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قــرار
رقــم خ2018/2/
باإ سـ ار الال ـة ال ن يميـة ل سناديـ ا �س مـار ال ـار
ا�ستنادا إا قانون �سوق راأ�ض املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 98/80
و إا الالئحة التنفـيذية لقانون �سوق راأ�ض املال ال�سادرة بالقرار رقم ، 2009/1
و إا موافقة ل�ض اإدارة الهي ة العامة ل�سوق املال
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة
ـ ـــرر
ا ــاد ا أولـــــ
يعمل باأحكام الالئحة التنظيمية ل�سناديق اال�ستثمار العقاري املرفقة .
ا ــاد ال انيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة اأو يتعار�ض مع اأحكامها .
ا ــاد ال ال ــــة
ين�سر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية ويعمل به من اليوم التايل لتاري ن�سره .
س ر ـ
ا وا ـــــ

م ربيـ ال انــ 1439هـ
م ينايـــــــــــــــــر 2018
ي يـ ب �س يــ ب ع اللـ ا ابــر
رئي�ض ل�ض اإدارة الهي ة العامة ل�سوق املــال
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الال ـة ال ن يميـة ل سناديـ ا �س مـار ال ـار
ال ســ ا أو
ري ــات واأ ــا عامــة
ا ــاد ) 1
فــي تطبيــق اأحكــام ه ــذه الالئح ــة يكــون للكلمــات والعبــارات االآتيــة املعنــى املبــني قريــن
كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر
ال ي ـــة
الهي ة العامة ل�سوق املال .
ال ســـو
�سوق م�سقط لالأوراق املالية .
ال انــو
قانون �سوق راأ�ض املال .
ال سنــ و
�سندوق اال�ستثمار العقاري .
الو ـ ات ا �س ماريـة
االأجزاء التي ينق�سم اإليها راأ�ض مال ال�سندوق .
ال سنـ و ا لــ
�سندوق و راأ�ض مال ثاب ـ وال يجوز ا�سرتداد وحداتــه اال�ستثماريــة اإال فــي نهايـة مـدة
ال�سندوق ويجوز زيادة راأ�ض ماله وفقا ملا يقرره النظام االأ�سا�سي� /سند العهدة .
ال سنــ و ال ـــا
ال�سندوق الذي تطر وحداته اال�ستثمارية لالكتتاب العام .
ال سنـ و ا ا
ال�سندوق الذي ال تطر وحداته اال�ستثمارية لالكتتاب العام .
اإدار ال سنــــ و
ل�ض اإدارة ال�سندوق بالن�سبة لل�سناديق التي تاأخذ �سكل �سركة م�ساهمة عامة وجلنة
اإدارة ال�سندوق بالن�سبة لل�سناديق امللحقة ب�سركات و ل بح�سب االأحوال .
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الن ا ا أ�سا�س �سن ال
الوثيقة ال�سادرة باإن�ساء ال�سندوق وجب اأحكام هذه الالئحة .
ا ا ا أم اأم ال
ال�سركة املرخ�سة من الهي ة مار�سة اأعمال ن�سا احلف واالأمانة والتي يعهد اإليها
بحف اأموال ال�سندوق وجب عقــد ومقابــل عمول ــة بق�س ــد حمايتهــا واملحافظــة على
م�سال حملة الوحدات اال�ستثمارية فـي ال�سندوق والقيام بكل عمليات الدفع والت�سلم
نيابة عن ال�سندوق .
م ســوو ا ل ــ ا
ال�سخ�ض الذي يقوم بالتاأكد من التزام ال�سركة العاملة فـي ال االأوراق املالية بتطبيق
املتطلبات القانونية الواردة فـي القانون واللوائ والتعليمات املنفذة له واأي متطلبات
اأخرى .
الل نــة ال�سرعيــة
جلنة الرقابة ال�سرعية بال�سندوق .
ا أ ـرا ات ال القـة
ت�سمل االآتي
أا  -مقدمي اخلدمات .
ب  -اأي م�ساهم رئي�سي تل  5خم�سة فـي املائة اأو اأك من راأ�ض مال ال�سندوق
امل�سدر .
ج  -ع�سو اإدارة ال�سندوق اأو ل�ض ال�سركاء والرئي�ض التنفـيذي اأو من فـي حكمه
اأو م�ساه ــم رئي�س ــي ــتل  5خم�س ــة فــي املائــة اأو اأك من راأ�ض مال مدير
اال�ستثمار .
د � -سخ�ســا ا �سلة باأي ع�سو ل�ض اإدارة اأو ل�ض ال�سركاء اأو الرئي�ض التنفـيذي
اأو من فـي حكمه اأو م�ساهــم رئي�س ــي ــتل  5خم�س ــة ف ــي املائ ــة اأو اأكث ــر
اأو �سخ�ض له �سلة باإدارة ال�سرك ــة احلافـ ـ االأم ــني  /اأم ــني العهــدة اأو اأحد كبار
مال الوحدات اال�ستثمارية لل�سندوق .
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ا أ س ـا ا ن س ـو
أا  -االأ�سخ ــا�ض الطبيعي ــون وي�سم ــل لـ ـ االأب واالأم واالأبنـ ــاء والبنـ ــات وال ــزوج
والزوجة كما ي�سمــل اأي�س ــا االأعم ــال التجاريــة الت ــي تلك ــون فـيه ــا تمعــني
اأو منفردين  25خم�سة وع�سرين فـي املائة على االأقل من حق الت�سوي .
ب  -االأ�سخا�ض االعتباريون وي�سمل ل ال�سركة االأم اأو ال�سركات التابعة اأو ال�سركات
ال�سقيقة وال�سركات التي تل فـيها ال�سخ�ض االعتباري منفردا  25خم�سة
وع�سريــن فـي املائــة علــى ا أالق ــل مــن ح ــق الت�سويـ ـ كما ي�سمل اأي�سا االأعمال
التجارية التي يت�سرف اأع�ساء ل�ض اإدارتها وفقا الإرادة اجلهة امل�سدرة .
ال ســو ا س ــ
الع�سو الذي لي�س له اأي عالقة دير اال�ستثمار اأو امل�ساهمني امل�سيطرين اأو الرئي�سيني
بها اأو انته عالقته باأي منهم قبل � 6ستة اأ�سهر على االأقل .
وال يعترب اأي من االأ�سخا�ض االآتية اأع�ساء م�ستقلني
أا  -مو فو مدير اال�ستثمار .
ب  -مو فو احلاف االأمني /اأمني العهدة .
ج  -مو فو اأي جهة تكون لها �سلطة تعيني اأو التو�سية بتعيني اأع�ساء اإدارة ال�سندوق
واللجنة ال�سرعية .
د  -ال�سخ�ض الذي له عالقة و ف مدي ــر اال�ستث ــمار اأو احلافـ ـ االأمــني  /اأمني العهدة .
هـ  -ال�سخ�ض الذي ثل اأو يعترب ممثال الأي جهة لها م�سلحة م�سيطرة فـي مدير
اال�ستثمار .
و  -ال�سخ�ض الذي ح�سل خالل � 6ستة اأ�سهر  -قبل تعيينه كع�سو م�ستقل  -على اأي
مكافاأة اأو منفعة بخالف منافع التقاعد من مدير اال�ستثمار اأو اأي كيان تكون
له �سلطة تعيني اأو التو�سية بتعيني اأع�ساء اإدارة ال�سندوق واللجنة ال�سرعية .
ا أ س ا وو ا سل ة مب ير ا �س مار
ي�سم ــل م�ساهم ــي مديــر اال�ستثم ــار واأع�س ــاء ل ــ�ض االإدارة اأو ل ــ�ض ال�سرك ــاء فـيــه
والرئي�ض التنفـيذي له اأو من فـي حكمه .
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سا ـ قيمة ا أ سو )NAV
قيمة اإجمايل اأ�سول ال�سندوق �سوما منها اإجمايل االلتزامات املرتتبة عليه بتاري
التقييم ويجوز الأ را�ض احت�ساب الر�سوم ال�سنوية امل�ستحقة ملقدمي اخلدمات ت�سمني
الر�سوم امل�ستحقة لتل اجلهات عند احت�ساب �سافـي قيمة االأ�سول لذل اليوم .
ا �س مارية NAV/Unit
سا ـ قيمة ا أ سو للو
�سافـي قيمة اأ�سول ال�سندوق مق�سومة على عدد الوحدات اال�ستثمارية امل�سدرة فـي وق
التقييم .
اإ ما قيمة ا أ سو
قيمة اإجمايل اأ�سول ال�سندوق بناء على اآخر تقييم .
ا أ سو ات ال سلة بال ارات
ت�سمل وحدات ال�سناديق االأخرى واالأوراق املالية املدرجــة وامل�س ــدرة بوا�سط ــة �سركات
عقارية واأدوات الدين املدرجة اأو ري املدرجة امل�سدرة م ــن �سرك ــات عقاري ــة واالأوراق
املالية امل�سمونة باأ�سول عقارية .
ات ال سلة بال ارات
ا أ سو
ت�سمل االآتي
اأ  -االأ�سهم املدرجة وامل�سدرة من �سركات ري عقارية .
ب  -االأوراق املالية امل�سدرة بالكامل من قبل حكومة �سلطنة عمان .
ج  -االأوراق التجارية اأو اأدوات الديــن االأخ ــرى امل�س ــدرة م ــن �سرك ــات اأو موؤ�س�س ــات
بت�سنيف ائتماين ي�سم باال�ستثمار بها . )Investment Grade
ال ــــار
االأر�ض وكل املباين املقامة عليها .
سر ة ال ر ا ا )SPV
ال�سخ�ض االعتباري املرخ�ض له من الهي ة ويكون فـي �سكل �سركة ات م�سوؤولية حمدودة
اأو اأي كيان قانوين اآخر يوؤ�س�ض لغر�ض االحتفا بالعقارات .
م ور ملة الو ات ا �س مارية
ال�سخ�ض واملنت�سبون اإليه الذين لكون اأقل من  5خم�سة فـي املائة من راأ�ض مال
ال�سندوق وال يعترب من �سمنهم االأطراف ات العالقة بال�سندوق واملنت�سبون اإليهم .
-44-

ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1225

ا ــاد ) 2
يتمتع ال�سندوق بال�سخ�سية االعتبارية ويهــدف اإلــى م ــيع االأمــوال م ــن امل�ستثمري ــن
بغر�ض ا�ستثمارها نيابة عنهم فـي اأوجه اال�ستثمار التي ت�سم بها ه ــذه الالئح ــة ووفقا
الأ�سول االإدارة املهنية لال�ستثمارات اجلماعية .
ا ــاد ) 3
ي�سم لل�سناديق التي تطر وحداتها اال�ستثمارية لالكتتاب العام بتاأ�سي�ض �سركات الغر�ض
اخلا�ض فـي �سكل �سناديق ا�ستثمار .
ا ــاد ) 4
يق�سم راأ�ض مال ال�سندوق إا وحدات ا�ستثمارية مت�ساوية احلقوق وتقت�سر م�سوؤولية
امل�ستثمرين على قيمة م�ساهمتهم ويتم ت�سديد قيمة الوحدات اال�ستثمارية عند االكتتاب
فـيها .
ا ــاد ) 5
ت�سجل ملكية اأ�سول ال�سندوق با�سمه وال يتم ت�سجيلها فـي احل�سابات املالية ملقدمي
اخلدمات كما يجب اأال تتاأثر اأو تكون عر�سة الأي مطالبات تن�ساأ عن ت�سفـية اأو اإفال�ض
اأي منهم .
)
ا ــاد
يجب على ال�سندوق ومقدم اخلدمة عند اإجراء اأي ات�سال اأو اإف�سا لت�سويق الوحدات
اال�ستثمارية مراعاة ك�سف كل احلقائق واملعلومات املتعلقة بذل ب�سكل �سفاف ووا�س
وفـي جميع االأحوال تخ�سع االإعالنات الرتويجية اأو الت�سويقية ملوافقة الهي ة .
ا ــاد ) 7
يجب على ال�سندوق ومقدمي اخلدمة تقد كافة املعلومات وامل�ستندات والبيانات التي
تطلبها الهي ة خالل املدة التي ددها ويجوز للهي ة زيارة وفح�ض مكاتب و�سجالت
ال�سندوق اأو اأي من مقدمي اخلدمة واأخذ البيانات واملعلومات الالزمة الإجراء عمليات
التدقيق والتفتي�ض .
ا ــاد ) 8
يجوز للهي ة تعيني طرف ثالث لتقييم اأ�سول ال�سندوق اأو للتدقيق على اأعماله و ل
على نفقته .
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ال ســ ال انــ
اأ�سيــ ال سنــ و
ا ــاد ) 9
يجب على كل �سخ�ض ير ب فـي تاأ�سي�ض �سن ــدوق تعيـني اإح ــدى ال�سرك ــات املرخ�ض لها
من الهي ة مار�سة ن�سا اإدارة االإ�سدارات لتتو التن�سيق مع الهي ة فـي كل ما يتعلق
باإجراءات تاأ�سي�ض ال�سندوق واإ�سدار وحداته اال�ستثمارية واإدراجها .
ويجوز لل�سركة املرخ�سة من الهي ة مار�سة ن�سا مدير اال�ستثمار القيام بهذه املهمة
بعد اأن تثب ال�سركة للهي ة اأن لديها االإمكانيات املادية والب�سرية الكافـية للقيام بذل .
ا ــاد ) 10
يجب على مدير االإ�سدار التقدم بطلب إا الهي ة للح�سول على موافقتها املبدئية على
تاأ�سي�ض ال�سندوق ويرفق بالطلب م�سودة النظام االأ�سا�سي� /سند العهدة وم�سودة ن�سرة
االإ�س ــدار وف ــق الن ــمو ج ال ــذي تعــده الهي ة فـي هذا ال�ساأن كما يرفق بالطلب اأي بيانات
اأو م�ستندات اأخرى تطلبها الهي ة .
