاته  تغطية  يف  ا�صتخدامها  يتم  التي 
الت�صغيل  وم�صاريف  مالية،  الراأ�ص 
وفقاً  وذلك  ال�صندوق،  اإدارة  وخدمات 
و�أحكام  و�أحكامه  �ل�صندوق  ل�رشوط 

هذه الالئحة.
ال�صندوق  مدير  على  يجب  ب- 
عن  بال�صندوق  اخلا�صة  الأ�صول  ف�صل 

اأي اأ�صول اأخرى ب�صكل م�صتقل.
يف  الأ�صول  �صايف  يكون  ج- 
الوحدات  ملالكي  مملوكاً  ال�صندوق 
جمتمعني، ول يكون ملدير ال�صندوق اأو 
اأمني احلفظ اأي م�صلحة اأو مطالبة يف هذه 
ال�صندوق  مدير  كان  اإذا  اإل  الأ�صول؛ 
كان  اأو  ال�صندوق،  يف  لوحدات  مالكاً 
م�صموحاً بتلك املطالبات ومف�صحاً عنها 
ول  و�أحكامه.  �ل�صندوق  �رشوط  يف 
اأمني  اأو  ال�صندوق  مدير  لدائني  يكون 
اأو  ال�صندوق  اأموال  اأي حق يف  احلفظ 

اأ�صوله.
املادة الثالثة ع�رشة: ملكية الوحدات

اأ- يجب على مدير ال�صندوق اإعداد 
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�صجل مبالكي الوحدات، وحفظه.
تكليف  ال�صندوق  ملدير  يجوز  ب- 
اأخرى( مبوجب  اأطراف  اآخر )اأو  طرف 
ال�صجل  وحفظ  لإعداد  مكتوب  عقد 
هذه  من  )اأ(  الفقرة  يف  اإليه  امل�صار 

املادة.
م�صوؤوًل  ال�صندوق  مدير  يكون  ج- 
عن اأداء جميع مهماته فيما يتعلق ب�صجل 
مالكي الوحدات مبوجب هذه الالئحة، 
طرف  تكليف  حال  يف  م�صوؤوًل  ويظل 

اآخر بذلك.
د- يعد �صجل مالكي الوحدات دلياًل 
قاطعاً على ملكية الأ�صخا�ص للوحدات 

املثبتة فيه.
حفظ  ال�صندوق  مدير  على  هـ- 
مالكي  �صجل  يف  الآتية  املعلومات 

الوحدات.
1. ا�صم مالك الوحدات، وعنوانه.

ملالك  املدين  ال�صجل  رقم   .2
الوحدات، اأو رقم اإقامته وجواز �صفره، 

اأو رقم �صجله التجاري.

3. جن�صية مالك الوحدات.
كل  ميلكها  التي  الوحدات  عدد   .4

مالك.
5. تاريخ ت�صجيل مالك الوحدات يف 

ال�صجل.
املادة الرابعة ع�رشة: ال�صرتاك

متلك  بنظام  الإخالل  عدم  مع  اأ- 
اململكة،  يف  ال�صعوديني  لغري  العقار 
يكون ال�صرتاك يف وحدات ال�صندوق 
من  اأي  اأو  �صعودي  �صخ�ص  لأي  متاحاً 
لدول  التعاون  جمل�ص  دول  مواطني 
املقيمني  من  غريهم  اأو  العربية  اخلليج 

اإقامة نظامية باململكة.
اإلى  ال�صندوق  مال  راأ�ص  يق�ّصم  ب- 
واحلقوق،  القيمة  مت�صاوية  وحدات 
الوحدات  مالكي  م�صوؤولية  وتكون 
يف  وحدات  من  ميلكون  ما  حدود  يف 

ال�صندوق.
وحدات  قيمة  ت�صديد  يجب  ج- 
ال�صرتاك  مدة  خالل  كاملة  ال�صندوق 
يف �ل�صندوق وفق ما تن�ص عليه �رشوط 



الئحة �صناديق اال�صتثمار العقاري 

  العدد 58 - ربيع الآخر 1434هـ - ال�شنة اخلام�شة ع�شرة252

ال�صندوق واأحكامه.
د- ل يجوز طرح وحدات ال�صندوق 
مدير  خالل  من  اإل  فيها  وال�صرتاك 
ال�صندوق، وعليه قبل قبول اأي ا�صرتاك 
على  الوحدة  مالك  ح�صول  من  التاأكد 

