األسئلة الشائعة حول صندوق اإلنماء مكة العقاري
حول الصندوق
حول الصندوق
 .1ما هو حجم الصندوق؟

 .7ما هي الجهة الرقابية التي تشرف على الصندوق؟

يبلــغ حجــم صنــدوق اإلنمــاء مكــة العقــاري  6.09مليــار ريــال

الصنــدوق مرخــص مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة وهــي الجهة

ســعودي مقســمة الــى عــدد  609مليــون وحــدة مطروحــة
ً
ً
طرحــا عامــا.

التــي تشــرف عليه.
 .8هل باإلمكان امتالك وحدة عقارية من اصول الصندوق؟

 .2ماهي اصول صندوق اإلنماء مكة العقاري؟

ال ،االستثمار فقط في وحدات الصندوق.

األصــول مكونــه مــن  6أبــراج فندقية ومجمعيــن تجاريين مفصلة
علــى النحــو التالي:

 .9هــل ســتكون الوحــدات متداولــة فــي الســوق الســعودي مثــل

• ثالثــة فنــادق مــن فئــة الخمــس نجــوم :هيلتــون لألجنحــة

صناديــق (ريــت)؟

الفندقيــة ،حيــاة ريجنســي ،وكونــراد.

ال ،حيــث يخضــع الصنــدوق لالئحــة صناديــق االســتثمار العقــاري

• المجمعيــن التجارييــن (ســوق الخليــل) :مجمعيــن تجارييــن

الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة ويمكــن االطالع على شــروط

مكونــة مــن أربــع طوابــق لــكل مجمــع.

وأحــكام الصنــدوق لمعرفــة القنــوات المتاحــة لبيــع وشــراء

تتميــز الفنــادق الثالثــة بوجودهــا أمــام الحــرم المكــي الشــريف

الوحــدات بعــد البــدء بأعمــال الصنــدوق.

واطاللتهــا المباشــرة علــى الكعبــة المشــرفة .وتعتبــر مــن أحــدث
ً
الفنــادق التــي تــم افتتاحهــا مؤخــرا فــي المنطقــة المركزيــة
للحــرم المكــي .إضافــة الــى ذلــك تمتــاز بتنــوع فــي تصاميــم

 .10هل هناك احتمالية النقضاء الصندوق قبل المدة المحددة؟
نعم ،الرجاء االطالع على شروط وأحكام الصندوق.

وأحجــام الغــرف إضافــة إلــى اختــاف المشــغلين ممــا يضيــف
ميــزة خاصــة لــكل فنــدق.

 .11هل بإمكاني الحصول على تقارير دورية للصندوق؟
ســيقدم مديــر الصنــدوق تقاريــر دوريــة الــى مالكــي الوحــدات

 .3ما هي العوائد المتوقعة للمستثمرين في الصندوق؟

كل ســتة أشــهر عــن طريــق البريــد أو الوســائل اإللكترونيــة،

يســتهدف الصنــدوق تحقيــق عائــد ســنوي للمســتثمرين وقــدرة

وســيتم االفصــاح عــن المعلومــات التاليــة :

 ٪٨وذلــك بعــد خصــم الرســوم االداريــة والتشــغيلية للصنــدوق.

• صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق وصافــي قيمــة أصــول
الصنــدوق للوحــدة.

 .4ما هي آلية توزيع االرباح ؟
ً
ســيتم توزيــع االربــاح مرتيــن ســنويا عــن طريــق االيــداع فــي
حســابك االســتثماري لــدى شــركة االنمــاء لالســتثمار.

• عــدد وحــدات الصنــدوق التــي يملكهــا كل مالــك وحــدات
وصافــي قيمتهــا.
• ســجل بصفقــات كل مالــك وحــدات علــى حــدة ،بمــا فــي ذلك أي
ربــح الحــق (إن وجــدت) آلخــر تقريــر تــم تقديمه لمالــك الوحدات.

 .5كم مدة الصندوق؟

وعلــى مــاك الوحــدات تزويــد مديــر الصنــدوق بالمعلومــات

مــدة الصنــدوق خمــس ســنوات ،قابلــة لتمديــد لفتــرة مماثلــة

الصحيحــة لعناويــن المراســلة وتحديثهــا باســتمرار.

(خمــس فتــرات) مــدة كل فتــرة ســنة واحــدة  ،مــا لــم يتــم إنهــاؤه
ً
قبــل ذلــك وفقــا لهــذه الشــروط واألحــكام.

 .12ماهي درجة المخاطر لالستثمار في الصندوق؟
متوســطة ،ومــن المخاطــر المترتبــة علــى االشــتراك فــي

 .6كــم ســعر الوحــدة فــي صنــدوق اإلنمــاء مكــة العقــاري؟ وهــل

الصنــدوق :أداء الســوق العقــاري ،وعمليــة تســييل الوحــدات

هنــاك رســوم لالشــتراك فــي الصنــدوق؟
ُ
تطــرح الوحــدات علــى المســتثمرين ســواء افــراد أو مؤسســات

خــال فتــرة عمــل الصنــدوق .الرجــاء االطــاع علــى شــروط وأحــكام

بســعر  10ريــال ســعودي لــكل وحــدة ،وال يوجــد رســوم لالشــتراك
فــي الصنــدوق.

الصنــدوق لمعرفــة جميــع المخاطــر المترتبــة علــى االســتثمار
فــي الصنــدوق.