ا ــاد ) 11
تتو الهي ة درا�سة الطلب واإ�سدار قرارها ب�ساأنه خالل  15خم�سة ع�سر يوما من تاري
ا�ستكمال االأوراق وامل�ستندات والبيانات املطلوبة ويعترب فوات هذه املدة دون الب فـي
الطلب ثابة رف�ض له .
ا ــاد ) 12
يجب على مدير االإ�سدار ا�ستكمال متطلبات التاأ�سي�ض خالل  3ثالثة اأ�سهر من تاري
اإخطاره وافقة الهي ة املبدئية واإال اعتربت تل املوافقة كاأن مل تكن .
ا ــاد ) 13
يجب على مدير االإ�سدار ا�ستكمال اإج ــراءات الط ــر والتخ�سي ــ�ض خــالل �سه ــر واح ــد
مــن تاري ـ اإخطــاره وافق ــة الهي ــة النهائي ــة عل ــى الطل ــب واإال اعتب ــرت تلـ ـ املوافقــة
كاأن مل تكن .
ا ــاد ) 14
ت�ســري فـي �سـ ـاأن اإ�س ــدار الوح ــدات اال�ستثماري ــة مــن حــيث اإجراءات االإ�سدار واالكتتاب
والتخ�سي�ض االأحكام اتها املتعلقة باإ�سدار االأوراق املالية واملن�سو�ض عليها فـي الالئحة
التنفـيذية للقانون ا يتفق مع اأحكام هذا الف�سل .
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ا ــاد ) 15
يجوز ا�ستثناء بعــ�ض ال�سناديق الت ــي تط ــر وحداته ــا اال�ستثماري ــة ف ــي اكتت ــاب خ ــا�ض
للم�ستثمري ــن وي امل ــالءة املال ــية العالي ــة م ــن بع ــ�ض اإج ــراءات االإ�سـ ــدار واالكتت ــاب
والتخ�سي�ض املن�سو�ض عليها فـي الالئحة التنفـيذية للقانون ويجوز للهي ــة فــر�ض اأي
ا�سرتاطــات اأو متطلبات اإ�سافـية .
)
ا ــاد
يظل االكتتاب مفتوحا وفقا لالآتي
اأ  -فـ ــي حالـ ـ ــة االكتت ــاب الع ـ ــام م ــدة  15خم�س ــة ع�س ــر يوم ــا وللهيـ ـ ــة ع ـن ــد
االقتــ�ساء ديدها اإ مدة مماثلة .
ب  -فـي حالــة االكتــتاب اخلــا�ض مدة  15خم�ســة ع�سر يومــا ما لــم يق ــدر مدي ــر
االإ�سدار مدة اأقل .
ا ــاد ) 17
تتو الهي ة اإعداد �سجل لل�سناديق وتقيد فـيه ال�سناديق التي ت�ستوفـي �سرو التاأ�سي�ض
بعد انتهاء فرتة االكتتاب .
ا ــاد ) 18
يج ــب اأن يت�سم ــن الن ــظام االأ�سا�س ــي� /سن ــد الع ــهدة كح ــد اأدنــى م ــن املتطلبـ ــات املق ــررة
فـي النمو ج الذي تعده الهي ة فـي هذا ال�ساأن .
ا ــاد ) 19
يجب على مدير االإ�سدار اأو مدير اال�ستثمار  -بح�سب االأحوال باالتفاق مع املوؤ�س�سني -
تعيني مقدمي اخلدمة قبل اعتماد ن�سرة االإ�سدار من الهي ة .
ا ــاد ) 20
يجب على مدير اال�ستثمار واحلاف االأمني /اأمني العهــدة التاأك ــد من وجــود النظ ــام
االأ�سا�سي� /سند العهدة يكون �ساريا فـي كل االأوقــات ويح ــتوي عل ــى الــحد االأدن ــى من
املتطلبات املقررة فـي النمو ج الذي تعده الهي ة فـي هذا ال�ساأن .
ا ــاد ) 21
يكون مدير اال�ستثمار واحلاف االأمني /اأمني العهدة م�سوؤولني عن مراجعة النظام االأ�سا�سي/
�سند العهدة والتو�سية الإدارة ال�سندوق بالتعديالت الالزمة عليه وفقا لهذه الالئحة .
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ا ــاد ) 22
يجب اأال يقل راأ�ض املال املدفوع لل�سندوق عن  10ع�سرة مالي ــني ريال اأو م ــا يعادل ــه
بالعمالت االأخرى .
ا ــاد ) 23
يجب على ال�سندوق املطرو لالكتتاب العام و�سركة الغر�ض اخلا�ض اململوكة له توزيع
م ــا ال يقــل ع ــن  90ت�س ــعني ف ــي املائــة من �سافـي الرب ال�سنوي على حملة وحداته
اال�ستثمارية .
ا ــاد ) 24
يجب على مدير اال�ستثمار إا ا كان اال�سرتاتيجيات املقررة لتحقيق االأهداف اال�ستثمارية
الأي �سندوق تت�سمن نوعا حمددا من العقارات اأو �سوقا اأو منطقة جغرافـية معينة
التحقق من اأن جزءا مالئما من اأ�سول ال�سندوق يتم ا�ستثماره وفقا لذل .
ا ــاد ) 25
يجــب علــى ال�سنــدوق حــال طــر وحداتــه اال�ستثمارية لالكتتــاب الع ــام االلتـ ــزام بطــر
م ــا ال يقل عن  40اأربعني فـي املائة منها للجمهور .
)
ا ــاد
ال يج ــوز تخ�سي ــ�ض الوح ــدات اال�ستثماري ــة املطروح ــة لالكتــتاب العام حلملة الوحدات
اال�ستثمارية احلاليني اأو الأي من االأ�سخا�ض املنت�سبني اإليهم .
ا ــاد ) 27
يجب على مدير االإ�سدار اأو مدير اال�ستثمار  -بح�سب االأحوال  -اأن يقدم للهي ة القائمة
النهائية لالأ�سخا�ض الذين مت تخ�سي�ض الوحدات اال�ستثمارية له ــم مت�سم ــنة اأ�سماء
االأ�سخ ــا�ض ورق ــم احل�س ــاب ل ــدى �سرك ــة م�سق ــط للمقا�سة واالإيداع وع ــدد الوح ــدات
اال�ستثمارية املخ�س�سة لهم و�سعرها و ل بعد انتهاء عملية التخ�سي�ض بالتن�ســيق مع
الهي ة وقبل اإدراج الوحدات اال�ستثمارية فـي ال�سوق .
ا ــاد ) 28
يجوز للهي ة طلب اأي معلومات اأو بيانات حول عملية التخ�سي�ض واملخ�س�ض لهم للتاأكد
من �سالمة عملية االكتتاب والتخ�سي�ض وا�ستقاللية املخ�س�ض لهم .
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ا ــاد ) 29
يج ــب قــبل ط ــر الوح ــدات اال�ستثماريــة لالكتت ــاب العــام تعيني متعهد بالتغطية من
ال�سركات العاملة فـي ال االأوراق املالية املرخ�س ــة م ــن الهي ــة للقي ــام به ــذه املهم ــة
اإال إا ا ـ ـ عملي ــة ط ــر الوحـ ــدات اال�ستثماري ــة م ــن خ ــالل عملي ــة البن ــاء ال�سعـ ــري
(. )Book Building
ا ــاد ) 30
يجب اأن يكون مدير االإ�سدار اأو مدير اال�ستثمار  -بح�سب االأحوال  -املرخ�ض من الهي ة
جزءا من موعة املتعهدين بالتغطية فـي الوحدات اال�ستثمارية املطروحة لالكتتــاب
وعليــه تقدي ــم قائمة للهي ة بجميع املتعهدين بالتغطية والن�سبة التي تعهد كل منهم
بتغطيتها قبل اعتماد ن�سرة االإ�سدار .
ال ســ ال الــ
اإ ســ ار ا أورا ا اليــة
ا ــاد ) 31
يج ــب احل ــ�سول علــى موافقــة الهي ة واجلمعية العامــة ي ــر العادي ــة حلم ــلة الوح ـ ــدات
اال�ستثمارية قبل اإ�سدار اأي اأوراق مالية .
ا ــاد ) 32
يجب فـي حالة من اجلمعية العامة ري العادية حلملة الوحدات اال�ستثمارية تفوي�سا
ملدير اال�ستثمار باإ�سدار وحدات ا�ستثمارية فـي اكتتــاب خــا�ض اأن يت ــم االإ�س ــدار وفق ــا
لل�سرو االآتية
اأ  -اأال يزيد عدد الوحدات اال�ستثمارية التي �سوف ت�سدر على ن�سبة  20ع�سرين
فـي املائة من راأ�ض املال امل�سدر .
ب  -اأال تزيد ن�سبة الوحدات اال�ستثمارية املخ�س�سة ل�سخ�ض واحد من اإجمايل عدد
الوحدات اال�ستثمارية املقرر اإ�سدارها علــى ن�سب ــة  10ع�س ــرة فـ ــي املائ ــة من
راأ�ض مال ال�سندوق امل�سدر .

-49-

ا÷ريدة الر�سمية العدد ()1225

ج  -ال يجوز تخ�سي�ض الوحدات اال�ستثمارية بخ�ســم يزي ــد علــى ن�سبة  10ع�سرة
فـي املائة من �سعر ال�ســوق املرج ـ للوحدات اال�ستثمارية الآخـ ــر  5خم�س ــة اأيــام
تداول بالن�سبة لل�سناديق العامة .
وتك ــون ه ــذه الن�سب ــة ف ــي �سـ ـاأن ال�سنادي ــق اخلا�س ــة وف ــق القيمــة االأحد ل�سافـي
قيمة االأ�سول والتي ت�سبق تاري ديد ال�سعر مبا�سرة .
د  -اأن ي�ستكمل مدير اال�ستثمار اإجراءات اإ�سدار واإدراج الوحدات اال�ستثمارية فـي
ال�سوق .
هـ  -اأال يتم تخ�سي�ض وحدات ا�ستثمارية الأ�سخا�ض وي م�سلحة دير اال�ستثمار
�سواء باأ�سمائهم ال�سخ�سية اأو من خالل وكالء اأو االأ�سخا�ض املرتبطني بهم
اأو �سركات وكالة  Nominee-companiesما مل يتم االإف�سا عن امل�ستفـيدين
النهائيني .
وفـي جميع االأحوال يجب اأن يكون التفوي�ض ال�سادر ملدير اال�ستثمار �ساحلا فقط ملدة
( 12اثني ع�سر �سهرا من تاري انعقاد اجلمعية العامة ري العادية .
ا ــاد ) 33
يج ــوز للجمعي ــة العام ــة ي ــر العادي ــة حلمل ــة الوح ــدات اال�ستثماري ــة ط ــر الوحدات
اال�ستثمارية فـي اكتتاب خا�ض وفق اال�سرتاطات االآتية
 - 1اأن يو�س للجمعية ما ياأتي
أا  -االأ�سخا�ض الذين �ست�سدر لهم الوحدات اال�ستثمارية ي�سار اإليهم فـيما بعد
باملخ�س�ض لهم .
ب  -عدد الوحدات اال�ستثمارية التي �ستخ�س�ض لكل مكتتب .
ج � -سعــر اإ�سـ ــدار الوح ــدات اال�ستثماريــة واالأ�س ــ�ض الت ــي وجبه ــا ت ــم احت�ساب ــه
اإال اإ ا اأجازت اجلمعية عملية ديد ال�سعر فـي وق الحق .
د  -الغر�ض من االإ�سدار وكيفـية ا�ستخدام عوائده .
 - 2فـي حالة اإ�سدار الوحدات اال�ستثمارية الأ�سخا�ض وي م�سلحة دير اال�ستثمار
اأو اأي اأ�سخ ــا�ض مرتبط ــني به ــم فـيج ــب عل ــى هوؤالء االمتن ــاع عـ ــن الت�سويـ ـ
على قرار اجلمعية .
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ا ــاد ) 34
يجب اأن يتم تخ�سي�ض واإ�سدار الوحدات اال�ستثمارية بعد تاري ديد ال�سعر .
وفـي جميع االأحوال يجب على املخ�س�ض لهم �سداد قيمة الوحدات اال�ستثمارية خالل
مدة ال تتجاوز  5خم�سة اأيام تداول من تاري التخ�سي�ض .
ا ــاد ) 35
يجب على مدير االإ�سدار اأو مدير اال�ستثمار  -بح�سب االأحوال  -بعد انتهاء عملية التخ�سي�ض
االلتزام باالأحكام اتها املن�سو�ض عليها فـي املادة  27من هذه الالئحة .
)
ا ــاد
يجب تعيني متعهد بالتغطية من ال�سركات العاملة فـي ال االأوراق املالية قبل طر حق
االأف�سلية .
ويتم اإ�سدار حق االأف�سلية وفق االأحكام املتعلقة باإ�سدار االأوراق املالية واملن�سو�ض عليها
فـي الالئحة التنفـيذية للقانون و ل ح�سب و ج ن�سرة االإ�سدار التي ت�سدرها الهي ة
فـي هذا ال�ساأن .
ا ــاد ) 37
يجب اأن يكون مدير االإ�سدار اأو مدير اال�ستثمار  -بح�سب االأحوال  -املرخ ــ�ض من الهي ة
جزءا من موعة املتعهدين بالتغطية فـي الوحدات اال�ستثمارية املط ــروحــة لالكتتاب
فـي حق االأف�سلية وعليه تقد قائمة للهي ة بجميع املتعهدين بالتغطية والن�س ــبة التي
تعهد كل واحد منهم بتغطيتها قبل اعتماد ن�سرة االإ�سدار .