ن�صخة من �رشوط �ل�صندوق و�أحكامه.
هـ- حتدد مدة ال�صرتاك يف ال�صندوق، 
املال  راأ�ص  كامل  تغطية  عدم  حال  ويف 
خالل تلك املدة، يجوز ملدير ال�صندوق 
متديد فرتة ال�صرتاك بعد موافقة الهيئة. 
مبالغ  تعاد  املال،  راأ�ص  يغّط  مل  واإن 
ال�صرتاك اإلى مالكي الوحدات دون اأي 

ح�صم.
ا�صتثمار  ال�صندوق  ملدير  يجوز  و- 
يف  وحدات  بتملك  النقدية  اأمواله 
�ل�صندوق عند تاأ�صي�صه ب�رشط �لإف�صاح 
�ل�صندوق  �رشوط  يف  ذلك  عن 

واأحكامه.
على  القيود  ع�رشة:  اخلام�صة  املادة 

ال�صندوق
ال�صندوق:  اأ�صول  ا�صتخدام  اأ- 

ال�صيولة  اإدارة  ال�صندوق  مدير  على 
على  بالنفع  يعود  مبا  املتاحة  النقدية 
ا�صتثمارية  قنوات  الوحدات، يف  حملة 
منخف�صة املخاطر وعدم احت�صاب اأتعاب 

اإدارية اأخرى على املبالغ امل�صتثمرة.
لل�صندوق  يجوز  القرتا�ص:  ب- 
اأ�صوله  �صايف  من  ن�صبة  وفق  القرتا�ص 
توافق عليها الهيئة، ومبا يتالءم مع غر�ص 
ال�صندوق  ملدير  يجوز  ول  ال�صندوق، 
لتقدمي  ال�صندوق  اأ�صول  ا�صتخدام 

قرو�ص اأو ت�صهيالت ائتمانية للغري.
مدير  على  يجب  التوزيعات:  ج- 
ال�صندوق توزيع متح�صالت ال�صندوق 
الوحدات  مالكي  على  غر�صه  كان  اأياً 
بلغت  اإذا  اأ�صهر  �صتة  كل  اأق�صى  بحد 
متح�صالت ال�صندوق ن�صبة حمددة من 
ل�رشوط  وفقاً  �ل�صندوق  قيمة  �إجمايل 

ال�صندوق واأحكامه.
املادة ال�صاد�صة ع�رشة: التداول

اأ- بعد انتهاء فرتة ال�صرتاك ل يجوز 
لأي من الأطراف ذوي العالقة �رشاء اأي 
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وحدة يف ال�صندوق اأو بيعها خالل فرتة 
ال�صندوق.

واأمني  ال�صندوق  مدير  على  ب- 
التي  الإجراءات  جميع  اتخاذ  احلفظ 
ميكن اأن ت�صّهل تداول الوحدات، ونقل 

ملكيتها وت�صجيلها.
الحتفاظ  ال�صندوق  مدير  على  ج- 
البيع  وعرو�ص  ال�رشاء  طلبات  ب�صجل 

اخلا�صة بوحدات ال�صندوق.
اإطالع  ال�صندوق  مدير  على  د- 
امل�صتثمرين الراغبني يف البيع اأو ال�رشاء 
وعرو�ص  ال�رشاء  طلبات  �صجل  على   -
للوحدة  ال�صرت�صادي  وال�صعر  البيع 

وتاريخه.
عن  الإعالن  ع�رشة:  ال�صابعة  املادة 

ال�صندوق
جميع  يف  ال�صندوق  مدير  على  اأ- 
 - بال�صندوق  العالقة  ذات  الإعالنات 
الأ�صخا�ص  لئحة  يف  معرفة  هي  كما 
املرخ�ص لهم - اللتزام مبتطلبات هذه 
املادة واأحكام لئحة الأ�صخا�ص املرخ�ص 

لهم، ولئحة اأعمال الأوراق املالية ذات 
ال�صلة.