حول االشتراك
 .1متى يبدأ طرح الصندوق لالشتراك؟ وكم مدة االشتراك؟
تبــدأ فتــرة االشــتراك مــن يــوم األثنيــن  ١٤٣٨/١٢/٢٧هـــ (الموافــق

 .6هــل يســمح للمقيــم فــي المملكــة العربيــة الســعودية
باالشــتراك فــي الصنــدوق؟

 ٢٠١٧/٩/١٨م) الــى يــوم الثالثــاء  ١٤٣٩/١/١٧هـــ (الموافــق

ال ،حيــث يخضــع االشــتراك فــي الصنــدوق لنظــام تملــك غيــر

 ٢٠١٧/١٠/١٧م) ولمــدة ثالثــون يــوم.
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 .2كيف يمكنني االشتراك في صندوق اإلنماء مكة العقاري؟
يمكن االشتراك في الصندوق من خالل الوسائل التالية:

 .7هل استطيع االشتراك باسم أفراد أسرتي؟

• موقع شركة اإلنماء لالستثمار:

نعــم يســتطيع ابنــاؤك وافــراد أســرتك االشــتراك عبــر حســابات

www.alinmainvestment.com

مســتقلة لــكل فــرد مــن أفــراد االســرة فــي شــركة اإلنمــاء

• فروع شركة اإلنماء لالستثمار

لالســتثمار.

فــي حــال كنــت شــريك جديــد ولــم يســبق لــك أن اســتثمرت
ً
فــي صناديــق اإلنمــاء لالســتثمار ،فإنــه يتوجــب عليــك اوال فتــح

 .8هــل باإلمــكان التراجــع عــن االشــتراك أو جــزء منــه؟ ومــا هــو اخــر

حســاب لــدى شــركة اإلنمــاء لالســتثمار واســتكمال المتطلبــات

موعــد للتراجع؟

النظاميــة ،ومــن ثــم يمكنــك االشــتراك فــي الصنــدوق مــن

يمكــن التراجــع عــن االشــتراك اذا تــم طلــب الغــاء االشــتراك خــال

خــال الوســائل المذكــورة فــي األعلــى.

المــدة المحــددة لالشــتراك.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحة االشتراك.
 .9كم مدة استرداد الفائض من االشتراك؟
 .3كم هو الحد االدنى لالشتراك في الصندوق؟

 ١٥يوم عمل بعد انقضاء فترة التخصيص.

يبلــغ الحــد األدنــى لالشــتراك  10,000ريــال ســعودي تمثل قيمة
 1,000وحــدة حيــث تبلــغ قيمــة الوحــدة  10ريال.

 .10هــل قبــول االشــتراك يضمــن تخصيــص كاملــة الوحــدات
المشــترك بهــا؟

 .4من يحق له االشتراك في الصندوق؟

نعــم فــي حــال لــم تبلــغ مجمــوع مبالــغ االشــتراك مــن جميــع

األشــخاص الطبيعيــون مــن الجنســية الســعودية و المؤسســات

المســتثمرين  6.09مليــار ريــال .وفــي حــال بلــوغ إجمالــي مبالــغ

والشــركات وصناديق االســتثمار وغيرها من المنشــآت النظامية

االشــتراك مــن قبــل المســتثمرين لـــ  6.09مليــار ريــال ،ســوف يتــم
ً
التخصيــص بنــاء علــى آليــة يحددهــا مديــر الصنــدوق الحقــا ويتــم

االشــتراك فــي الصنــدوق لنظــام تملــك غيــر الســعوديين للعقــار

رد الفائــض لحســاب العميــل االســتثماري لــدى شــركة االنمــاء
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لالســتثمار.

القائمــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية حيــث يخضــع

مــارس .)2011
 .5هــل يســمح لمواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي
باالشــتراك فــي صنــدوق االنمــاء مكــه العقــاري؟
ال ،حيــث يخضــع االشــتراك فــي الصنــدوق لنظــام تملــك غيــر
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اخالء مسؤولية
ً
ال يعــد مــاورد فــي هــذه المــادة بديــا عــن شــروط واألحــكام الصــادرة مــن شــركة اإلنمــاء لالســتثمار والموافــق عليهــا مــن هيئــة الســوق الماليــة ،وعنــد وجــود أي
تعــارض بيــن مــا ورد فــي هــذه المــادة وبيــن الشــروط واألحــكام ،فــإن المرجعيــة تكــون للشــروط واألحــكام .وحيــث أن الشــروط واألحــكام هــي األســاس فــي التعاقــد
ً
واالشــتراك فــي الصنــدوق ،فإنــه يجــب االعتمــاد دائمــا علــى الشــروط واألحــكام المنشــورة علــى موقــع شــركة اإلنمــاء لالســتثمار.
كمــا أن المــواد و التقاريــر المنشــورة هــي لغــرض المعلومــات العامــة فقــط ،و ال ينبغــي اعتبارهــا توصيــة لشــراء او بيــع أي ورقــة ماليــة .شــركة اإلنمــاء لالســتثمار
ال تضمــن اداء أي اســتثمار وان عوائــد االوراق الماليــة مــن الممكــن ان تتذبــذب ،و جميــع االســتثمارات عرضــه لمخاطــر الخســارة او احتماليتهــا و قــد يــؤدي ذلــك الــى
اســتقطاع جــزء او كامــل راس المــال المســتثمر لدفــع تلــك العوائــد ،و عليــه مــن الممكــن ان تكــون المبالــغ المســتردة مــن راس المــال المســتثمر اقــل او قــد ال يكــون
هنالــك مبالــغ مســترده لــراس المــال المســتثمر ،هــذه المنتجــات قــد ال تكــون مناســبه لجميــع المســتثمرين ،ولذلــك يستحســن طلــب مشــورة متخصصة من مستشــارك
المالــي والقانونــي الخــاص بــك قبــل الشــروع باالســتثمار فــي االوراق الماليــة.