ا ــاد ) 38
يجب على مدير اال�ستثمار فـي حالة الر بة فـي اإ�سدار وحدات ا�ستثمارية لتمويل �سراء
عقار القيام باالآتي
أا  -احل�سـ ــول عل ــى موافق ــة الهي ــة واجلمعيــة العامــة ري العادية حلملة الوحدات
اال�ستثمارية .
ب  -االلتزام باأحكام التقييم املن�سو�ض عليها فـي الف�سل العا�سر من هذه الالئحة .
ج  -تقد تفا�سيل ومبــررات كاف ــية للهيـ ـ ة وحلمل ــة الوح ــدات اال�ستثماري ــة ح ــول
منافع ال�سراء وتقييم العقار .
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ا ــاد ) 39
يجب على مدير اال�ستثمار التاأكد من االلتزام باأحكام التعامالت مع االأطراف ات العالقة
الواردة فـي الف�سل الثاين ع�سر من هذه الالئحة اإ ا كان �سراء العقار �سيتم من طرف
ي عالقة .
ا ــاد ) 40
يجوز ملدير اال�ستثمار من خالل ال�سندوق و�سركة الغر�ض اخلا�ض التي تلكها اإ�سدار
�سندات � /سكو .
ا ــاد ) 41
يخ�سع اإجمايل املبل الذي يتم جمعه من اإ�سدار ال�سندات  /ال�سكو لقيود االقرتا�ض
املفرو�سة على ال�سندوق الواردة فـي قواعد اال�ستثمار فـي الف�سل التا�سع من هذه الالئحة .
ا ــاد ) 42
يجوز ا�ستخدام ما ال يزيد على  90ت�سعني فـي املائة من فائ�ض اإعادة تقييم االأ�سول
اال�ستثمارية الإ�سدار وحدات ا�ستثمارية انية .
ال ســ الرابــ
اإدرا و ـ او الو ـ ات ا �س ماريـة
ا ــاد ) 43
يجب اأن تكون جميع ال�سناديق مغلقة ويجب اإدراج وحداتها اال�ستثمارية فـي ال�سوق .
ا ــاد ) 44
يتم اإدراج وتداول الوحدات اال�ستثمارية لل�سناديق بال�سوق وفقا الأحكام اإجراءات االإدراج
والتداول املن�سو�ض عليها فـي القانون والئحته التنفـيذية .
ا ــاد ) 45
يجب على مدير اال�ستثمار لل�سندوق الذي طر وحداته للجمهور التاأكد من امتال
جمهور حملة الوحدات اال�ستثمارية فـي كل االأوقات بعد االإدراج لن�سبة ال تقل عن 25
خم�سة وع�سرين فـي املائة من راأ�ض مال ال�سندوق .
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ويجب على مدير اال�ستثمار فـي حالة حدو اأي انخ ــفا�ض له ــذه الن�سب ــة العم ــل عل ــى
اإرجاعها خالل مدة ال تتجاوز  3ثالثة اأ�سهر من تاري حدو االنخــفا�ض و ل من
خالل اإ�سدار وحدات ا�ستثمارية اإ�سافـية اأو بيع كبار حملة الوحدات اال�ستثمارية جلزء من
وحداتهم اال�ستثمارية للجمهور اأو اأي اإجراء اآخر يراه منا�سبا ويجوز من مهلة اإ�سافـية
وافقة الهي ة .
ال ســ ا امــ
ا م يــات ال امــة
)
ا ــاد
اجلمعية العامة هي ال�سلطة العليا لل�سندوق وتتاألف من جميع حملة الوحدات اال�ستثمارية .
ا ــاد ) 47
يجوز اأن يح�سر اجلمعية العامة كل حامل وحدة ا�ستثماريــة اأو مــن ينــوب عنــه كتابــة
ويكون له �سوت واحد مقابل كل وحدة ا�ستثمارية تلكها .
ا ــاد ) 48
يجوز للجمعية العامة العادية اأن تنظر وتب فـي جميع االأمور التي ال يعود اأمر الب بها
ح�سرا عمال بالقانون اأو النظام االأ�سا�سي� /سند العهدة اإ اإدارة ال�سندوق اأو اجلمعية
العامة ري العادية .
ا ــاد ) 49
يجب اأن تعقد اجلمعية العامة ال�سنوية فـي كل �سنة خالل  3ثالثة اأ�سهر من انتهاء
ال�سنة املالية لل�سندوق وتنعقد جمعيات عامة عادية اأخــرى عندمــا يوجــب ل القانــون
اأو النظام االأ�سا�سي� /سند العهدة اأو عندما تدعو احلاجة إا مثل هذا االجتماع .
ا ــاد ) 50
تنعقد اجلمعية العامة ري العادية للنظر والــب ف ــي جمي ــع االأم ــور ال ــتي ال يع ــود اإ
اجلمعية العامة العادية ح�سرا اأمر الب فـيها وجب القانون اأو هذه الالئحة اأو النظام
االأ�سا�سي� /سند العهدة .
وفـي جميع االأحوال يجب دعوة اجلمعية العامة ري العادية لالنعقاد للنظر فـي امل�سائل
االآتية
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أا  -تغيري االأهداف اال�ستثمارية االأ�سا�سية لل�سندوق .
ب  -تغيري و�سع ال�سندوق باالندماج اأو االنف�سال اأو التحويل اأو ري ل .
ج  -تعديل النظام االأ�سا�سي� /سند العهدة .
د  -حل وت�سفـية ال�سندوق .
ا ــاد ) 51
يجوز ملدير اال�ستثمار اأو احلاف االأمني /اأمني العهدة طلب الدعوة الجتماع جمعية عامة
حلملة الوحدات اال�ستثمارية فـي اأي وق .
ا ــاد ) 52
يجوز حلاملي الوحدات اال�ستثمارية  -تمعني اأو من ينوب عنهم  -اأن يعقدوا جمعية
عامة دون مراعاة االأحكام املقررة لدعوتها ويحق لهذه اجلمعية اأن ت�سدر اأي قرارات
تدخل فـي �سالحيتها .
ا ــاد ) 53
يجب على مدير اال�ستثمار دعوة اجلمعية العامة لالنعقاد اإ ا تخلف اإدارة ال�سندوق عن دعوتها .
ا ــاد ) 54
يجب على اإدارة ال�سندوق الدعوة جلمعية عامة حلملة الوحدات اال�ستثمارية وجب
طلب كتابي يقدمه حملة وحدات ا�ستثمارية تلكون ب�سك ــل منف ــرد اأو تمع ــني ن�سب ــة
ال تقل عن  5خم�سة فـي املائة من اإجمايل راأ�ض مال ال�سنــدوق امل�س ــدر ويق ــدم الط ــلب
فـي املقر الرئي�سي ملدير اال�ستثمار .
ا ــاد ) 55
يجب على اإدارة ال�سنــدوق عنــد دعوتــها جلمعيـ ــة عام ــة حلملــة الوحــدات اال�ستثماري ــة
االلتزام ا ياأتي
اأ  -اإر�سال دعوة حلملة الوحــدات اال�ستثماري ــة ق ــبل تاريـ ـ االجت ــماع ـدة ال تق ــل
ع ــن  14اأربعة ع�سر يوما .
ب  -اأن يحدد فـي اإعالن الدعوة مكان ووق االجتمــاع وج ــدول االأعم ــال املع ــرو�ض
على اجلمعية .
ج  -ن�سر اإعالن الدعوة فـي املوقع االإلكرتوين لل�سوق خالل مدة ال تتجاوز  2يومني
من اإر�سال الدعوة .
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)
ا ــاد
يجب على اإدارة ال�سندوق اأو مدير اال�ستثمار  -بح�سب االأحـوال  -ف ــي حال ــة طلــب عقــد
جمعية عامة بوا�سطة حملة الوحدات اال�ستثمارية اأو احلافـ ـ االأم ــني  /اأم ــني العه ــدة
االلتزام باالآتي
 - 1الدع ــوة للجمعيــة خــالل مــدة ال تتجــاوز  21واحــدا وع�سريــن يوما من تاري
ت�سلمها للطلب .
 - 2اإر�سال الدعوة حلملة الوحدات اال�ستثمارية وفق ال�سوابط االآتية
اأ  -اأن يتم االإر�سـال قــبل  10ع�سرة اأيام على االأقل من التاريـ ـ املقتــر لعق ــد
ا÷معية .
ب  -ن�ســر اإعالن الدعوة فـي املوقع االإلكرتوين لل�سوق وفـي �سحيفتني يوميتني
حمليتني اإحداهما باللغة العربية واأخرى باللغة االإ ليزية دة ال تقل
عن  2يومني قبل تاري اإر�سال الدعوة .
 - 3اأن يح ــدد فـ ــي الدع ــوة م ــكان ووقـ ـ االجتم ــاع وج ــدول االأعم ــال املع ــرو�ض علــى
ا÷معية .
 - 4تقد ن�سخة من اإعالن الدعوة للحاف االأمني  /اأمني العهدة .
ا ــاد ) 57
يجب اأن يرتاأ�ض اجلمعية العامة حلملة الوحدات اال�ستثمارية االآتي
أا  -رئي�ض اإدارة ال�سندوق اأو نائبه اإ ا ـ الدعــوة للجمعـ ـيـة من ق ــبل االإدارة
وف ــقا للمتطلبات الرقابية و إا ا تعذر ح�سور الرئي�ض اأو نائب ــه وجب على اإدارة
ال�سندوق ت�سمية اأحد اأع�سائها لرتوؤ�ض االجتماع .
ب � -سخ�ض يعينه حمــلة الوحــدات اال�ستثماري ــة اأو احلافـ ـ االأمــني  /أامــني العهــدة
إا ا كان طلب عقد االجتماع �سادرا منهم .
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ا ــاد ) 58
يكون انعقاد اجلمعية العامة �سحيحا إا ا ح�سر االجتماع ن�سبة ال تقل عن  50خم�سني
فـي املائة من حملة الوحدات اال�ستثمارية فـي حالة اجلمعية العامة العادية و 60
�ستني فـي املائة فـي حالة اجلمعية العامة ري العادية �سواء كان احل�سور ب�سفة �سخ�سية
اأم بتفوي�ض عنهم .
ا ــاد ) 59
يجــب فـ ــي حالــة عــدم اكتمال ن�ساب اجلمعية العامة بعد مرور ن�سف �ساعة من بداية
االجتماع اتخا االإجراءات االآتية
أا  -إا ا كان االجتماع بطلب من حملة الوحدات اال�ستثمارية اأو احلاف االأمني /اأمني
العهدة فال تنعقد اجلمعية العامة وال يتم تاأجيلها ملوعد اآخر .
ب  -إا ا كــان االجتم ــاع بطلب مــن ري الف ات املحددة فـي البند ال�سابق يتم تاأجيل
اجلمعية العامة ملوعد اآخر خالل مدة ال تتجاوز � 1سهرا واحدا من التاري
املح ــدد النعقاد اجلمعية االأول ــى عل ــى اأن تتم الدعوة وجب اإعالن ين ــ�سر فـي
املوق ــع االإلكرتوين لل�سوق وفـي �سحيفتني يوميتني حملي ــتني اإحداهما باللغة
العربية واالأخرى باللغة ا إال ليزية و ل قبل املوعد املحدد باأ�سبوع واحد على
االأقل .
)
ا ــاد
يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية الثانية �سحيحا اأيا ما كان ن�سبة احل�سور وي�سرت
ل�سحة انعقاد اجلمعية العامة ري العادية الثانية ح�سور حملة الوحدات اال�ستثمارية
الذين تلكون ن�سبة  50خم�سني فـي املائة على االأقل من الوحدات اال�ستثمارية .
)
ا ــاد
يجب االإف�سا عن قرار اجلمعية العامة فورا من خالل املوقع االإلكرتوين لل�سوق و ل
قبل بداية جل�سة تداول اأول يوم عمل يلي تاري انعقاد اجلمعية .
)
ا ــاد
ال يجوز ملدير اال�ستثمار واالأطراف ات العالقة به الت�سوي فـي اأي جمعية اإ ا كان له
م�سلحة فـي نتيجة املعاملة التي قدم للموافقة عليها .
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)
ا ــاد
يكون الت�سوي فـي اأي قرار معرو�ض على اجلمعيــة العامــة بوا�سطــة االقتــراع ال�س ــري
على اأن يتم اإعالن نتيجة االقرتاع بوا�سطة اأي من
أا  -الرئي�ض .
ب  -احلاف االأمني  /اأمني العهدة .
ج  -مدير اال�ستثمار .
د  -حملة الوحدات اال�ستثمارية احلا�سرين اأو م ــن ين ــوب عنه ــم مــمن لكون
فـيما بينهم ما ال يق ــل ع ــن  10ع�س ــرة فــي املائـة من اإجمايل عدد الوحدات
اال�ستثمارية امل�سدرة .
)
ا ــاد
يجب على مدير اال�ستثمار التاأكد من ا�ستمال املحا�سر على كل القرارات واالإجراءات التي
تتم فـي اجلمعية العامة حلملة الوحدات اال�ستثمارية وعليه اإيداع حم�سر االجتماع
بالهي ة موقعا من اأمني ال�سر ومعتمدا من رئي�ض االجتماع ومراقب احل�سابات وامل�ست�سار
القانوين و ل خالل  15خم�سة ع�سر يوما من تاري انعقاد اجلمعية العامة .
ال ســ ال ســاد�
م ــ ا مـــة
)
ا ــاد
يق�سد قدم اخلدمة ال�سخ�ض االعتباري الذي يق ــدم خدم ــات لل�سن ــدوق اأو حل ــملة
الوحدات اال�ستثمارية فـي مقابل اأتعاب و ل وجب عقد يربم معه وي�سم ــل م ــقدم
اخلدمة مدير اال�ستثمار ومدير �سناديق اال�ستثمار واحلاف االأمني /اأمني العهدة .
