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شــركة اإلنمــاء لالســتثمار )شــركة مســاهمة ســعودية مقفلــة مملوكــة لمصــرف اإلنمــاء( بــرأس مــال مصــرح بــه )1,000,000,000( ريــال ســعودي 
ورأس مــال مدفــوع 500 مليــون ريــال ســعودي وتبلــغ األصــول تحــت اإلدارة لشــركة اإلنمــاء لالســتثمار أكثــر مــن 71 مليــار ريــال ســعودي منهــا أكثــر 
مــن 55 مليــار ريــال ســعودي مــن خــالل أكثــر مــن 25 صنــدوق اســتثمار عقــاري وملكيــة خاصــة. باإلضافــة إلــى أكثــر مــن 15 مليــار ريــال ســعودي مــن 

خــالل صناديــق األســهم والمحافــظ الخاصــة وصناديــق أســواق النقــد. 

صندوق اإلنماء ريت الفندقي هو صندوق استثمار عقاري متداول )ريت( وسيتم إدراج وحداته في السوق الرئيسية )تاسي(.

تبلغ مدة الصندوق 99 سنة.

يبلغ حجم رأس مال الصندوق 1,020,021,000 ريال سعودي

ــر  ــه اســتثمار مدي  من
ً
ــال ســعودي والــذي يشــكل %50 مــن إجمالــي الطــرح مطروحــا ــغ النقــدي المطــروح للجمهــور 511,401,000 ري ــغ المبل يبل

 
ً
الصنــدوق فــي االكتتــاب 100,000,000 ريــال ســعودي والــذي يشــكل %9.8 مــن إجمالــي الطــرح والجــزء المتبقــي %50 تمــت المشــاركة بــه عينيــا

مــن المــالك الحالييــن لألصــول. 

يســتهدف الصنــدوق تحقيــق توزيعــات نقديــة مســتمرة وقابلــة للنمــو وتنميــة أصــول الصنــدوق مــن خــالل االســتثمار المباشــر فــي عقــارات مــدرة 
للدخــل متخصصــة فــي القطــاع الفندقــي.

يسمح باالشتراك بالصندوق للعمالء المؤسسيين والعمالء االفراد والعمالء المؤهلين. 

يستهدف الصندوق تحقيق عائد سنوي صافي للمستثمرين وقدرة %6.3 )من دون إستخدام التسهيالت اإلئتمانية(.

 إلــى الدخــل مــن الخدمــات األخــرى 
ً

( باإلضافــة
ً
تتنــوع عوائــد الصنــدوق مــن أكثــر مــن 1,000 غرفــة فندقيــة )حوالــي 365,000 ليلــة فندقيــة ســنويا

)القاعــات متعــددة االســتخدامات / األطعمــة والمشــروبات والخدمــات المســاندة(.   

تبدأ فترة الطرح من تاريخ 30/10/2022م ولمدة 7 أيام عمل. 

نعــم يحــق للصنــدوق الحصــول علــى تمويــل متوافــق مــع الظوابــط الشــرعية، حيــث أن هيكلــة الصنــدوق الحاليــة اليوجــد بهــا أي تمويــالت مصرفية 
 علــى 

ً
إذ يســتهدف مديــر الصنــدوق بعــد إطــالق الصنــدوق الحصــول علــى تمويــالت إئتمانيــة واالســتحواذ علــى أصــول إضافيــة ممــا ينعكــس إيجابــا

رأس مــال الصنــدوق. 

نصف سنوية 

تبلغ القيمة االسمية للوحدة 10 ريال سعودي.

اليوجد رسوم اشتراك في الصندوق.

يمكن لمالكي الوحدات النقدية بيع وشراء الوحدات بعد الطرح مباشرة من خالل حساباتهم االستثمارية عبر السوق الرئيسية )تاسي(.

نعم، يوجد فترة حضر على بيع الوحدات العينية ولمدة 12 شهر.

يتم اإلشراف على الصندوق من قبل هيئة السوق المالية.

يبلغ الحد األدنى لالشتراك في الصندوق 500 ريال سعودي.

الحد األعلى لالشتراك يبلغ 300 مليون ريال سعودي.

خالل عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء فترة الطرح كحد اقصى.

يمكــن للمســتثمرين األفــراد االشــتراك عــن طريــق قنــوات الجهــات المســتلمة )مصــرف اإلنمــاء، مصــرف الراجحــي، بنــك الريــاض( والمســتثمرين 
المؤسســاتيين يمكنهــم االشــتراك عــن طريــق شــركة اإلنمــاء لالســتثمار.

تــم هيكلــة الصنــدوق حيــث أن مــدة العقــود )التشــغيل بحــد أدنى/التأجيــر( ال تقــل عــن خمســة ســنوات مــع توفيــر ضمانــات مــن قبــل المــالك الحالييــن 
.)

ً
للفنــادق )مــن ســندات ألمــر/ ضمــان مؤسســي/ رهــن وحــدات( مــن قبــل الضامنيــن )شــركات متخصصــة ومليئــة ماليــا

يتــم حســاب أتعــاب الصنــدوق كنســبة مــن صافــي الدخــل التشــغيلي وليــس مــن إجمالــي أصــول الصنــدوق بحيــث يتــم حســاب األتعــاب فقــط علــى 
الدخــل المحقــق. )توافــق مصلحــة مديــر الصنــدوق مــع مالكــي الوحــدات(.

1.    من هو مدير الصندوق؟

األسئلة واألجوبة 
الشائعة

2.    ماهو نوع الصندوق؟ وفي أي سوق مالية سيتم إدراج وحدات الصندوق؟

3.    كم تبلغ مدة الصندوق؟

4.    كم يبلغ حجم رأس مال الصندوق؟

5.    ما المبلغ اإلجمالي المطروح لالكتتاب؟

٦.    ماهو هدف الصندوق االستثماري؟

٧.    ماهي اصول صندوق اإلنماء ريت الفندقي؟

٨.    ماهي الفئات المسموح لها باالشتراك؟

9.    ما العائد المتوقع للمستثمرين في الصندوق؟

10.    مامدى تنوع عوائد الصندوق؟

11.    متى يبدأ طرح الصندوق لالشتراك؟ وكم مدة االشتراك؟

12.     هل يحق للصندوق الحصول على تسهيالت إئتمانية؟

13.    ماهي ألية توزيع األرباح؟

14.    كم سعر الوحدة في صندوق اإلنماء ريت الفندقي؟ 

15.    كم تبلغ رسوم االشتراك في الصندوق؟

1٦.    ماهي ألية بيع وشراء الوحدات بعد اإلدراج؟

1٧.    هل يوجد فترة حضر لبيع الوحدات العينية؟

1٨.    ما هي الجهة الرقابية التي تشرف على  الصندوق؟

19.    كم هو الحد األدنى لالشتراك في الصندوق؟

20.    هل يوجد حد أعلى لالكتتاب؟

21.    متى سيتم اإلعالن عن تخصيص الوحدات للمستثمرين ورد المبالغ الفائضة؟

22.    ماهي الجهات التي يستطيع المستثمرون االشتراك عن طريقها؟

23.    كم تبلغ مدة تشغيل العقود الخاصة بالصندوق؟

24.    ماهي ألية حساب أتعاب اإلدارة؟

عدد النجوم الموقع اسم الفندق

خمس نجوم الرياض فندق فيتوري باالس

أربع نجوم الرياض فندق أسكوت رافال

أربع نجوم جدة فندق كالريون

ثالث نجوم  الرياض فندق كمفورت إن العليا

ثالث نجوم  جدة فندق كمفورت إن

 لكــــــم
ً
شـكــــــــــرا


