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  إجتماع حمضر
 والثورصات الثنوك جلنة

 7112  فرباير 1 األرتعاء

م

م متام يف إجؿؿاسًامواظؾورصات اظؾـوك جلـة سؼدت معنمسصر ماظـاظـة م2012ممصرباؼرم1ادلواصقمماألربعاءمؼوماظلاســة

ممبرئادة م/حلن ممرئقس- حلنياألدؿاذ مواظؾورصات ماظؾـوك ممموحبضورم،جلـة م/ ماألدؿاذ ذيعقةممرئقسم-متوصققػاغي

واظلادةمممـؾيمذبؿؿعماألسؿالمادلصريماظعاعؾنيم اجلؿعقة أسضاء اظلادةعنم ،وحضورمسددماإلدؿـؿارمادلؾاذرمدابؼًا

ماظعؼاري م اظصقاصة ورجال ،بؼطاعماإلدؿـؿار مباجلقزةوذظكمواإلسالم ماجلؿعقة  بغرض اإلجؿؿاع سؼد ،وضد  مبؼـر

 وإدؿعراض عـاضشة
 

 "صناديق اإلستثمار العقاري  "
 

م ةاظؾفـمرئقس - حسني حسن /األستاذ ترحية من ة تكلم اإلجتماع تدأ مباألدؿاذ ذيعقةمرئقسمم-ػاغيمتوصققم/

 ػذا سؼد أػؿقة سؾى عؤطدًا ، احلضورسؾىمادلشارطةمب اجلؿقع وذؽر احلاضرؼن باظلادةومماإلدؿـؿارمادلؾاذرمدابؼًا

دؿػادةمبفاميفموصرصموآظقاتماإل إلدؿـؿارماظعؼاريم،صـادؼقماسؾىممأطـرمتػصقاًلمبشؽلمومسنمضربمظؾؿعرفماإلجؿؿاع

م.االدؿـؿارمضاغونزلماظؿعدؼالتماجلدؼدةمسؾىم

م

مباظلادةماحلضورمم،عشريًامإديمم-هاني توفيق ثم تدأ األستاذ /  ممطؾؿؿهم،عرحؾًا رئقسمذيعقةماإلدؿـؿارمادلؾاذرمدابؼًا

طؾريةمظؿعدؼلمضاغونمدوقمادلالمممأنمػـاكمجفودتهمأػؿقةمتـاولمعوضوعمصـادؼقماإلدؿـؿارماظعؼاريم،حقثمأطدمدقاد

واظعؿلمماظعؼاريممغعاشمصـادؼقماالدؿـؿار،وذظكمبغرضمإؾلماهلقؽةماظعاعةمظؾرضابةمادلاظقةمعنمضمم1991اظصادرميفمسامم

مدوقمادلالمضاغونمضؾلمتعدؼلماظعؼاريمم%معنمصـادؼقماالدؿـؿار99محقثمأنم،ممأصضلمرباحأؿقؼققمظمتطوؼرػامسؾىم

م.Off Shoreتمتعؿلمبـظاممطاغ

م

باظؼدرممعـفامممدؿػادةاإلمحلنمققعؼم،مماممطؾريةمدارؼةمإسؾاءمعاظقةموؿعرضمألدؿـؿارمتنمصـادؼقماإلأموضدمأذارمدقادته

م مادلطؾوب ممعؼارغًةوذظكموتشفقعفا ماخلاصمذرطاتبعؿل ماإلماظؼطاع ميفأو ممدؿـؿار محقثاظؾورصة سػاءاتمإلام،عن

مؿأدقسموتؽاظقفماظؿشغقل.اظضرؼؾقةموعروغةمإجراءاتماظ

م

نمدبضعمظرضابةمػقؽةمدوقمأوممدؿـؿارمادلؾاذرػوماغعاشمصـادؼقماإلمؼلمضاغونمدوقمادلالأنماهلدفمعنمتعدبموضدمأطد