)
ا ــاد
يجب اأن يكون مقدم اخلدمة من االأ�سخا�ض املرخ�ســني م ــن الهيـ ـ ة واأن تتوفر لديه
االأجهــزة واملوارد الب�سرية واملالية بالقدر الذي يكفـي لتنفـ ــيذ التزامات ــه ويج ــوز مل ــقدم
اخلدمة اإ�سناد املهام امل�سندة اإليه لطرف ثالث �سريطة احل�سول على موافقة الهي ة .
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)
ا ــاد
يجوز ملقدم اخلدمة اأن يقدم خدماته الأك من �سندوق مع التزامه حال تقد خدماته
الأك من �سندوق بو�سع ال�سوابط الالزمة لتجنب ت�سارب امل�سال وبالعمل على تقد
خدماته بالعناية واجلهد الالزمني لتحقيق اأف�سل م�سلحة لكل �سندوق وحملة الوحدات
اال�ستثمارية .
)
ا ــاد
يجب على مقدم اخلدمة ممار�سة مهامه وم�سوؤولياته وفقا للنظام االأ�سا�سي� /سند العهدة
ون�سرة االإ�سدار وهذه الالئحة والقانون وقوانني االأوراق املالية فـي الدول االأخرى التي
ي�ستثمر بها ال�سندوق واملمار�سات العاملية املعمول بها فـي قطاع ال�سناديق .
)
ا ــاد
يجب على مقدم اخلدمة فـي اأثنــاء ممار�ست ــه �سالحيت ــه العم ــل عل ــى تقدي ــم خدمات ــه
ا يتفق مع اأحكام هذه الالئحة ومن ل
أا  -االلتزام بالقدر املنا�سب من احليطة واحلذر .
ب  -يجب اإعطاء االأولوية مل�سال حملة الوحدات اال�ستثمارية فـي حالة وجود ت�سارب
فـيما بني م�ساحله وم�سال حملة الوحدات اال�ستثمارية .
ج  -مراعاة اأرفع معايري النزاهة والعدالة فـي اإدارة �سوؤون ال�سناديق التي يقدم خدمة
اإليها ا يحقق امل�سلحة احل�سرية واالأف�سل حلملة الوحدات اال�ستثمارية .
د  -عدم ا�ستخدام املعلومات التي يح�سل عليها ب�سورة ري �سليمة لتحقيق مكا�سب
لنف�سه اأو الأ�سخا�ض اآخرين اأو الت�سبب فـي �سرر حلملة الوحدات اال�ستثمارية .
هـ  -االحتفا بال�سجالت والدفاتر الالزمة لبيان اأ�س ــول ال�سن ــدوق والتاأك ــيد على
اأنها منف�سلة عن اأ�سوله وعن اأ�سول اأي �سندوق اآخر يقدم خدمة اإليه .
و  -االلتزام باأي واجب اآخر يكلف به وجب القانون وهذه الالئحة والنظام
االأ�سا�سي� /سند العهدة .
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ا أو
�س مــار
) 70
مار�سة ن�سا مدير اال�ستثمار العمل على

ال ـــر
م يــر ا
ا ــاد
يجــوز فقــط لل�سركات املرخ�سة من الهي ة
اإدارة اأ�سول ال�سناديق .
ا ــاد ) 71
يج ــب عــلى مدي ــر اال�ستثم ــار تع ــيني �سخ ــ�ض ــل اخلب ــرة واملعرفة ال�سروريتني فـي
اال�ستثمار العقاري ليكون م�سوؤوال عن اإدارة حمفظة ال�سندوق .
ويجب على مدير اال�ستثمار التاأكد من امتال مدير حمفظة ال�سندوق اخلربة واملعرفة
الالزمتني إا ا ا�ستمل اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية لل�سندوق على ا�ستثمارات فـي اأ�سول
ات �سلة اأو ري ات �سلة بالعقارات واإال وجب على مدير اال�ستثمار العمل على اإ�سناد
املهمة لطرف ثالث .
ا ــاد ) 72
يجب اأن يكون الطرف الثالث  -الذي �سوف ي�سند اإليه مدير اال�ستثمار اأيا من املهام امل�سندة
اإليه � -سركة مرخ�سة من الهي ة مار�سة ن�سا مدير اال�ستثمار .
و إا ا كان الطرف الثالث موؤ�س�سة موجودة خارج ال�سلطنة فـيجب اأن تكون مرخ�سة للقيام
بن�سا اإدارة اأ�سول �سناديق اال�ستثمار من ال�سلطة املخت�سة فـي البلد االأم مع مراعاة
موافقة الهي ة .
ا ــاد ) 73
يجب على مدير اال�ستثمار إا ا كان يدير �سندوقا متوافقا مع مباد ال�سريعة االإ�سالمية
التاأكد من امتال م�سوؤول االلتزام لديه الدراية واملعرفة باملبــاد االأ�سا�سي ــة لل�سريعــة
اأو املالية االإ�سالمية .
ا ــاد ) 74
يجب على مدير اال�ستثمار تعيني �سركة متخ�س�سة لديها اخلبــرة الكافـيــة ف ــي اإدارة
العقارات  Property Managementالإدارة عقارات ال�سندوق .
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اŸــادة ( ) 75
يجب اأن تتوفر لدى مدير اال�ستثمار اإ ا كان ا�ستثم ــارات ال�س ــندوق تت�س ــمن عق ــارات
موجودة خارج ال�سلطنة اخلربة والكفاءة واالإمكانات ال�سرورية للتعامل مع املتطلبات
القانونية والرقابية للدولة املوجودة بها واأي متطلبات اأخرى متعلقة بتل اال�ستثمارات .
اŸــادة ( ) 76
يجب على مدير اال�ستثمار اأن يثب اأن لديه اخلربة والكفاءة واالإمكانات الالزمة للقيام
هامه ومن ل االآتي
أا  -ليل امل�سائل واملخاطر التي تنطوي عليها اال�ستثمارات االأجنبية .
ب  -تطوير وتطبيق و ديث موعة من ال�سوابط الداخلية واأنظمة اإدارة املخاطر
للتعامل مع املخاطر احلالية واملنظورة التي تنطوي عليها اال�ستثمارات االأجنبية .
ج  -اإخطار حمل ــة الوح ــدات اال�ستثمارية بطريقة وا�سحة و ت�سرة وعاجلة بو�سع
ا�ستثمارات ال�سندوق واأي اطر قد يتعر�ض لها ال�سندوق .
اŸــادة ( ) 77
يجب اأن يكون لدى مدير اال�ستثمار خطة بديلة كنه من اال�ستجابة اال�ستباقية الأي اأمر
عاجل قد يطر أا على ا�ستثمارات ال�سندوق خارج ال�سلطنة والعمل على اإدارتها والتخل�ض منها .
الفــرع الثانــي
م يــر سناديــ ا �س مــار
اŸــادة ( ) 78
يجوز فقط لل�سركات املرخ�سة من الهي ة مار�سة ن�سا اإدارة �سناديق اال�ستثمار العمل
على تقد اخلدمات االآتية لل�سندوق
أا  -ح�ساب �سافـي قيمة االأ�سول .
ب  -ح�ساب االأربا حلملة الوحدات اال�ستثمارية .
ج  -حف ـ ـ و ديـ ــث �سج ــالت ال�سن ــدوق وح�س ــاب م�ساري ــف واإي ــرادات ال�سن ـ ــدوق
امل�ستحقة واالأربا واإعداد البيانات املالية .
د  -مراقبة عملية حل اأو ت�سفـية ال�سندوق .
هـ  -اإدارة حوكمة ال�سندوق .
و  -القيام بعمليات املكتب اخللفـي لل�سندوق واملت�سمــنة ت�ســوية عملي ــات التــداول
اليومية اإ�سافة إا عمليات الت�سوية البنكية .
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اŸــادة ( ) 79
يجب على مدير �سناديق اال�ستثمار اتخا خطوات منا�سبة وممار�سة متطلبات احليطة
واحلذر الالزمة للتاأكد من اأن ممتلكات ال�سندوق مقيمة تقييما �سحيحا ا يتوافق
واأحكام التقييم الواردة فـي الف�سل العا�سر من هذه الالئحة والنظام االأ�سا�سي�/سند
العهدة ون�سرة االإ�سدار .
اŸــادة ( ) 80
أال را�ض تقييم ممتلكات ال�سندوق يجب على مدير �سناديق اال�ستثمار عدم القيام باأي
اأم ــر ق ــد يحق ــق مناف ــع اأو مزاي ــا لــه عل ــى ح�ســاب حملة الوحدات اال�ستثمارية احلاليني
اأو املحتملني .
اŸــادة ( ) 81
يج ــب عل ــى مدي ــر �سنادي ــق اال�ستثمار القيام بكل اخلطوات املعقولة واتخا متطلبات
احليطة واحلذر للتاأكد من اأن الوحدات اال�ستثمارية ق ــد ت ــم ت�سعريه ــا ب�ســورة �سحيحــة
ا يت�سق مع اأحكام الت�سعري والتداول الواردة فـي الف�سل احلادي ع�سر من هذه الالئحة
والنظام االأ�سا�سي � /سند العهدة ون�سرة االإ�سدار .
الفــرع الثالــث
ا ا ــ ا أمــ اأمــ ال ــ
اŸــادة ( ) 82
يجب تعيني حاف اأمني  /اأمني عهدة لل�سندوق يكون م�ستقال عن مدير اال�ستثمار
ومــن �سم ــن ال�سرك ــات العاملة فـي ال االأوراق املالية املرخ�سة من الهي ة مار�سة
ن�سا احلف واالأمانة .
اŸــادة ( ) 83
يلتزم احلاف االأمني  /اأمني العهدة بالتحكم واملحافظة على ممتلكات ال�سندوق ل�سال
حملة الوحدات اال�ستثمارية وفقا للنظام االأ�سا�سي � /سند العهدة وهذه الالئحة وقوانني
االأوراق املالية املعمول بها فـي هذا ال�ساأن .
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اŸــادة ( ) 84
يلتزم احلاف االأمني /اأمني العهدة بالتاأكد من اأن ممتلكات ال�سندوق ال تخل باالآتي
اأ  -اأن تكون حمددة بو�سو فـي دفاتره كممتلكات لل�ســندوق اإمــا ب�س ــورة مبا�ســرة
واإما ب�سورة ري مبا�سرة .
ب  -اأن تك ــون حمتــفظا به ــا ب�س ــورة منف�سلة عن اأي اأ�سول  /ممتلكات اأخرى لكها
اأو يحتف بها .
ج  -اأن تكون م�سجلة با�سم اأو الأمر ال�سندوق .
اŸــادة ( ) 85
يجب على احلاف االأمني /اأمني العهدة اأن يتابع بعناية عملية ت�سغيل مدير اال�ستثمار
الأ�سول ال�سندوق وحمايته لها .
ك ــما يج ــب علي ــه ل�سمــان حماية م�سال حملة الوحدات اال�ستثمارية القيام راجعة
م�ستقلة ب�سكل م�ستمر وعدم االعتماد فقط على املعلومات التي يقدمها مدير اال�ستثمار .
اŸــادة ( ) 86
يجب اأن تتوف ــر ل ــدى احلافـ ـ االأمــني  /اأمني العه ــدة فـي كل وق ـ املعلومات الكاملة
والكافـية عن �سيا�سات ال�سندوق اال�ستثمارية التي و�سعها مدير اال�ستثمار والتغيريات
التي تتم عليها .
ويكون له حال تبينه اأن ال�سيا�سات املتبعة لي�س فـي م�سلحة حملة الوحدات اال�ستثمارية
توجيــه مديــر اال�ستثمــار ب�سرورة القيام باالإجراءات الت�سحيحية الالزمة التي يرى اأنها
مالئمة واإبال اإدارة ال�سندوق بذل اأو الدعوة اإ جمعية عامة ري عادية للح�سول
على توجيهات حملة الوحدات اال�ستثمارية فـي هذا ال�ساأن .
اŸــادة ( ) 87
يجب على احلاف االأمني  /اأمني العهدة اإ�سعار الهي ة واإدارة ال�سندوق فورا باأي تالعب
اأو الف ــة ق ــد تقــع م ــن مدي ــر اال�ستثم ــار اأو مدي ــر �سناديــق اال�ستثم ــار الأحـكام النظام
االأ�سا�سي � /سند العهدة اأو لقوانني االأوراق املالية اأو اأن هنا تعار�سا بني االإف�سا الوارد
فـي ن�سرة االإ�سدار واأحكام النظام االأ�سا�سي � /س ــند العه ــدة تك ــون فــي راأيه دليال على عدم
مراعاة مل�سال حملة الوحدات اال�ستثمارية .
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اŸــادة ( ) 88
يجب على احلاف االأمني  /اأمني العهدة فـي حالة اإدارة ال�سندوق وفقا ملباد ال�سريعة
االإ�سالمية تقد تقاريره عن تعامالت ال�سندوق إا اللجنة ال�سرعية .
اŸــادة ( ) 89
ال يجوز للحاف االأمني  /اأمني العهدة امتال وحدات ا�ستثمارية اأو م�سال اأخرى فـي
ال�سندوق الذي يقدم خدمات له .
ال ســ ال سابــ
ويــ ا ــا
اŸــادة ( ) 90
يجوز ملقدم اخلدمة تفوي�ض اأي من املهام امل�سندة اإليه اإ طرف ثالث �سريطة احل�سول
على موافقة الهي ة .
اŸــادة ( ) 91
ال يعف ــي التفوي ــ�ض اأو اإ�س ــناد اخلدم ــة لط ــرف ثالث مقدم اخلدمة من م�سوؤولياته عن
ال�سلو ال�سليم لذل الطرف فـي الق ــيام باالأن�سطة التي مت تفوي�سه اأو اإ�سناده اإليه
ويظل م�سوؤوال عن اأي ت�سرفات ري �سحيح ــة اأو تق�سي ــر ف ــي ممار�سة ال�سالحيات قد
يقع من اأي طرف ثالث كما لو اأن الت�سرف اأو التق�سري قد وقع منه نف�سه .