املرخ�ص  ال�صخ�ص  على  يجب  ب- 
اأي  اأو  كتيب  اأو  اإعالن  اأي  تقدمي  له 
مادة  اأي  اأو  ت�صويقية،  اأو  ترويجية  ن�رشة 
اأو بيع  اأخرى ي�صتخدمها من اأجل طرح 
ا�صتخدامها  قبل  �صندوق  يف  وحدات 

اإلى الهيئة.
عن  الإعالن  يت�صمن  اأن  يجب  ج- 

ال�صندوق املعلومات الآتي بيانها:
من  ن�صخة  على  احل�صول  كيفية   .1
وتقاريره  و�أحكامه  �ل�صندوق  �رشوط 

املالية.
وراأ�ص  ال�صندوق،  من  الغر�ص   .2

ماله، ومدته.
وتاريخها،  الهيئة  موافقة  رقم   .3
والرتاخي�ص  املوافقات  اإلى  بالإ�صافة 
احلكومية  اجلهات  من  ال�صادرة  الأخرى 

ذات العالقة.
ال�صتثمار  قيمة  اأن  يو�صح  ن�ص   .4
تخ�صع  قد  واأنها  متغرية  ال�صندوق  يف 
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للزيادة اأو النق�ص.
اإلى الإف�صاح املذكور يف  5. الإ�صارة 
باملخاطر  �ملتعلق  و�لأحكام،  �ل�رشوط 
ال�صتثمار  عليها  ينطوي  التي  الرئي�صية 

يف ال�صندوق.
اإعالن  اأي  يت�صمن  اأّل  يجب  د- 
يف  اأدائه  عن  توقع  اأي  ال�صندوق  عن 

امل�صتقبل.
انق�صاء  ع�رشة:  الثامنة  املادة 

ال�صندوق
اأ- ينق�صي ال�صندوق باإحدى احلالت 

الآتية:
1. انتهاء املدة املحددة لل�صندوق.

اإن�صاء  مت  الذي  الغر�ص  حتقق   .2
ال�صندوق من اأجله.

النق�صاء  حالت  من  حالة  توافر   .3
�ل�صندوق  �رشوط  عليها  تن�ص  �لتي 

واأحكامه.
ويلزم اإ�صعار الهيئة ومالكي الوحدات 
اإليها  امل�صار  احلالت  من  اأي  حتقق  عند 
يف الفقرتني )2 و3( من هذه املادة خالل 

)ثالثني( يوماً.
اإنهاء  ال�صندوق  ب- عند رغبة مدير 
ال�صندوق يف غري احلالت املو�صحة يف 
الفقرة )اأ( من هذه املادة، عليه احل�صول 

على موافقة الهيئة م�صبقاً.

الف�صل الرابع: مقابل اخلدمات 

والعموالت واأتعاب االإدارة

اخلدمات  مقابل  ع�رشة:  التا�صعة  املادة 
والعمولت واأتعاب الإدارة

ال�صندوق  مدير  على  يجب  اأ- 
�لإف�صاح يف �رشوط �ل�صندوق و�أحكامه 
عن اأي مقابل خدمات، اأو عمولت، اأو 
جهات  تتقا�صها  اأو  يتقا�صاها،  اأتعاب 

اأخرى.
دد �رشوط �ل�صندوق  ب- يجب �أن تحُ
والأتعاب  الر�صوم  جميع  واأحكامه 
م�صتحقة  كانت  �صواًء  اخلدمات  ومقابل 
اأ�صول  اأو  الوحدات  مالكي  على 

ال�صندوق.
ول يجوز تغيريها اإّل بعد موافقة الهيئة 
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على ذلك.
ج- للهيئة فر�ص حد اأعلى لأي مقابل 
اأتعاب يفر�صها  اأو  اأو عمولت  خدمات 

مدير ال�صندوق.

 الف�صل اخلام�ص: ت�صارب امل�صالح 

واالإف�صاح عنها

امل�صالح  ت�صارب  الع�رشون:  املادة 
والإف�صاح عنها

اأي  اأو  ال�صندوق  ملدير  يجوز  ل  اأ- 
حل�صابه  كاأ�صيل  الت�رشف  تابعيه  من 
التي  ال�صناديق  التعامل مع  اخلا�ص عند 

يديرها.
يف  ورد  مبا  الإخالل  عدم  مع  ب- 
اأي  ُيعد  املادة،  هذه  من  )اأ(  الفقرة 
ذي  طرف  اأي  مع  لل�صندوق  تعامل 
مدير  وعلى  امل�صالح  يف  ت�صارباً  عالقة 

ال�صندوق اللتزام بالآتي:
يف  ت�صارب  اأي  عن  الإف�صاح   .1

امل�صالح ملجل�ص اإدارة ال�صندوق.
2. الإف�صاح عن اأي ت�صارب م�صالح 

يف �رشوط �ل�صندوق و�أحكامه وتقاريره 
الدورية.