ؾطةمظؾفقؽةمصىمعراضؾةمتوزؼعاتمداظؼاغونمضؾلمتعدؼؾهمطانمالؼعطىمأنممحقثم،مادلالمظؾقػازمسؾىمحاعؾىماظوثائقم

مؾكارج.ظمبؿفرؼؾفامرباحممبامؼلؿحماأل

م



 

 

مإديمأن مدقادته مأذار ممتمثم مواظؿى ماظعؼارى ماالدؿـؿار ممتصـادؼق ًم معؤخرا مسؾقفا مصـادؼقم،ادلواصؼة معن مجزء ػى

م،مماالدؿـؿارمادلؾاذر سػاءاتمضرؼؾقةمسؾىمإمؼةنماظؼاغونمالميـحمأبأموضقًاعواظؿىمتؼوممسؾىمتطوؼرمادلؾاغىموتأجريػا

م،مواغعاشممتؾكماظصـادؼقعنممدؿػادةإلؿقؼققماؾريمظوػومعامميـلمحتدىمطىم،دؿـؿارماظعؼارغشطةماإلأ ماإلدؿـؿارمبفا

مؿعارضمبنيماظؼاغونموالئقؿهماظؿـػقذؼه.بعضماظمإديمانمػـاكمضاصًةذظكمإ

م

مظؾؿػاوضمععضؿصادؼةماإلمهجلاغاظربدلانمومتعؿلمحاظقًاممسؾىماظؿعاونممععدؿـؿارمادلؾاذرمأنمذيعقةماإلوضدمأطدمدقادتهم

م مدلـح متمضرؼؾقةسػاءاإاحلؽوعة ماظعؼارىظم مبعضماظؼم،مصـادؼقماالدؿـؿار موتعدؼل ماظؿـػقذؼةماوالئقؿفواغنيماحلاظقة

مادلؾاذربصـادؼقماإلمادلؿعؾؼة م  دؿـؿار ماظعؼارىمادلؾاذرأنمصـادؼقماإلمحقث، مممدؿـؿار ماظؿـػقذؼة مظالئقة احلاظقةموصؼا

م،ظؾؼاغونم ماظمبلدادتؼوم متوزؼعماألعؼاراظضرؼؾة موصىمحاظة مرباحمتؼؼة ممبلدادموم مسؾىماظاحمرباألضرؼؾة موضرؼؾة ؿفارؼة

م.نيدارؼةموتؼققؿاتماخلرباءماظعؼارؼخبالفمادلصارؼفماإل،ذظكمرباحمتوزؼعاتماأل

م

نمؼلؿػقدمعـفامأوباظؿاديمالميؽنم،ؿارمروؼلماألجلمدؿـتلؿفدفماإليمدؿـؿارماظعؼارأنمصـادؼقماإلموضدماطدمدقادتهم

مادللؿـؿرؼن متوزؼع،مصغار ماألماتحقثمأن مثترباح موعن ماظؾعقد مادلدى مسؾى متممؿم مادلاظقةمصفى لؿفدفمادلؤدلات

موصـادؼقماظؿؿوؼلمروؼؾةماألجل.

م

ارؼةمسؿلمعذطرةمررحمتؿضؿنماظلقادةماالدؿـؿموعـفامضوابطمسؿلمصـادؼقماالدؿـؿارماظعؼارىموضدمأذارمدقادتهمإديم

واظلؿاحم،سؼارؼةممأوراقمعاظقةممةمبشرطمانمتؽوناظؾورصميفمماالوراقمادلاظقةمادلؼقدةمظؾصـدوقموماظلؿاحمباظدخولميف

ميفباظدخولمصىم مشريمعؼقدة مذرطاتمسؼارؼة مبشرطممأدفم سنمثؾـىمرأمسالماظشرطةمماألدفممضقؿةتؼلممأالاظؾورصة