اŸــادة ( ) 92
يجب على مقدم اخلدمة التاأكد مما ياأتي
اأ  -وجود اإجراءات كافـية ملراقبة �سلو الطرف الثالث املفو�ض من جانبه ل�سمان
ح�سن اأدائه للمهام املوكلة اإليه ب�سورة �سليمة وفعالة .
ب  -وجــود �سوابط ل�سمان التزام الطرف الثالث بالنظام االأ�سا�سي� /سنــد العهــدة
ون�سرة االإ�سدار وهذه الالئحة وقوانني االأوراق املالية املعمول بها فـي هذا ال�ساأن .
اŸــادة ( ) 93
على مقدم اخلدمة التاأكد من توافر االآتي بالن�سبة للطرف الثالث قبل تفوي�ض اأي مهام
اأو اخت�سا�سات اإليه
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أا  -الرتخي�ض الالزم له ح�سب االأ�سول من ال�سلطات املخت�سة .
ب  -املوارد املالية الكافـية للقيام باملهام املوكلة اإليه .
ج � -سجل خا�ض الأداء املهام املوكلة اإليه .
د  -املوارد الب�سرية واالأنظمة واالإجراءات الداخلية الكافـية للقيام باملهام املوكلة اإليه .
اŸــادة ( ) 94
يجب اأن تت�سمن اتفاقية تقد اخلدمة بني مقدم اخلدمة واأي طرف ثالث على االأقل
التفا�سيل االآتية
أا  -اخلدمة املقدمة .
ب  -اأتعاب ومكافاآت املفو�ض اإليه .
ج  -القيود اأو املحظورات الواردة على املهام التي مت التفوي�ض ب�ساأنها .
د  -متطلبات التقارير ا فـي ل و�سو التقارير بني مدير اال�ستثمار اأو احلاف
االأمني /اأمني العهدة و�سبل تقييم اأداء املفو�ض اإليه .
اŸــادة ( ) 95
مع عدم االإخالل باأحكام املادة  94من هذه الالئحة يجب على مقدم اخلدمة فـي حالة
تفوي�سه جلهة خارج ال�سلطنة للقيام باأي من االأعمال املوكلة اإليه التاأكد من ت�سمني
االتفاقية املربمة مع تل اجلهة البنود االآتية
اأ � -سرورة نقل املعرفة واخلربة املتوفرة لدى اجلهة اخلارجية اإ اجلهة املرخ�سة
داخل ال�سلطنة .
ب � -سلطة مقدم اخلدمة فـي الفح�ض والتفتي�ض على تل اجل ــهة ل�ســمان التزامها
باملتطلبات املعمول بها فـي النظام االأ�سا�سي� /سند العهدة ون�سرة االإ�سدار وهذه
الالئحة واأي قوانني اأخرى .
اŸــادة ( ) 96
يجب اأال يعمل مو فو اأي جهة مفو�سة من جانب مدير اال�ستثمار فـي من�سب ع�سو اإدارة
ال�سندوق الأي �سندوق مت تعيينها الإدارته .
اŸــادة ( ) 97
يلتزم مقدم اخلدمة دون ريه ب�سداد نفقات اأعمال املفو�ض اإليه .
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ال ســ ال امــ
اإدار ال سـن و والل نـة ال�سرعيـة
اŸــادة ( ) 98
يجــب علــى مديـ ــر اال�ستثم ــار  -اإ�سافـ ــة لتعي ــني احلافـ ـ االأمــني /اأمــني العهــدة  -التاأكد
من وجــود اإدارة لل�سن ــدوق تتــو مهمــة االإ�سراف والرقابة على اأعمال ال�سندوق ومقدمي
اخلدمات .
اŸــادة ( ) 99
تتكون اإدارة ال�سندوق من اأع�ساء ال يقل عددهم عن  3ثالثة وال يزيد على � 7سبعة
على اأن يكون من بينهم ع�سوان م�ستقالن على االأقل �سريطة اأن يكون ثلث اأع�ساء االإدارة
على االأقل من امل�ستقلني .
اŸــادة ( ) 100
يتم انتخاب جميع اأع�ساء اإدارة ال�سندوق باالقرتاع ال�سري فـي جمعية عامة عادية حلملة
الوحدات اال�ستثمارية و ل ملــدة  5خم�ض �سنوات على االأك ويجوز اإعادة انتخاب
الع�سو ملدة اأخرى .
اŸــادة ( ) 101
ال يجوز لع�سو اإدارة ال�سندوق اأن يكون
أا  -ع�سوا فـي اإدارة �سندوق عقاري اآخر يديره مدير �سندوق اآخر .
ب  -ع�سو ل�ض اإدارة اأو �سريكا ل�سندوق اآخر اأو مدير ال�سندوق ل�سندوق اآخر .
ج  -ع�سو اللجنة ال�سرعية لل�سندوق نف�سه .
د  -مو ــفا ل ــدى اأي ط ــرف ثال ــث يعه ــد اإلي ــه مدي ــر اال�ستثم ــار همــة القــيام ب ـاأي
من االأعمال امل�سند اإليه .
اŸــادة ( ) 102
يجب على اإدارة ال�سندوق التاأكد من اأن ال�سندوق تتم اإدارته وفقا لالآتي
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أا  -اأهدافه اال�ستثمارية .
ب  -النظام االأ�سا�سي� /سند العهدة .
ج  -ن�سرة االإ�سدار .
د  -كافة االأحكام والقواعد املن�سو�ض عليها فـي القوانني واللوائـ والقــرارات ات
ال�سلة .
اŸــادة ( ) 103
ت�سمل مهام وم�سوؤوليات اإدارة ال�سندوق على االأخ�ض ما ياأتي
أا  -اختيار اال�سرتاتيجية املالئمة لتحقيق االأداء املنا�سب لل�سندوق وفقا ل�سيا�سته
اال�ستثمارية .
ب  -التاأك ــد مــن اأن اال�سرتاتيجي ــة اال�ستثماري ــة املتبع ــة مالئمــة ومطبق ــة بفعاليــة
من قبل مدير اال�ستثمار اأو اجلهة املفو�سة بذل اإن وجدت .
ج  -املتابعة الفعالة وقيا�ض وتقييم اأداء مدير اال�ستثم ــار اأو اجله ــة املفو�س ــة بذلـ ـ
اإن وجدت .
د  -تعيني وف�سل و ديد اأتعاب مقدم اخلدمة ما عدا مدير اال�ستثمار فتتم عملية
تعيينه اأو تغيريه و ديد اأتعابه من اجلمعية العامة ري العادية حلملة الوحدات
اال�ستثمارية بناء على تو�سية من اإدارة ال�سندوق .
اŸــادة ( ) 104
يجب على مدير اال�ستثمار تكوين جلنة �سرعية اأو اال�ستعانة بلجنة �سرعية لطرف ثالث
فـي حالة تاأ�سي�ض و /اأو اإدارة �سندوق ا�ستثمار عقاري متوافق مع اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية .
اŸــادة ( ) 105
يجب على اللجنة ال�سرعية االلتزام ا ياأتي
أا  -اأن يكون اأع�ساوؤها م�ستقلني عن مدير اال�ستثمار .
ب  -اأن تتكون من  3ثالثة اأع�ساء على االأقل .
اŸــادة ( ) 106
ال يجوز الأع�ساء اللجنة ال�سرعية اأن يكونوا اأع�ساء فـي اإدارة ال�سندوق الذي يديره مدير
اال�ستثمار نف�سه .
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اŸــادة ( ) 107
ت�سمل مهام اللجنة ال�سرعية ما ياأتي
اأ  -تقد امل�سورة فـي كل االت اال�ستثمار العقارية واإدارة ال�سندوق وفقا ملباد
ال�سريعة االإ�سالمية .
ب  -توفـري اخلربة واملوجهات ال�سرعية فـي كل امل�سائل وب�سفة خا�سة حول النظام
االأ�سا�سي� /سند العهدة ون�سرة االإ�سدار وهيكلة ال�سندوق واال�ستثمار وامل�سائل
الت�سغيلية االأخرى .
ج  -التاأكد من اأن ال�سندوق يتم ت�سغيلــه وفقــا ملبــاد ال�سريعــة االإ�سالميــة ولوائ
الهي ة والقرارات ال�سادرة من اجلهات املتخ�س�سة فـي تقد خدمات الرقابة
ال�سرعية .
د  -مراجعة تقرير مدير اال�ستثمار اأو احلاف االأمني  /اأمني العهدة ب�ساأن مدى
التزام ال�سندوق ومعامالته اال�ستثمارية مع مباد ال�سريعة االإ�سالمية .
هـ  -اإعداد تقرير يتم ت�سمينه إا التقرير ال�سنوي اأو املرحلي لل�سندوق يت�سمن
راأيها ح ــول م ــا إا ا ك ــان ت�سغي ــل ال�س ــندوق يتم وفقا ملباد ال�سريعة االإ�سالمية
للفرتة املالية املعنية من عدمه .
اŸــادة ( ) 108
يجب اأن يتحقق فـي ع�سو اإدارة ال�سندوق واللجنة ال�سرعية ما ياأتي
أا  -اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سلو وال�سمعة .
ب  -اأن تتوافر لديه املوؤهالت واخلربات الالزمة الأداء املهام املوكلة اإليه .
اŸــادة ( ) 109
يجب على اأع�ساء اإدارة ال�سندوق واللجنة ال�سرعية االلتزام ا ياأتي
أا  -مراعاة معايري النزاهة والعدالة فـي اأداء مهامهم وم�سوؤولياتهم .
ب  -الت�سرف والتحلي باملهارة واحليطة واحلذر ف ــي اأداء واجباتهــم وم�سوؤولياتهــم
وفقا للقوانني واالأنظمة واللوائ املعمول بها .
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اŸــادة ( ) 110
ظر ع�سوية اإدارة ال�سندوق اأو اللجنة ال�سرعية على من تتوافر ب�ساأنه اإحدى احلاالت
االآتية
أا  -اإقامة دعوى �ســده وجــب قوانــني االإفــال�ض اأو �س ــدور حك ــم ق�سائــي باإفال�س ــه
ما مل يكن قد رد اإليه اعتباره .
ب � -سدور حكم ق�سائي باإدانته فـي جر ة لة بال�سرف واالأمانة ما مل يكن قد رد
اإليه اعتباره .
اŸــادة ( ) 111
يجب على اأي ع�سو فـي اإدارة ال�سندوق اأو اللجنة ال�سرعية التنحي فورا إا ا اأ�سب ري
موؤهل ل�سغل من�سبه .
اŸــادة ( ) 112
اإ ا �سغر مقعد اأحد اأع�ساء اإدارة ال�سندوق اأو اللجنة ال�سرعية قبل نهاية مدة الوالية يتم
اختيار ع�سو اآخر بدال منه ال�ستكمال هذه املدة وفقا لالإجراءات املن�سو�ض عليها فـي هذه
الالئحة .
اŸــادة ( ) 113
يجب على اأي �سخ�ض يتم تعيينه كع�سو فـي اأك من جلنة رقابة �سرعية ل�سناديق يقوم
بت�سغيلها مدير اال�ستثمار نف�سه اأن يت�سرف ب�سورة م�ستقلة لكل �سندوق يتم تعيينه به .
ال ســ ال ا�ســ
قواعــ ا �س مــار
اŸــادة ( ) 114
يجب اأن تكون ممتلكات ال�سندوق ات �سلة ومت�سقة مع اأهدافه و�سيا�سته اال�ستثمارية
ويجب على مدير اال�ستثمار �سمان وجود توزيع معقول ومنا�سب للمخاطر �سمن حمفظة
ال�سندوق .
اŸــادة ( ) 115
ال يجوز لل�سندوق القيام باالأن�سطة االآتية
أا  -تقد القرو�ض اأو الت�سهيالت املالية .
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ب  -تطوير العقارات ما مل يكن الغر�ض من التطوير القيام باإحدى عمليات ديد
اأو ترميم اأو تزويد اأو تو�سيع العقارات القائمة �سمن حمفظته اال�ستثمارية .
ج � -سراء اأر�ض ف�ساء .
د  -اال�ستثمــار خــارج ال�سلطنــة بن�سبــة تزيــد علــى  25خم�ســة وع�سري ــن ف ـ ــي املائ ــة
من اإجمايل قيمة اأ�سوله اإال وافقة الهي ة .
اŸــادة ( ) 116
يجب على مدير اال�ستثمار القيام ا ياأتي
أا  -اإ�سع ــار احلافـ ـ االأمي ــن  /اأم ــني العه ــدة كتابة باأي عملية �سراء اأو بيع الأ�سول
ال�سندوق فـي مدة اأق�ساها  3ثالثة اأيام عمل لتاري تنفـيذ العملية .
ب  -الت أاك ــد مــن اأن ممتلك ـ ــات ال�س ـنــدوق ل ـهــا اإثبات ــات وم�ستن ــدات كاف ــية تثبـ ـ حــق
ال�سندوق فـيها .
اŸــادة ( ) 117
يجوز لل�سندوق اال�ستثمار فقط فـي االأوجه االآتية
أا  -العقارات .
ب � -سركات الغر�ض اخلا�ض .
ج  -االأ�سول ات ال�سلة و ري ات ال�سلة بالعقارات .
د  -النقد والودائع واأدوات �سوق النقد .
اŸــادة ( ) 118
يجب فـي كل االأوقات ا�ستثمار ما ال يقل عن  50خم�سني فـي املائة من اإجمايل قيمة
اأ�سول ال�سندوق فـي عقارات مدرة للدخل و /اأو �سركات الغر�ض اخلا�ض .