ت�صارب  اأي  عن  فوراً  الإف�صاح   .3
عمل  اأثناء  ين�صاأ  قد  امل�صالح،  يف 

ال�صندوق.

 الف�صل ال�صاد�ص: التثمني وح�صاب 

قيمة االأ�صول

املادة احلادية والع�رشون: التثمني
له  املرخ�ص  ال�صخ�ص  على  يجب  اأ- 
بيعه  اأو  لل�صندوق  اأ�صل  اأي  �رشاء  قبل 
اثنني  مثمنني  من  تثمني  على  احل�صول 
يتمتعان باخلربة و�لنز�هة ومعرفة �لن�صاط 

العقاري واملنطقة حمل ال�صتثمار.
م�صتقاًل  املثمن  يكون  اأن  يجب  ب- 

عن اأي من الأطراف ذوي العالقة.
ن  املثمِّ تقرير  ي�صتمل  اأن  يجب  ج- 

كحد اأدنى على الآتي:
وطريقته  التثمني  اأ�صلوب   .1

والفرتا�صات التي بني عليها.
العالقة  ذات  للمتغريات  حتليل   .2
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والطلب  العر�ص  مثل  العقاري  بال�صوق 
واجتاه ال�صوق.

3. تفا�صيل العقار واأو�صافه.
حمل  بالعقار  املتعلقة  املخاطر   .4

التثمني.
د- ل يجوز ملدير ال�صندوق العتماد 
اإعداده  على  م�صى  تثمني  تقرير  على 
اأكرث من ثالثة اأ�صهر عند �رشاء اأي اأ�صل 

لل�صندوق اأو عند بيعه.
اأ�صول  تقومي  والع�رشون:  الثانية  املادة 

ال�صندوق وح�صاب �صعر الوحدة
م�صوؤوًل  ال�صندوق  مدير  يكون  اأ- 
لأ�صول  العادل  التقومي  اإجراء  عن 

ال�صندوق.
بتقومي  ال�صندوق  مدير  يقوم  ب- 
ُمعد  تقومي  على  بناء  ال�صندوق  اأ�صول 
اأ�صهر  �صتة  كل  مرة  اثنني،  مثمنني  من 

على الأقل.
الوحدة  قيمة  �صايف  يحت�صب  ج- 
التزامات  اإجمايل  بطرح  ال�صندوق  يف 
ويق�ّصم  اأ�صوله،  اإجمايل  من  ال�صندوق 

ال�صندوق،  وحدات  عدد  على  الناجت 
ويعد ذلك �صعراً ا�صرت�صادياً للوحدة.

بعد  ال�صندوق  ملدير  يجوز  د- 
موافقة الهيئة تاأجيل موعد تقومي اأ�صول 

ال�صندوق.

 الف�صل ال�صابع: التقارير املالية

املادة الثالثة والع�رشون: تقدمي التقارير 
ملالكي الوحدات

اإ�صعار  ال�صندوق  مدير  ي�صدر  اأ- 
يف  ال�صرتاك  عند  الوحدة  ملالك  تاأكيد 

وحدات ال�صندوق.
تقدمي  ال�صندوق  مدير  على  ب- 
اأ�صهر  �صتة  كل  الوحدات  ملالكي  تقارير 

كحد اأعلى تت�صمن املعلومات الآتية:
وحدات  اأ�صول  قيمة  �صايف   .1

ال�صندوق.
التي  ال�صندوق  وحدات  عدد   .2

ميلكها كل مالك و�صايف قيمتها.
3. اأي ربح مدفوع لحق لآخر تقرير 

مت تقدميه ملالكي الوحدات.
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املادة الرابعة والع�رشون: التقارير املالية 
الأولية وال�صنوية

باإعداد  ال�صندوق  مدير  يقوم  اأ- 
وفقاً  وال�صنوية  الأولية  املالية  القوائم 
الهيئة  عن  ال�صادرة  املحا�صبة  ملعايري 
ب�صكل  القانونيني  للمحا�صبني  ال�صعودية 