ظؾقػازممحوهلامغزاعالمؼوجدمأيموقمعلفؾةموصولمادلؿؾوطةمظؾصـدتؽونماألمإديمضرورةمأنضاصةم،وذظكمإادلطروحةم

مق.صقابماظوثائاسؾىم

م

عشارؼعمم3نمؼؽونمظؾصـدوقمأنماظؼاغونمؼؾزممأحقثم،دؿـؿارمسؼارىمإصـدوقممإلغشاءػـاكمضوابطمأخرىمعؤطدًامأنم

ظهمصىمأصولما%معنمأعو20عنمحفؿهمومم%م30سنمزؼدمغلؾةمعامميؾؽهماظصـدوقمتالمأوسؾىماألضلممأوماغشطةمزبؿؾػةم

معؾقونمجـقه.م1ؼلمسنمؼالمأجيبممرأمسالماظصـدوقماظعؼارىظأنماحلدماالدغىممأيعدرةمظؾعائد،م

م

م:,حيث مت تناول أهم النقاط التاليةمت فتح تاب املناقشة  ثم

م

 دؿـؿارؼهماخلاصهمجراءاتماإلاإلعاممصـادؼقماالدؿـؿارماظعؼاريموتلفقلمأسؾيمضرورةمصؿحماجملالمممتماظؿأطقد

 .مابف

 عامطقدمأدغىم،مبشروعمواحدماريميفمصـادؼقماإلدؿـؿارماظعؼدؿـؿارماإلمةتطؾققمصؽرماعؽاغقهمحبثضرورهم

مظؾؿكارر مجقدة موعـالمسؾىمذظك،مرباحمجقدهأظؿؿؽنيماظصـادؼقمعنمحتؼققمم،وذظكمداعتمػـاكمإدارة

م ماظعربقة مبفامتلؿحمبؿطؾققاظيتمماظلعودؼهادلؿؾؽة مميؽنماإلضؿداء مغاجقة مجتربة مؼعد يفمػذاممذظكموػو

 م.اظصدد



 

 

 اظيتمتػرضفام،ومعامميؾؽهمصـدوقماإلدؿـؿارماظعؼاريميفمادلشارؼعسادهماظـظرميفمغلؾهمإضرورهممتماظؿأطقدمسؾىم

ماظدوري مباجلفاتمذاتماظعائد مظؾؿلاػؿه مبـلؾةماظضوابطماجلدؼده م30موادلؼدرة مذظكمؼعققمأم،حقثم% ن

 اإلدؿـؿارماظعؼاري.مدؿـؿاريمظصـادؼقداءماإلاأل

 دبؿؾفمعنمماخلاصةمبفامودفوظةماظؿأجريممباظـلؾةمظألصولمادلدرةمظؾعائدم،صؼدممتماظؿأطقدمبأنماظعائدمواألدعار

مظعـطؼةم مظؾصـدوقمجغراصقة مإدارة مظؾؼاغونمتوجدمذرطة مأغهمرؾؼًا حتصلمسؾىمأتعابموألخرىم،وذظكمإضاصًة

 عؼابلمذظكمباإلضاصةمإديمأتعابمادلؼققؿنيماظعؼارؼنيموذرطاتمإدارةمخدعاتماظعؼاراتم.

 مذ موآثار ماحملؾقة ماظعؿؾة متعوؼم ميفمضوء مباغه مظصـادؼقماظؿأطقد ماحلؼقؼقة ماظؼقؿة م،صإن ماظعؼار ظكمسؾىمدوق

ماظعؼاريمتؽؿنمباألداسميفم مععمماظؼائؿةتطوؼرمظؾؿؾاغيماظعؼارؼةماإلدؿـؿار م،وأغهمؼؿمماظؿػاوضمحاظقًا باظػعلم