اŸــادة ( ) 119
يجب اأال تتجاوز ا�ستثمارات ال�سندوق فـي االأ�سول ري ات ال�سلة بالعقارات و /اأو النقد
والودائع واأدوات �سوق النقد ن�سبة  25خم�سة وع�سرين فـي املائة من اإجمايل قيمة
اأ�سوله .
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اŸــادة ( ) 120
يجب على مدير اال�ستثمار التاأكد من اأن العقارات التي �سوف ي�سرتيها ال�سندوق تتوفر
فـيها ال�سرو االآتية
أا  -اأن تكون موؤجرة بالكامل .
ب  -اأن يكون لها �سجل تاريخي جيد و /اأو احتم ــاالت مبــ�سرة بح�سول ال�سندوق على
م�ستوى دخل جيد ومب�سر من االإيرادات املتاأتية من العقار .
ج  -اأن تكون ات جدوى اقت�سادية وفقا لدرا�سات ال�سوق .
د  -اأن تكون خالية من اأي التزام ــات اأو حقوق للغري فـي وق ال�س ــراء فـيم ــا عدا
االلتزامات املرتبطة بت�سهيالت قر�ض .
اŸــادة ( ) 121
ا�ستثناء من حكم البند اأ من املادة  120من هذه الالئحة يج ــوز لل�ســندوق �ســراء
عقارات ري موؤجرة بالكامل وفق اال�سرتاطات االآتية
اأ  -وجود احتمال قوي باحل�سول على م�ستاأجر .
ب  -اأال يوؤثر اأي �سرف راأ�ض مايل لتعزيز حالة العقار ب�سورة جوهرية على عائد حملة
الوحدات اال�ستثمارية .
ج  -اأن العقار الذي مت �سراوؤه �سيحقق عائدا معقوال حلملة الوحدات اال�ستثمارية
خالل فرتة معقولة من الزمن .
اŸــادة ( ) 122
يجب على مدير اال�ستثمار التاأكد مما ياأتي عند �سرائه الأي عقار
اأ  -اأن ت�سمل عملية ال�سراء كافة احلقوق وامل�سال واملنافع ات ال�سلة لكية العقار .
ب  -اأن تكون لل�سندوق أا لبية امللكية وال�سيطرة على العقار الذي مت �سراوؤه ليتمكن
من ممار�سة كافة احلقوق وامل�سال املرتبطة به بدون قيود اأو معوقات .
اŸــادة ( ) 123
يجوز لل�سندوق �سراء عقارات فـي احلاالت التي ال تكون له فـيها اأ لبية م�سيطرة وفق
اال�سرتاطات االآتية
أا  -اأال يتجاوز اإجمايل قيمة هذه العقــارات ن�سبــة  25خم�ســة وع�سريــن فــي املائــة
من اإجمايل قيمة اأ�سول ال�سندوق بعد اال�ستحوا .
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ب  -اأن قق عملية اال�ستحوا اأف�سل م�سلحة حلملة الوحدات اال�ستثمارية .
ج  -وجود اإف�سا وا�س فـي ن�سرة اإ�سدار ال�سندوق عن املخاطر املرتبطة المتالكه
لعقارات بدون اأن يكون له اأ لبية م�سيطرة عليها .
اŸــادة ( ) 124
يجب على مدير اال�ستثمار فـي حالة ل ال�سندوق لعقار وجب عقد حق انتفاع قائم
اأن يتاأكد من ح�سول ال�سندوق على موافقة اجلهات املخت�سة على نقل عقد حق االنتفاع
با�سم ال�سندوق قبل اإدراج الوحدات اال�ستثمارية لل�سندوق فـي ال�سوق اأو قبل �سراء العقار
امل�ستاأجر بالن�سبة لل�سناديق القائمة .
اŸــادة ( ) 125
يجوز لل�سندوق بالن�سبة للعقارات قيد االإن�ساء الدخول فـي تدابري اأو اتفاقية فـي اأي
مرحلة من مراحل االإن�ساء ل�سراء العقار �سريطة االلتزام ا ياأتي
اأ  -اأن يكون الدخل من العقارات املوجودة فـي حمفظة ال�سندوق كافـيا للتاأكد من عدم
حدو انخفا�ض كبري فـي عوائد ال�سندوق خالل فرتة االإن�ساء .
ب  -اأن تكون اتفاقية ال�سراء م�سروطة باكتمال عملية بناء العقار مع �سرورة التحو
للمخاطر املرتبطة بعملية البناء .
ج  -اأن تكون عملية بناء العقار ب�سرو تكون هي االأف�سل لل�سندوق وعلى اأ�سا�ض
اري بح بني اأطراف م�ستقلة .
د  -اأن تكون التوقعات بالن�سبة للعقار حال اكتمالــه هــي االأفــ�سل حلملــة الوحدات
اال�ستثمارية .
هـ  -اأال يتجاوز اإجمالــي قيمــة العقــارات قيد االإن�ساء التي �سيتم �سراوؤهــا بوا�سطــة
ال�سن ــدوق ن�سبــة  10ع�ســرة فـي املائة من اإجمايل قيمة اأ�سول ال�سندوق بعد
ال�سراء .
وفـي جميع االأحوال يجب اأخذ موافقة حملة الوحدات اال�ستثمارية فـي جمعية
عامة ري عادية إا ا اقت�س م�سلحة ال�سندوق تنفـيذ عملية ال�سراء بن�سبة تزيد
على تل الن�سبة قبل إا ام عملية ال�سراء .
و  -عدم الت�سرف بالبيع للعقار حمل االإن�ساء اإال بعد مرور �سنتني على اكتماله .
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اŸــادة ( ) 126
يجب على مدير اال�ستثمار بالن�سبة للعقارات املوجودة خارج ال�سلطنة التاأكد من التقيد
بالقواعد وال�سوابط والقوانــني ات ال�سلــة وعلي ــه احل�س ــول عل ــى املوافق ــات الالزمــة
من اجلهات ات االخت�سا�ض فـي تل البلدان قبل اإنهاء عملية ال�سراء .
اŸــادة ( ) 127
يجب التاأمني على كل العقارات التي يتم �سراوؤها بكامل قيمة ا�ستبدالها ا فـي ل
اطر خ�سارة االإيجار لدى �سركة� /سركات تاأمني يوافق عليها احلاف االأمني /اأمني
العهدة .
اŸــادة ( ) 128
يجب اأخذ موافقة حملة الوحدات اال�ستثمارية وجب قرار جمعية عامة ري عادية اإ ا
اوزت قيمة اأي عقار �سيتم بيعه ن�سبة  35خم�سة وثالثني فـي املائة من اإجمايل قيمة
اأ�سول ال�سندوق .
اŸــادة ( ) 129
يجب على ال�سندوق عدم �سراء عقارات ب�سعر يزيد على  110مائــة وع�ســرة ف ــي املائــة
من ال�سعر الوارد فـي تقرير التقييم كما يجب عليه عدم بيع اأي عقار ب�سعر يقل عن 90
ت�سعني فـي املائة من القيمة الواردة فـي تقرير التقييم .
وفـي جميع االأحوال يجب اأخذ موافقة حملة الوحدات اال�ستثمارية فـي جمعية عامة ري
عادية إا ا اقت�س م�سلحة ال�سندوق تنفـيذ عملية البيع وال�سراء خارج تل الن�سب و ل
قبل إا ام العملية .
اŸــادة ( ) 130
يجب على مدير اال�ستثمار  -عند ر بته فـي اال�ستحوا على �سركة ر�ض خا�ض تل
عقارات  -االأخذ بعني االعتبار ما ياأتي
أا  -اأن يكون اال�ستحوا فـي م�سلحة حملة الوحدات اال�ستثمارية .
ب  -وجود �سبب اري �سحي لال�ستحوا على ال�سركة بدال من العقارات .
ج  -ا�ستيفاء العقارات التي لكها �سركة الغر�ض اخلا�ض للمتطلبات املن�سو�ض عليها
فـي املواد من  120اإ  127من هذه الالئحة .
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د  -يجب اأن ي�ستحو ال�سندوق على كامل �سركة الغر�ض اخلا�ض واإ ا كان ل ري
ممكن فعلى ال�سندوق اال�ستحوا على حقوق ملكية ت�سمن له اأ لبية امللكية
وال�سيطرة عليها ليتمكن من ممار�سة �سيطرة فعالة على ال�سركة وممار�سة كل
احلقوق وامل�سال على العقارات بدون معوقات .
هـ  -عـ ــدم ميــل ال�سن ــدوق اأي التزامـ ــات قــد تكــون علــى �سرك ــة ال ـغــر�ض اخل ــا�ض
فـي وق ال�سراء فـيما عدا االلتزامات املالية املرتبطة بت�سهيالت القرو�ض .
و  -اأن تكون �سركة الغر�ض اخلا�ض ات قيمة بالنظر اإ قيمة العقارات التي تلكها .
اŸــادة ( ) 131
يجب على مدير اال�ستثمار االلتزام باأحكام املادة  128من هذه الالئحة عند بيعه الأي
جزء من ا�ستثمار ال�سندوق فـي �سركة الغر�ض اخلا�ض .
اŸــادة ( ) 132
يجوز اأن تتكون ممتلكات ال�سندوق من اأ�سول ات �سلة و ري ات �سلة بالعقارات �سريطة
االلتزام ا ياأتي
اأ  -اأن تكون االأوراق املالية مدرجة فـي �سوق ر�سمية البور�سة املعدة لتداول االأوراق
اŸالية) .
ب  -اأال تتجاوز قيمة ا�ستثماراته فـي االأوراق املالية امل�ســدرة مــن م�ســدر واحــد ن�سبــة
( 5خم�سة فـي املائة من اإجمايل قيمة اأ�سوله .
ج  -اأال تتجاوز قيمة ا�ستثماراته فـي االأوراق املالية امل�سدرة من موعة ارية
واحدة ن�سبة  10ع�سرة فـي املائة من اإجمايل قيمة اأ�سوله .
د  -اأال تتجاوز ا�ستثماراته فـي اأي ورقة مالية اأو اأي ف ـ ة مــن االأوراق املالي ــة ن�ســبة
( 10ع�سرة فـي املائة من االأوراق املالية امل�سدرة من م�سدر واحد .
اŸــادة ( ) 133
على مدير اال�ستثمار الت أاكــد مــن التزامــه بح ــدود وقي ــود اال�ستث ــمار الــواردة ف ــي النظــام
االأ�سا�سي� /سند العهدة ون�سرة االإ�سدار وهذه الالئحة فـي كل االأوقات على اأ�سا�ض القيمة
االأحد ملمتلكات ال�سندوق .
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اŸــادة ( ) 134
ال تنطبق الن�سب املن�سو�ض عليها فـي املادة  132من هذه الالئحة على االأوراق املالية
امل�سدرة من حكومة �سلطنة عمان .
اŸــادة ( ) 135
يجــوز لل�س ــندوق ا�ست ــثمار ج ــزء من اأ�سوله فـي الودائع لدى موؤ�س�سة مالية اأو م�سرف
مرخ�ض لهم بذل .
اŸــادة ( ) 136
يجب على مدير اال�ستثمار إا ا كان ال�سندوق ير ب فـي �سراء عقار كائن خارج ال�سلطنة
التاأكد من اأن ال�سراء يحقق اأف�سل م�سلحة لل�سندوق وحملة وحداته اال�ستثمارية ويجب
على مدير اال�ستثمار فـي هذه احلالة االأخذ بعني االعتبار على االأقل العوامل االآتية
أا  -املوانع املفرو�سة على امللكية االأجنبية فـي تل البلدان والقيود على العمالت
االأجنبية والتحويالت واالأحكام املتعلقة باملناف�سة واالحتكار .
ب  -البي ة االقت�سادية وال�سيا�سية والقانونية واالأنظمة الق�سائية واملحا�سبية و�سوق
العقارات فـي تل الدول .
ج  -القيود الت�سغيلية و�سفافـية اأنظمة املحا�سبة واإعداد التقارير املالية .
د  -القيود اأو املوانع ال�سريبية التي كن اأن توؤثر على عمليات ال�سندوق فـي تل
الدول .
هـ  -وجود كيان اأجنبي مرخ�ض كن تفوي�سه للقيام باأعمال ومهام مدير اال�ستثمار
والتاأك ــد مــن مق ــدرة مدي ــر اال�ستثــمار مــن االإ�ســراف ب�سك ــل ك ــاف ومتوا�س ــل
عليه وعدم وجود اأي موانع اأو قيود من التعاقد معه .
و  -اآلية اأو ا�سرتاتيجية التخارج من ال�سوق االأجن ــبي والتداب ــري الالزم ــة لبيــع
اال�ستثمارات املوجودة فـي تل البلدان .
ز  -التدابري العملية والفعالة التي �ستعالج اأي م�ساألة وتعمل على التخفـيف من اأي
اطر قد تن�س أا من اال�ستثمارات فـي تل البلدان .
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اŸــادة ( ) 137
يجوز لل�سندوق الذي يقوم باال�ستحوا على عقارات كائنة خارج ال�سلطنة التحو لتقلبات
اأ�سعار ال�سرف لعمالت تل البلدان .
اŸــادة ( ) 138
يج ــوز لل�س ــندوق امل�سارك ــة فـ ــي العقـ ــود امل�ستقبل ــية الأ را�ض اإدارة املخاطر فقط وهي
حم�سورة قدار انك�ساف طاء ال�سندوق املايل للعملة االأجنبية .
اŸــادة ( ) 139
يجوز اال�ستثمار فـي االأ�سول ات ال�سلة بالعقارات و ري ات ال�سلة بها فـي اأي �سوق
خارج ال�سلطنة إا ا توافر فـي تل ال�سوق اال�سرتاطات االآتية
أا  -وجود رقابة اإ�سرافـية من قبل اجلهات املعنية على ال�سوق .
ب  -االإملام باقت�ساديات ال�سوق وجدوى اال�ستثمار فـيه .