م�صتمر حتى انق�صاء ال�صندوق.
اإدارة  جمل�ص  يعتمد  اأن  يجب  ب- 
الأولية  املالية  القوائم  ال�صندوق 
ع�صو  عليها  يوقع  واأن  وال�صنوية، 

مفو�ص من جمل�ص اإدارة ال�صندوق.
املالية  القوائم  تقدم  اأن  يجب  ج- 
الأولية وال�صنوية اإلى الهيئة فور اعتمادها 

من جمل�ص اإدارة ال�صندوق.
خالل  من  ال�صندوق  مدير  يعلن  د- 
التطبيقات الإلكرتونية التي حتددها الهيئة 
عن القوائم املالية الأولية وال�صنوية فور 
القوائم  هذه  ن�رش  يجوز  ول  اعتمادها، 
قبل  الوحدات  مالكي  اإلى  اإر�صالها  اأو 

اإعالنها.
هـ- يجب على مدير ال�صندوق تزويد 

الهيئة بالقوائم الأولية بعد فح�صها وفقاً 
ال�صادرة عن  واملراجعة  املحا�صبة  ملعايري 
الهيئة ال�صعودية للمحا�صبني القانونيني، 
ملالكي  املالية  القوائم  عن  والإعالن 
مدة  خالل  اعتمادها  فور  الوحدات 
يوماً  وع�رشين(  )خم�صة  تتجاوز  ل 
تلك  ت�صملها  التي  املالية  املدة  نهاية  من 

القوائم.
و- يجب على مدير ال�صندوق تزويد 
الهيئة بالقوائم املالية ال�صنوية املدققة وفقاً 
عن  ال�صادرة  واملراجعة  املحا�صبة  ملعايري 
الهيئة ال�صعودية للمحا�صبني القانونيني، 
ملالكي  املالية  القوائم  عن  والإعالن 
ل  مدة  خالل  اعتمادها  فور  الوحدات 
ال�صنة  نهاية  من  يوماً  )اأربعني(  تتجاوز 

املالية التي ت�صملها تلك القوائم.
ز- يجب اأن يكون املحا�صب القانوين 
لل�صندوق مرخ�صاً له مبمار�صة العمل يف 
مدير  عن  م�صتقاًل  يكون  واأن  اململكة، 

ال�صندوق اأو عن اأي من تابعيه.
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 الباب الرابع: اأحكام ختامية

ال�صتثناء  والع�رشون:  اخلام�صة  املادة 
من متطلبات الالئحة

طلب  مقدم  تعفي  اأن  للهيئة  يجوز 
وحداته  وطرح  ال�صندوق  تاأ�صي�ص 
هذه  اأحكام  من  حكم  اأي  تطبيق  من 
م�صلحة  ذلك  يف  راأت  اإذا  الالئحة 

للم�صتثمرين.
حق  والع�رشون:  ال�صاد�صة  املادة 

التظلم
اإلى  التظلم  ال�صندوق  ملدير  يجوز 
تتخذه  اإجراء  اأو  قرار  اأي  �صد  اللجنة 

الهيئة وفقاً لأحكام هذه الالئحة.
 الباب اخلام�ص: الن�رش والنفاذ

الن�رش  والع�رشون:  ال�صابعة  املادة 
والنفاذ

تاريخ  من  نافذة  الالئحة  هذه  تكون 
ن�رشها.

امللحق 1

�ل�صتثمار  �صندوق  �رشوط  متطلبات 
العقاري واأحكامه

�رشوط  عر�ص  �ل�صندوق  مدير  على 
ال�صندوق واأحكامه بطريقة �صهلة الفهم 
ويجب  للم�صتثمرين،  وال�صتيعاب 
وفقاً  الآتية  املعلومات  على  ت�صتمل  اأن 

للت�صل�صل املو�صح يف هذا امللحق:

اأ- ا�صم ال�صندوق ونوعه.
ملدير  الرئي�ص  املقر  عنوان  ب- 
لأي  الإلكرتوين  واملوقع  ال�صندوق، 

معلومة عن ال�صندوق اأو مديره.
ج- مدة ال�صندوق.