 %م.م20اهلقؽةماظعاعةمظؾرضابةمادلاظقةمحبقثمتصؾحمغلؾةمعامخيصصمظؾؿطوؼرمعنماظصـدوقم

 ادلطورؼنماظعؼارؼنيمبنيمصـادؼقماإلدؿـؿارماظعؼاريموموادلشارطةمؾؿعاونلمظإجيادمدؾضرورةممتماظؿأطقدمسؾىم

ماظعؼاريمجيدمصعوبةميفم ماخلصوصم،حقثمأنمادلطور مسؾىموجه مواظؿفارؼة مسؾىمادلؾاغيماإلدارؼة ظؾرتطقز

 .احلصولمسؾىماظؿؿوؼلمعنماظؾـوكم

 مظصـادؼقماإلدؿـؿارماظعؼاريمأنمُتطرحمررمتماظؿأطقدمبأ ئقماحمسامم،باإلضاصةمإديمتلفقلموثغهمعلؿوحمحاظقًا

م،حبقث ماظؿكارجمبشؽلممأغهماظصـدوقميفماظؾورصة مسؿؾقة ميفماخلروجمعنماظصـدوقمتؿم ماظرشؾة يفمحاظة

متممضدمأغهمؼؤطدأدفلم،طؿامأغهمباظـلؾةمظـشرةماإلطؿؿابماظعاممصؼدمأصؾحماظؿوضقعمسؾقفامإجؾاريمسـدمررحفاممبام

 .عنمذروطمؿضؿـهاإلرالعموادلعرصةمبؽاصةمعامتباظػعلم

 مػىمصـادؼقممتماظؿأطقدمبأ مذراءماألراضيموإمنا مإديمبقعمأو ماظعؼاريمالمؼفدفمإغشائفا نمصـادؼقماإلدؿـؿار

،وضدممتماظؿوصلمواإلتػاقمممإجيارمادلؽاتبموادلؾاغيماإلدارؼةمواظعؼاراتوحتؼققمسائدمعنمخاللمتفدفمظؾربحم

دمأيمعشؽؾةمإذامأتققتماظػرصةمظؾقعماألراضيماظيتممتمذرائفاممععماهلقؽةماظعاعةمظؾرضابةمادلاظقةمسؾىمأغهمالمتوج

مواإلجيار، ماظؿطوؼر مأدعارػاموظؽـهبغرض مإرتػاع محلني مسؾقفا ماإلبؼاء مبغرض ماألراضي مبشراء معلؿوح مشري

 .موادلؿاجرةمبفامحقـؽًذ

 ميفماأل مبأغفا ماظعؼاريم،حقثممتماظؿأطقد مإديمممقزاتماظدخولميفمصـادؼقماإلدؿـؿار داسممتتماإلذارة

مLong Term Viewم أيمادلؤدلاتمادلاظقةماظيتمهلامرؤؼةمروؼؾةمادلدىمTypical Investorsتعؿؿدمسؾىم

ماظرؤؼةمواهلدفمحولمإغشاءمربػظةم،تـؿوم جتاهمحتؼققماظعائدم،عـلمصـادؼقموذرطاتماظؿأعنيم،حقتمترتؽز

 غلؾةماظعائدمعـفامدـوؼًام.

 ماظصـدو مظشرطة معـظم مضاغون ماظعؼاريم،وػلممتماظؿلاؤلمحولموجود مصـدوقماإلدؿـؿار ػـاكمقماظيتمتـشأ

ؾصـدوقمطقانمعلؿؼلمسنماظشرطةمؼصؾحمظموػلأؼةمأغشطةمأخرىمخبالفمإدارةماظصـدوقم،إعؽاغقةمأنمتؼوممب

ددمطؿامحيذرطةماظصـدوقمذرطةمعلاػؿةماظؼاغونمؼشرتطمأنمتؽونم،وػـاممتماظؿأطقدمبأنممأممالمبعدماإلغشاء

ؿقارمادلؤػؾنيمهلذاماظـشاطمطؿامأنمعلؽوظقاتفممربددةمعنمِضؾلماظؼاغونمأؼضًامذبؾسمإدارتفامحبقثمؼؿممإخ

مو، م مباظصـدوق ماإلدؿـؿار معدؼر ماظرضقبمسؾى مدور ماظصـدوق مظشرطة ماظعاعةمؼؽون ماهلقؽة معن بصالحقاتمأطرب

 ظؾرضابةمادلاظقة.