ج  -تطبيق متطلبات احلوكمة .
د  -وجود تدابري كافـية ت�سمن عدم وجود اأي قيود على ويل االأربا اأو راأ�ض املال
من ال�سوق االأجنبية لل�سندوق .
هـ  -اأن تكون اجلهة الرقابية لهذه ال�سوق ع�سوا فـي املنظمة الدولية للهي ات الرقابية
على اأ�سواق االأوراق املالية االي�سكو .
اŸــادة ( ) 140
يجوز لل�سندوق االقرتا�ض ل�سراء عقارات و�سركات الغر�ض اخلا�ض وللوفاء بامل�ساريف
الراأ�ض مالية و ل من خالل االقرتا�ض فقط من البنو واملوؤ�س�سات املالية املرخ�سة
بذل اأو من خالل اإ�سداره ل�سندات � /سكو .
اŸــادة ( ) 141
يجب اأال يتجاوز اإجمايل حجم ديون ال�سندوق ا فـي ل اإ�سدار ال�سندات  /ال�سكو
ن�سبة � 60ستني فـي املائة من اإجمايل قيمة اأ�سوله فـي وق االقرتا�ض ويجوز ا�ستثناء
اأن تتجاوز اإجمايل تل الديون لهذه الن�سبة وافقة اجلمعية العامة ري العادية .
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اŸــادة ( ) 142
مع مراعاة حكم املادة  141من هذه الالئحة يجوز ملدير اال�ستثمار وافقة اإدارة
ال�سندوق واحلاف االأمني  /اأمني العهدة ره ــن اأي م ــن ممت ــلكات ال�سنــدوق ك�سمان
للح�سول على قر�ض .
اŸــادة ( ) 143
يجب على مدير اال�ستثمار توفـيق اأو�ساع ال�سندوق خالل مدة ال تتجاوز  12اثني ع�سر
�سهرا من تاري واقعة ف�سل ال�سندوق فـي االلتزام باأحكام املادة  118من هذه الالئحة .
اŸــادة ( ) 144
فـيمــا عــدا ما تخت ــ�ض به اجلمعي ــة العام ــة ــري العاديــة يجوز للهي ة ال�سما لل�سندوق
بتجاوز الن�سب امل وية املفرو�سة وجب هذه الالئحة الواردة فـي هذا الف�سل بن�سبة
زيادة اأو نق�سان ال تتجاوز  5خم�سة فـي املائة من قيمة اأ�سول ال�سندوق .
ال ســـ ال ا ســـر
ال ييــــم
اŸــادة ( ) 145
يجب على مدير �سناديق اال�ستثمار التاأكد من اإجراء تقييم عادل ودقيق جلميع اأ�سول
والتزامات ال�سندوق .
اŸــادة ( ) 146
يجب اأن يتم تقييم جميع العقارات التي �سيتم �سراوؤها اأو بيعها ا فـي ل التي لكها
�سركة الغر�ض اخلا�ض .
اŸــادة ( ) 147
يــجب الق ــيام بعملية اإعادة تقييم لكل العقارات فـي حمفظة ا�ستثمارات ال�سندوق مرة
واحدة على االأقل كل  3ثال �سنوات .
ويجب اأن تتم كل عمليات التقييم واإعادة التقييم االعتيادية بوا�سطة مقيم م�ستقل يعني
ح�سب االأ�سول بوا�سطة مدير �سناديق اال�ستثمار .
ويجــوز للحاف ـ االأمــني  /اأمني العهــدة فـي اأي وق ـ إا ا كان لديه املربرات الكافـية
تعيني مقيم م�ستقل للعقارات التي لكها ال�سندوق على نفقة ال�سندوق .
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اŸــادة ( ) 148
ال يجوز تعيني نف�ض املقيم ليقوم بعملية تقييم للعقار نف�سه الأك من مرتني متتاليتني .
ويجوز اال�ستعانة به مرة اأخرى بعد اأن يتم تقييم العقار اته من مقيم اآخر .
اŸــادة ( ) 149
يجب على املقيم الذي يتم تعيينه من جانب مدير �سناديق اال�ستثمار اإعداد تقرير تقييم
تف�سيلي للعقار يقدم ملدير �سناديق اال�ستثمار واحلاف االأمني  /اأمني العهدة .
اŸــادة ( ) 150
يجب اإعداد تقرير التقييم وفق معايري التقييم الدولية املعتمدة فـي هذا ال�ساأن .
اŸــادة ( ) 151
يجب اأال يكون قد م�سى على تقرير التقييم اأك من � 6ستة اأ�سهر قبل تاري توقيع
اتفاقية بيع اأو �سراء العقار اأو تاري اإعداد امليزانية و ل حتى يت�سنى االعتداد به .
اŸــادة ( ) 152
فـي حالة حدو روف توؤثر ب�سورة جوهرية على العقارات على احلاف االأمني  /اأمني
العهدة التاأكد من اأن املقيم الذي يتم تعيينه �سوف ي أاخــذ بع ــني االعت ــبار ت ــل الظ ــروف
فـي اأثناء اإعداده لتقرير التقييم .
اŸــادة ( ) 153
يجب اأن يتم تقييم جميع االأ�سول ات ال�سلة و ري ات ال�سلة بالعقارات ب�سكل م�ستمر
ومرتابط للو�سول إا تقييم مو�سوعي وم�ستقل لتل االأ�سول وقابل للتحقق منه .
اŸــادة ( ) 154
يجب على مدير �سناديق اال�ستثمار اإ�سعار احلاف االأمني  /اأمني العهدة فورا ب�سافـي
قيمة االأ�سول للوحدة اال�ستثمارية عند اكتمال عملية تقييــم االأ�ســول املن ــ�سو�ض عليه ــا
فـي اŸادة ( 153من هذه الالئحة .
اŸــادة ( ) 155
يج ــب علــى مدي ــر �سناديــق اال�ستثم ــار إا ا تبني له اأن اأي تقييم قد مت اإجراوؤه الأ�سول
ال�سندوق كان ري �سحي القيام فورا باالآتي
أا  -اإ�سعار الهي ة واإدارة ال�سندوق واحلاف االأمني  /اأمني العهدة بذل .
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ب  -اتخ ــا اإج ــراءات عالج ــية فوري ــة لت�س ــحي اأي تبع ــات نا ة عن التقييم ري
ال�سحي ـ  .ويجـوز اأن ت�ستمل عملية الت�سحي على ح�سول ال�سندوق على تعوي�ض
مايل اأو ري مايل .
اŸــادة ( ) 156
يجب على مدير �سناديق اال�ستثمار االإعالن عن �سافـي قيمة اأ�سول ال�سندوق للوحدة
اال�ستثمارية الواحدة من خالل املوقع االإلكرتوين لل�سوق ب�سكل ربع �سنوي و ل خالل
مدة ال تتجاوز  15خم�سة ع�سر يوما من نهاية الربع املعني ويجب تقريب �سافـي قيمة
االأ�سول للوحدة اال�ستثمارية إا  3ثال خانات ع�سرية .
ال ســ ا ــاد ع�ســر
ال س يــر وال ــ او
اŸــادة ( ) 157
يجب اأال يقل �سعر الوحدات اال�ستثمارية املطروحة لالكتتاب عن  100مائة بي�سة للوحدة .
اŸــادة ( ) 158
يجب اأن تتم عملية التداول فـي الوحدات اال�ستثمارية وفق ال�سوابط والتعليمات املعمول
بها فـي ال�سوق .
اŸــادة ( ) 159
يجب على مدير االإ�سدار إا ا تزامن عملية طر وحدات ا�ستثمارية الأطراف ات عالقة
مع طر عام للجمهور التاأكد من اأال يقل �سعر الوحدة لالأطراف ات العالقة عن �سعر
الوحدة املطروحة للجمهور .
اŸــادة ( ) 160
يتم تداول الوحدات اال�ستثمارية لل�سناديق اخلا�سة بعد اإدراجها فـي ال�سوق على اأ�سا�ض
�سافـي قيمة االأ�سول .
اŸــادة ( ) 161
يجب على احلاف االأمني /اأمني العهدة اأن يطلب من ال�سوق اإيقاف تداول الوحدات
اال�ستثمارية فـي حالة ن�سوء روف ا�ستثنائية كافـية ت�ستوجب القيام بذل مع �سرورة
االأخذ فـي االعتبار م�سال حملة الوحدات اال�ستثمارية وامل�ستثمرين املحتملني .
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اŸــادة ( ) 162
يجب اأن تع ــاد الوح ــدات اال�ستثماري ــة للتــداول باأ�س ــرع ما كن بعد انتهاء الظروف
اال�ستثنائية التي يجب اأال تتجاوز فـي كل االأحوال  21واحدا وع�سرين يوما من بدء
االإيقاف و كن ديد فرتة االإيقاف لفرتات اأخرى وافقة الهي ة .
اŸــادة ( ) 163
يجب على احلاف االأمني  /اأمني العهدة فـي حالة اإيقاف الوحدات اال�ستثمارية عن التداول
وفقا للمادة  161من هذه الالئحة اإ�سعار الهي ة كتابيا فورا وقبل بداية تداول اليوم
التايل الإيقاف الوحدات اال�ستثمارية مع كر اأ�سباب االإيقاف والتاري املتوقع الإعادتها
للتداول .
ال ســ ال انــ ع�ســر
ال امـالت مـ ا أ ـرا ات ال القـة
اŸــادة ( ) 164
إا ا كان مدير اال�ستثمار يدير اأك من �سندوق وكان املعاملة تت�سمن �سندوقني اأو اأك
من ال�سناديق التي يديرها فاإن التعامالت بني هذه ال�سناديق تعترب تعامالت اأطراف
ات عالقة لكل �سندوق م�سار فـي التعامالت .
اŸــادة ( ) 165
يجب اأن يتم تنفـيذ جميع التعامالت مع االأطراف ات العالقة وفق االآتي
أا  -على اأ�سا�ض اري بح .
ب  -اأن تكون فـي م�سلحة حملة الوحدات اال�ستثمارية .
ج  -ب�سع ــر يع ــادل القيم ــة التــي مت تقديرها فـي تقرير التقييم بالن�سبة للتعامالت
العقارية .
اŸــادة ( ) 166
أا  -يجب احل�سول على املوافقة امل�سبقة حلملة الوحدات اال�ستثمارية بقرار فـي جمع ــية
عامة ري عادية إا ا كان قيمة املعاملة العقارية مــع االأط ــراف ات العالقـ ــة ت�س ــاوي
اأو تزيــد عل ــى ن�سب ــة  5خم�سـ ــة ف ــي املائ ــة م ــن اإجمال ــي قيم ــة اأ�س ــول ال�سنـ ــدوق
بعد ال�سراء .
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على اأ�س�ض ارية
ب  -يجــب على اإدارة ال�سندوق التاأكد من اأن املعاملة العقارية
بحتة وعلى قدم امل�ساواة وال ت�سر �سال حملة الوحدات اال�ستثمارية اإ ا كان
قيمة املعاملة العقارية مع االأطراف ات العالقة اأقل بن�سبة  5خم�سة فـي املائة
من اإجمايل قيمة اأ�سول ال�سندوق بعد ال�سراء .
اŸــادة ( ) 167
الأ را�ض تطبيق اأحكام املادة  166من هذه الالئحة يجب االلتزام باالآتي
أا  -يجب تنفـيذ املعاملة ح�سب قيمة اإجمايل اأ�سول ال�سندوق املف�س عنها فـي اأحد
بيانات مالية ن�سرت لل�سندوق واأي تعامالت الحقة لعملية ن�سر البيانات املالية
يج ــب اأن تاأخ ــذ بع ــني االعت ــبار اأي تغيريات تكون قد طراأت على اإجمايل اأ�سول
ال�سندوق .
ب  -اأال تتجاوز قيمة التعامالت مع االأطــراف ات العالق ــة بال�سن ــدوق تمــعني
خالل  12االثني ع�سر �سهرا االأخيــرة ن�سبــة  5خم�سة فـي املائة من اإجمايل
قيمة �سافـي اأ�سول ال�سندوق .
ال ســ ال الــ ع�ســر
ا أ ــا وا ساريــ
اŸــادة ( ) 168
يتم ديد االأتعاب واملكافاآت ال�سنوية ملقدمي اخلدمات بناء على الع ــقد ال ــذي يربم مع
ال�سندوق وفـي جميع االأحوال يجب اأن يتنا�سب مع االآتي
اأ  -مهام وواجبات وم�سوؤوليات كل منهم .
ب  -طبيعة ونوع ومقدار اخلدمات التي قدمها كل منهم .
ج  -حجم وت�سكيلة ممتلكات ال�سندوق .
د  -احهم فـي قيق اأهداف ال�سندوق اال�ستثمارية .
هـ  -دور ال�سندوق فـي تعظيم العوائد حلملة الوحدات اال�ستثمارية .
و  -احلد االأق�سى املحدد فـي النظام االأ�سا�سي� /سند العهدة .
ويجب االإف�سا عن االأتعاب بو�سو فـي ن�سرة االإ�سدار وفـي تقرير ال�سندوق .
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اŸــادة ( ) 169
يجوز الأع�ساء اإدارة ال�سندوق واللجنة ال�سرعية احل�سول على اأتعاب ومكافاآت �سنوية
يتحملها ال�سندوق ح�سب ما تقرره اجلمعية العامة العادية و ا ال يتعار�ض مع النظام
االأ�سا�سي� /سند العهدة .
اŸــادة ( ) 170
تدفع من ال�سندوق فقط امل�ساريف التي تتعلق مبا�سرة باأعماله ال�سرورية لت�سغيل واإدارة
و�سيانة ممتلكاته وعلى االأخ�ض االآتي
أا � -سيانة العقارات التي تعود إا ال�سندوق .
ب  -ال�سرائب والر�سوم التي تفر�ض على ال�سندوق من اجلهات وال�سلطات املعنية .