د- اأهداف ال�صندوق.
هـ- و�صف لغر�ص ال�صندوق واأهدافه 

ال�صتثمارية.
التي  لالإ�صرتاتيجيات  ملخ�ص  و- 
اأهدافه،  لتحقيق  ال�صندوق  �صيتبعها 

وي�صتمل كحد اأدنى على الآتي:
1. و�صف لنوع )اأو اأنواع( الأ�صول 
فيها  ي�صتثمر  �صوف  التي  العقارية 

ال�صندوق.
تركز  عنها  ينتج  �صيا�صة  اأي   .2
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نوع  من  عقارية  اأ�صول  يف  ال�صتثمار 
معني اأو منطقة جغرافية حمددة.

لل�صندوق  القرتا�ص  �صالحيات   .3
و�صيا�صة مدير ال�صندوق يف ممار�صة تلك 

ال�صالحيات.
النقد  ا�صتثمار  وكيفية  و�صائل   .4

املتوافر يف ال�صندوق.
ز- خماطر ال�صتثمار يف ال�صندوق:

الرئي�صة  باملخاطر  ملخ�ص  و�صع   .1
يف  ال�صتثمار  عليها  ينطوي  التي 
توؤثِّر  اأن  �صاأنها  من  التي  ال�صندوق، 
واأي ظرف  ال�صندوق  ا�صتثمارات  على 
اأ�صول  �صايف  قيمة  على  يوؤثِّر  قد  اآخر 

ال�صندوق وعائد ا�صتثماره.
يف  ال�صتثمار  اأن  اإلى  التنبيه   .2
ال�صندوق ل يعني �صمان الربح اأو عدم 

اخل�صارة.
ط- �ل�صرت�ك:

1. تقدمي معلومات كافية عن ال�صرتاك 
ت�صمل تاريخ بداية ال�صرتاك ونهايته.

2. بيان احلد الأدنى لال�صرتاك.

اخلدمات  ومقابل  الر�صوم  ي- 
والعمولت واأتعاب الإدارة:

يجب و�صع جدول يبني جميع الر�صوم 
والعمولت واأتعاب الإدارة �صواًء كانت 
من  اأو  الوحدات  مالكي  قبل  من  تدفع 

اأ�صول ال�صندوق، وت�صمل:
الوحدات  مالكو  يدفعه  ر�صم  اأي   .1
عند �رشاء وحدات يف ال�صندوق اأو عند 

بيعها.
2. اأي اأتعاب م�صتحقة ملدير ال�صندوق 

من اأ�صول ال�صندوق مقابل الإدارة.
3. مقابل خدمات احلفظ، اأو اأي خدمة 

اأخرى مقدمة من اأمني احلفظ.
للمحا�صب  تدفع  اأتعاب  اأي   .4

القانوين.
مالية  قرو�ص  من  ناجتة  عمولة  اأي   .5

لل�صندوق.
بت�صجيل وحدات  يتعلق  ر�صم  اأي   .6

ال�صندوق، اأو اأي خدمة اإدارية اأخرى.
مالكو  يدفعه  اآخر  مبلغ  اأي   .7
من  حم�صوم  مبلغ  اأي  اأو  الوحدات، 
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اأ�صول ال�صندوق.
يجري  مبكر  ا�صرتداد  ر�صم  اأي   .8

حت�صيله من مالكي الوحدات.
اأو  احلالت  جميع  ذكر  ويجب 
ال�صندوق  ملدير  يكون  التي  الأو�صاع 
من  اأي  ح�صم  اأو  بالتنازل  احلق  فيها 

امل�صتحقات املذكورة اأعاله.
ك- تثمني اأ�صول ال�صندوق:

يجب ذكر بيان تف�صيلي لكٍل من:
1. كيفية تثمني اأ�صول ال�صندوق.

2. عدد مرات التثمني وتوقيته.
3. كيفية الإعالن عن �صعر الوحدة.

ل- تداول وحدات ال�صندوق:
فيها  ي�صمح  التي  الأيام  اإي�صاح   .1
اأو  ال�صندوق  بيع وحدات  اأوامر  بقبول 

�رشائها.
بيع  اأوامر  ت�صليم  اإجراءات  بيان   .2

الوحدات اأو �رشائها.
م- انق�صاء ال�صندوق:

يجب الن�ص على احلالت التي توؤدي 
اإلى انق�صاء ال�صندوق.