 

 

 

 امإسػاءمضرؼيبم،طؿاممتتممتماظؿأطقدمبانمصؾلػةماظعائدماظدوريمظصـادؼقماإلدؿـؿارماظعؼاريمجيبمأنمؼصاحؾف

%مصؼطمعنمرأسمعالماظشرطةم،موػـاممتم10اإلذارةمإديمحتدؼدمغلؾةماحلصصماظعقـقةميفماظؿطوؼرماظعؼاريمبم

مادلاظقةمضدمحددتمغلؾةمال مظؾرضابة ماظعاعة %مأخرىمظؾؿطوؼرم10%محبقثمتوجدمدقوظةم10اظؿأطقدمبانماهلقؽة

ثائقم،حبقثمإذامُوجدمأيمسفزم،صالمؼؿممحتؿقلمػذاماظعفزم،طؿامأنمػذهماظـلؾةمُتعدممبـابةمضؿانمحلؿؾةماظو

 حلؿؾةماظوثائق.

 متماظؿوضقحمبأنمإغشاءموإدارةماظصـدوقمؼدورمحولمثالثةمأررافمطاظؿاظي:م 

 عؾقونمجـقهم.م1ظيتمتؼوممبإصدارماظصـدوقمحبدمأدغىموػىمام:مذرطةمإصدارماظصـدوق .1

 عؾقونمجـقهم.م210نمسمعالمالمؼؼلمسثممتؿقولماإلدارةمإديمذرطةمأخرىمبرأ .2

مععمادلطورؼنماظعؼارؼنيموذرطاتمأخرىمترتؾطمإرتؾاطموثققم .3 مإديمسالضاتماخرىمصرسقة باإلضاصة

باظصـدوقموػىمذرطاتمخدعاتماإلدارةمواظيتمتؼوممبؿعقنيمادلؼقؿنيماظعؼارؼنيم،طؿامتؼوممحبػظم

مواظؼواغنيمادلـظؿة ماظؼواسد متطؾققمطاصة مؼؿم مبأغه مظؾفقؽة مخدعاتمسؼارؼةم،ماظوثائقمطؿأطقد مذرطة و

 ألسؿالماظـظاصةمواظصقاغةم،مباإلضاصةمإديمتعقنيمإثـانمعراضؾنيمحلاباتموعلؿشارمضاغوغي.

 متماظؿلاؤلمحولمإعؽاغقةمضقامماظصـدوقمبؿؾادلماظعؼاراتمإديمجاغبموزقػؿهماألدادقةمعنمحقثمذراءمأصولم

ممتماظؿأطقدمبأ م،وػـا ماظؿطوؼر مبعؿؾقة مظؾدخلمواظؼقام معدرة مسؿؾقاتمسؼارؼة اظؿؾادلمظؾعؼاراتمغهمميؽنمإجراء

مسدممإتلاعهمباظؿؽرارؼة.عاداممالمؼوجدممماردةمظذظكمبشؽلمعلؿؿرمععم

م

م

م

ذيعقةماإلدؿـؿارمرئقسمم-ػاغيمتوصققماألدؿاذم/مويفمغفاؼةماالجؿؿاعمضامماظلقدماألدؿاذم/محلنمحلنيمرئقسماظؾفـةمبشؽرم

 طةم.ذيقعماحلضورمسؾىمحلنمادلشاروممادلؾاذرمدابؼًا

م