ج  -االأتعاب وامل�ساريف االأخرى التي يتحملها مراقبو احل�سابات الذين يتم تعيينهم
للتدقيق على ح�سابات ال�سندوق اأو �سركات الغر�ض اخلا�ض .
د  -االأتعاب املتعلقة بتقييم اأي ا�ستثمارات لل�سندوق بوا�سطة مقيم م�ستقل ل�سال
ال�سندوق .
هـ  -االأتعاب والتكاليف التي تدفع ملقدم اخلدمة و�سركة اإدارة العقارات و ريها .
و  -التكاليف التي يتم ملها لتعديل النظام االأ�سا�سي� /سند العهدة .
ز  -م�ساريف االإدراج فـي ال�سوق .
 م�ساريف عقد اجلمعيات العامة .اŸــادة ( ) 171
يجب على احلاف االأمني  /اأمــني العهــدة التاأكــد مــن اأن امل�ساري ــف التــي يتــم ميلهــا
لل�سندوق م�سروعة ويجب عليه التاأكد من اأن امل�ساريف التي يتم ميلها لل�سندوق
ري مبال فـيها اأو تتجاوز املعدالت التجارية االعتيادية ف إا ا تبني له خالف ل جاز
له تقدير مالءمة املوافقة على امل�ساريف التي �سوف يتحملها ال�سندوق من عدمه .
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ال ســ الرابــ ع�ســر
ال اريــر وال قيــ
ا ــاد ) 172
يجب على مدير اال�ستثمار اإعداد التقارير االآتية لل�سناديق التي يديرها
أا  -تقرير �سنوي لل�سناديق اخلا�سة .
ب  -تقرير �سنوي ومرحلي لل�سناديق العامة .
ا ــاد ) 173
يحدد النظام االأ�سا�سي� /سند العهدة بداية ونهاية ال�سنة املالية لل�سندوق .
ف إا ا تاأ�س�ض ال�سندوق خالل الن�سف االأول من ال�سنة املالية االأو فاإن �سنته املالية تنتهي
بنهاية هذه ال�سنة اأما إا ا تاأ�س�ض خالل الن�سف الثاين فاإن �سنته املالية تنتهي بنهاية
ال�سنة التالية .
ا ــاد ) 174
يجب اأن يحتوي التقرير ال�سنوي لل�سندوق على االأقل ما ياأتي
أا  -معلومات عن ال�سندوق .
ب  -تقرير عن اأداء ال�سندوق .
ج  -تقريـ ــر مدي ــر اال�ستثمــار .
د  -تقرير احلاف االأمني /اأمني العهدة .
هـ  -تقرير اللجنة ال�سرعيــة اإن وج ــد .
و  -البيانات املالية املدققة للفرتة املحا�سبية .
ز  -تقرير مراقب احل�سابات اخلارجي .
 تقريـ ــر اإدارة ال�سن ـ ــدوق .ا ــاد ) 175
يجب اأن يحتوي التقرير املرحلي لل�سندوق على االأقل ما ياأتي
أا  -معلومات ال�سندوق .
ب  -تقرير عن اأداء ال�سندوق .
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ج  -تقرير مدير اال�ستثمار .
د  -تقرير احلاف االأمني /اأمني العهدة .
هـ  -تقرير اللجنة ال�سرعية اإن وجد .
و  -البيانات املالية للفرتة املحا�سبية املرحلية املعنية .
ز  -تقرير اإدارة ال�سندوق .
ا ــاد ) 176
يجـ ــب علـ ــى مديـ ــر اال�ستثمـ ــار خ ــالل م ــدة ال تتج ــاوز � 2سهري ــن م ــن نهاي ــة الفت ــرة
املاليــة التي يغطيها التقرير القيام باالآتي
اأ  -اإعداد ون�سر التقارير ال�سنوية واملرحلية لل�سندوق على املوقع االإلكرتوين لل�سوق .
ب  -اإر�سال التقرير ال�سنوي واملرحلي حلملة الوحدات اال�ستثمارية انا بالربيد
امل�سجل خالل  2يومني من تاري ت�سلمه لطلب حامل الوحدة اال�ستثمارية .
ا ــاد ) 177
يجب على مدير اال�ستثمار واحلاف االأمني /اأمني العهدة التاأكد من اأن البيانات املالية
لل�سندوق قد جرى التدقيق ال�سنوي عليها بوا�سطة مراقب ح�سابات م�ستقل عن مدير
اال�ستثمار واحلاف االأمني /اأمني العهدة من بني مكاتب التدقيق املعتمدة لدى الهي ة .
ا ــاد ) 178
تعني اجلمعية العامة العادية حلملة الوحدات اال�ستثمارية مراقب احل�سابات وال يجوز
تعيني املكتب اته الأك من  4اأربع �سنوات مالية متتالية اإال بعد م�سي � 2سنتني ماليتني .
كما يجوز لها عزل مراقب احل�سابات وجب قرار م�سبب قبل نهاية ال�سنوات االأربع
ويجب على مدير اال�ستثمار اإبال الهي ة بذل فورا فاإ ا تبني للهي ة اأن اأ�سباب عزله
ري �سحيحة جاز لها طلب اإرجاعه .
ا ــاد ) 179
يجب على مدير اال�ستثمار واحلاف االأمني /اأمني العهدة اتخا اخلطوات الالزمة للتاأكد
من قيام مو فـيه اأو مفو�سيه اأو اأي مقدم اآخر للخدمات ومن ل ما ياأتي
أا  -تقد امل�ساعدة املطلوبة ملراقب احل�سابات الأداء مهامه .
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ب  -ال�سما ملراقب احل�سابات بالو�سول لل�سجالت واملعلومات فـي كل االأوقات .
ج  -عدم التدخل فـي عمل مراقب احل�سابات .
د  -عدم تقد معلومات ري �سحيحة اأو م�سللة ملراقب احل�سابات .
هـ  -تبليـ ـ مراق ــب احل�ساب ــات بـ ـاأي م�ساأل ــة توؤث ــر ب�ســورة جوهرية على املركز املايل
لل�سندوق .
ا ــاد ) 180
يجب على مدير اال�ستثمار واحلاف االأمني /اأمني العهدة اأو اأي مقدم خدمة اآخر اأن
يطلبوا كتابة من اأي �سخ�ض قاموا بتفوي�سه اأو بتكليفه باأي مهام �سرورة التعاون مع
مراقب ح�سابات ال�سندوق .
ال سـ ا امـ ع�سـر
ا س نـ ات وا إ س ـارات لل ي ـة
ا ــاد ) 181
يجب على مدير اال�ستثمار اإ�سعار الهي ة فورا وخالل مدة ال تتجاوز  2يومني من علمه
باأي مما ياأتي
أا  -تعيني وا�ستقالة اأع�ساء اإدارة ال�سندوق .
ب  -تعيني وا�ستقالة الرئي�ض التنفـيذي اأو املدير العام ومن فـي حكمهما .
ج  -تعيني وا�ستقالة اأي ع�سو فـي اللجنة ال�سرعية .
د  -تعيني وتفوي�ض �سركة ري مرخ�سة من الهي ة .
هـ  -عدم اأهلية ع�سو اإدارة ال�سندوق اأو اللجنة ال�سرعية .
و  -تعيني واإعفاء مدير �سركة اإدارة العقارات واأي مفو�ض .
ز  -تعيني وا�ستقالة م�سوؤول االلتزام .
ا ــاد ) 182
يجب على مدير اال�ستثمار اإيداع امل�ستندات االآتية لدى الهي ة
أا  -حم�سر اجتماع اجلمعية العامة و ل خالل مدة ال تتجاوز  14اأربعة ع�سر
يوما لتاري انعقاد اجلمعية .
ب  -اآخر ن�سخة حمدثة ومعتمدة من النظام االأ�سا�سي � /سند العهدة .
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ال ســ ال ســاد� ع�ســر
ــ و س ـيــة ال سنــ و
ا ــاد ) 183
يجب على اإدارة ال�سندوق تقد تو�سية للجمعية العامة ري العادية بحل اأو ت�سفـية
ال�سندوق الأي �سبب تقدره وعلى االأخ�ض االآتي
أا  -انتهاء مدة ال�سندوق اأو الغر�ض من اإن�سائه وفقا ملا ين�ض عليه النظام االأ�سا�سي/
�سند العهدة ون�سرة االإ�سدار .
ب  -توقف ال�سندوق عن ممار�سة اأعماله دون �سبب م�سروع .
ج  -انخفـا�ض �سافــي قيــمة االأ�ســول اإل ــى م�ست ــوى تك ــون فـي ــه امل�سروف ــات التــي تقــع
على امل�ستثمر مرتفعة دون مربر .
د  -بناء على تو�سية من مدير اال�ستثمار .
هـ � -سدور حكم من املحكمة املخت�سة فـي هذا ال�ساأن .
و  -بناء على طلب الهي ة .
وت�سدر اجلمعية العامة قرارها بحل وت�سفـية ال�سندوق مت�سمنا تعيني امل�سفي واأتعابه
واإجراءات الت�سفـية وتنتهي �سلطات اإدارة ال�سندوق ومقدم اخلدمة فور تعيني امل�سفي .
ا ــاد ) 184
ت�ستخدم عائدات الت�سفـية فـي الوفاء بااللتزامات الواجبة الدفع على ال�سندوق بعد
�سداد امل�ساريف املتعلقة باحلل اأو الت�سفـية ويق�سم الر�سيد املتبقي بني حملة الوحدات
اال�ستثمارية ح�سب الن�سبة والتنا�سب وفقا ملا لكونه من وحدات ا�ستثمارية .
ال ســ ال سابــ ع�ســر
اأ ــا اميــة
ا ــاد ) 185
يجب االحتفا ب�سجالت جميع حملة الوحدات اال�ستثمارية املدرجة فـي ال�سوق لدى
�سركة م�سقط للمقا�سة واالإيداع .
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ا ــاد ) 186
يجوز توزيع اأربا نقدية على حملة الوحدات اال�ستثمارية فقط من االأربا القابلة للتوزيع
ويجــب اإ�ســناد مهمــة توزيــع االأربــا على حمل ــة الوح ــدات اال�ستثماريــة اإلــى �سركة م�سقط
للمقا�سة واالإيداع .
ا ــاد ) 187
يجب على مدير اال�ستثمار واحلاف االأمني  /اأمني العهدة واأي مفو�سني تفادي اأي
ت�سارب للم�سال قد ين�ساأ خالل اأي معاملة مع التاأكد فـي حالة حدوثه من عدم االإ�سرار
بال�سندوق من املعاملة املذكورة .
ا ــاد ) 188
يجب اأن تتم التعامالت والتداوالت واال�ستثمارات والتعيينات التي تخ�ض االأطراف ات
العالقة بال�سندوق ب�سرو تكون االأف�سل لل�سندوق وال تكون اأقل من حيث الفائدة
لل�سندوق من املعامالت التجارية البحتة التي تتم بني االأطراف امل�ستقلة .
ا ــاد ) 189
ال يجــوز ملقدمــي اخلدم ــة اأو املفو�ســني م ــن جانبــهم الـح�ســول عل ــى اأي خ�س ــم اأو امل�سارك ــة
فـي اأي عمولة مع اأي و�سيط مقابل توجيه التعامالت فـي ممتلكات ال�ســندوق اإليــه واأي
خ�سم اأو م�ساركة فـي العمولة يجب اأن توجه حل�ساب ال�سندوق املعني .
ا ــاد ) 190
يجوز ملدير اال�ستثمار اأو اجلهة التي يفو�سها احل�سول على �سلع وخدمات عموالت ري
مبا�سرة يقدمها اأي و�سيط إا ا كان لذل فائدة وا�سحة حلملة الوحدات اال�ستثمارية
على اأن يتم االأخذ بعني االعتبار ما ياأتي
أا  -اأن التعامل مع الو�سيط مت ب�سرو هي االأف�سل لل�سندوق .
ب  -اأنه قد مت االإف�سا ب�سكل كاف وتف�سيلي عن تل املمار�سة فـي ن�سرة االإ�سدار
وتقارير ال�سندوق .
وت�سمل العموالت ري املبا�ســرة التــي ال يجــوز القــبول به ــا الرتفـي ــه وال�سف ــر وال�سك ــن
وع�سوية االأندية ومثيالتها .
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ا ــاد

) 191

يجب على م�سوؤول االلتزام لدى مدير اال�ستثمار التحقق واإفادة اإدارة ال�سندوق باأن ال�سلع
واخلدمات التي ح�سل عليها مدير اال�ستثمار اأو اأي جهة مفو�سة من جانبه قد وفق
اأحكام هذه الالئحة .
ا ــاد ) 192
على مقدم اخلدمة اإتاحة امل�ستندات التالية فـي مكاتبهم الرئي�سية خالل �ساعات العمل
الر�سمية الطالع امل�ستثمرين وحملة الوحدات اال�ستثمارية عليها انا
أا  -النظام االأ�سا�سي� /سند العهدة وامل�ستندات التكميلية ل�سند العهدة اإن وجدت .
ب  -ن�سرة االإ�سدار احلالية ون�سرة االإ�سدار التكميلية اإن وجدت .
ج  -اأحد تقارير البيانات املالية ال�سنوية اأو الف�سلية لل�سندوق اإن وجدت .
د  -العقود الرئي�سية وكافة التقارير والر�سائل وامل�ستندات والبيانات من اأي خبري
واأي ج ــزء منــها قد اقتطف اأو االإ�سارة اإليه فـي ن�سرة االإ�سدار ما مل تكن
بطبيعتها �سرية اأو اأن ن�سرها من �ساأنه االإ�سرار �سلحة واأعمال ال�سندوق .
هـ  -احل�سابات املالية لل�سندوق وملدير اال�ستثمار الآخر  3ثال �سنوات اإن وجدت .
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