ن- جمل�ص الإدارة:
اإدارة  جمل�ص  اأع�صاء  اأ�صماء  بيان   .1
عن  والإف�صاح  وموؤهالتهم  ال�صندوق 
اإدارة  جمل�ص  يف  امل�صتقلني  الأع�صاء 

ال�صندوق.
دفعها  املتوقع  املكافاآت  جمموع   .2
مدة  خالل  الإدارة  جمل�ص  لأع�صاء 

ال�صندوق.
3. و�صف لطبيعة اخلدمات املقدمة من 

اأع�صاء جمل�ص اإدارة ال�صندوق.
اآخر  ا�صتثمار  �صندوق  باأي  بيان   .4
اأع�صاء  من  ع�صو  اأي  عليه  ي�رشف 

جمل�ص اإدارة ال�صندوق.
�ص- مدير ال�صندوق:

ال�صندوق،  مدير  ا�صم  بيان   .1
وعنوانه.

�صخ�ص  ال�صندوق  مدير  باأن  اإفادة   .2
الأ�صخا�ص  لئحة  مبوجب  له  مرخ�ص 
الرتخي�ص  ورقم  لهم،  املرخ�ص 

وتاريخه.
يقدمها  التي  للخدمات  و�صف   .3
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جميع موظفي مدير ال�صندوق.
�أخرى  �أو م�صلحة  ن�صاط عمل  �أي   .4
مدير  اإدارة  جمل�ص  لأع�صاء  مهمة 
ال�صندوق اأو مدير ال�صندوق - ُيحتمل 

تعار�صه مع م�صالح ال�صندوق.
جوهري  ت�صارب  لأي  و�صف   .5
على  التاأثري  �صاأنه  من  امل�صالح  يف 
جتاه  واجباته  اأداء  يف  ال�صندوق  مدير 

ال�صندوق وتنفيذها.
بعمل  تتعلق  اأو �صالحية  مهمة  اأي   .6
ال�صندوق  مدير  يقوم  ال�صندوق 
بيان  ذكر  مع  بها،  ثالث  طرف  بتكليف 

تف�صيلي لذلك.
مدير  كان  اإذا  عما  الإف�صاح   .7
ال�صندوق ينوي ال�صتثمار يف وحدات 

ال�صندوق وقيمة هذه ال�صتثمارات.
ع- اأمني احلفظ:

ا�صم اأمني حفظ ال�صندوق، وعنوانه.
ف- املطور:

ا�صم املطور، وعنوانه.
�ص- املحا�صب القانوين:

لل�صندوق،  القانوين  املحا�صب  ا�صم 
وعنوانه.

ق- القوائم املالية:
املالية  القوائم  باأن  اإفادة  تقدمي 
حلملة  متاحة  تكون  �صوف  لل�صندوق 
تو�صيح  مع  ر�صم  اأي  دون  الوحدات 
كيفية احل�صول عليها. كما يجب حتديد 

تاريخ نهاية ال�صنة املالية لل�صندوق.
ر- ت�صارب امل�صالح:

التعامالت  عن  الإف�صاح  يجب 
املنطوية على ت�صارب يف امل�صالح.

�ص- رفع التقارير ملالكي الوحدات:
�صيتم  التي  الدورية  التقارير  و�صف 
والقوائم  بها  الوحدات  مالكي  تزويد 
هذه  تقدمي  وكيفية  لل�صندوق،  املالية 

التقارير والقوائم لهم.
ت- املعلومات الأخرى:

ت�صمني اأي معلومة اأخرى مهمة تكون 
تكون  اأن  املفرت�ص  من  )اأو  معروفة 
جمل�ص  اأو  ال�صندوق  ملدير  معروفة( 
�ل�صندوق  �رشوط  �إ�صد�ر  وقت  �لإد�رة 
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واأحكامه.
�ل�صندوق  �رشوط  تعديل  ث- 

واأحكامه:
اتباعها  �صيتم  التي  الإجراءات  و�صف 
ل�رشوط  تعديالت  �أي  عن  �لتبليغ  يف 

ال�صندوق واأحكامه.
خ- النظام املطبق:

�ل�صندوق  �رشوط  باأن  �إفادة  تقدمي 
العربية  اململكة  واأحكامه تخ�صع لأنظمة 

ال�صعودية ال�صارية.


