صندوق عوائد العقاري
ملحق النظام األساس ي
مدير الصندوق

شركة أعيان لإلجارة واالستثمار ش.م.ك.ع

تحدد تفاصيل أتعاب مقدمي الخدمات في ملحق النظام األساس ي للصندوق ونشرة االكتتاب مع بيان الجهة التي تتحمل تلك األتعاب.
ويتحمل الصندوق مصاريف التأسيس ورسوم ترخيص الهيئة أو أي رسوم أخرى تفرضها الهيئة .وال يجوز دفع أي مبلغ من أصول
الصندوق في حال تعيين مقدم الخدمة لتأدية أي من املهام املرتبطة بمهام مدير الصندوق أو مقابل أتعاب مستشار االستثمار أو
الترويج للوحدات أو بيعها ،ويشمل ذلك على سبيل املثال ال الحصر -مصاريف نسخ وتوزيع النظام األساس ي للصندوق -إذ على مدير
الصندوق أن يتحمل هذه املصاريف.
ال ينفذ أي تعديل على هذا امللحق إال بعد موافقة الهيئة بأثر فوري أو في املوعد الذي تحدده.
ويجب على مدير الصندوق إخطار حملة الوحدات بأي تعديل على هذا امللحق ،وذلك خالل فترة ال تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ
موافقة الهيئة على هذا التعديل ،ويجوز أن يتضمن النظام األساس ي للصندوق آلية إلخطار حملة الوحدات عن طريق وسائل االتصال
اإللكترونية أو الحديثة.

األتعاب

قيمة األتعاب

طريقة احتساب األتعاب

 %0.05على أس ا ا ا ااا سا ا ا اانوي من ص ا ا ا ااافي قيمااة
تحس ااب عند حس اااب ص ااافي قيمة األص ااول
أمين الحفظ االص ا ا ااول بحد أدنى ( )5000خمس ا ا ااة آال دينار
) (NAVوتسدد كل ثالثة أشهر.
ً
كويتي سنويا.
 %0.05على أس ا ا ا ااا سا ا ا اانوي من ص ا ا ا ااافي قيمااة
تحس ااب عند حس اااب ص ااافي قيمة األص ااول
مراقب االستثمار االص ا ا ااول بحد أدنى ( )5000خمس ا ا ااة آال دينار
) (NAVوتسدد كل ثالثة أشهر.
ً
كويتي سنويا.
تحس ا ا ااب على أس ا ا ااا س ا ا اانوي وتدفع وفق
التالي:
  400دينااار كويتي أتعاااب املراجعااة للفترةالتي تنتهي في  31مار .
  400دينااار كويتي أتعاااب املراجعااة للفترةمراقب
ً
التي تنتهي في  30يونيو.
 2000د.ك سنويا
الحسابات
الخارجي
  400دينااار كويتي أتعاااب املراجعااة للفترةالتي تنتهي في  30سبتمبر.
  800دي انا ااار ك ااوي ات ااي أت اعا اااب ال اتا اادق اي ااقالس ا اانوي للس ا اانة املالية التي تنتهي في 31
ديسمبر.
تحس ا ااب على أس ا ااا س ا اانوي وتس ا اادد على
مكتب التدقيق
ً
 700د.ك سنويا
دفعتين متساويين وفق التالي:
الشرعي الخارجي
OCTOBER 27, 2022
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الجهة التي
تتحمل
األتعاب
الصندوق

الصندوق

الصندوق

الصندوق
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حافظ السجل

ً
 1500د.ك سنويا
حال اجراء توزيعات نقدية او منحة يتم
احتساب أتعاب بنسبة  %20من أتعاب حفظ
سجل حملة الوحدات.

 الدفعة االولى عند توقيع العقد. ال اادفعااة الث اااني اة بع ااد سا ا ا ات ااة أش ا ا ااهر مناستحقاق الدفعة األولى.
تحس ااب عند حس اااب ص ااافي قيمة األص ااول
) (NAVوتسدد دفعة واحدة خالل العام.

الصندوق

أتع اااب إدارة %1.5 :على أس ا ا ا ااا سا ا ا اانوي كح ااد  -تحسب اتعاب االدارة عند حساب صافي
قيمة األص ا ااول ) (NAVوتس ا اادد كل ثالثة
أقص ى من صافي قيمة االصول.
أتعاب تش ا ااجيعية :أتعاب تش ا ااجيعية بواقع  %20أشهر.
من األرباح السنوية التي تزيد على  %8من القيمة
الصندوق
مدير الصندوق
الص ا ا ااافية ألص ا ا ااول الص ا ا ااندوق في بداية الس ا ا اانة  -تحس ا ا ا ا ااب االتعا اااب التش ا ا ااجيعيا ااة عنا ااد
املالية.
تحقيق ارباااح سا ا ا اانويااة تزيااد عن  %8من
ال يجوز أن تزيد كافة أتعاب مدير الصااندوق عن القيمة الص ا ااافية الص ا ااول الص ا ااندوق في
ً
 % 5سنويا من القيمة الصافية لألصول.
بداية السنة وتسدد دفعة واحدة.
عند طلب االكتتاب في الصندوق.
يتقاض ا ى مدير الص ااندوق عمولة اكتتاب بمقدار
حامل الوحدة
عمولة االكتتاب
 20فلس من كل وحدة استثمار.
تااحس ا ا ا ا ااب ع اقا ااب ت ا ص ا ا ا ايااص الااوحا اادات
باسا ا ا ااتقطاع عمولة االش ا ا ااتراك من صا ا ا ااافي حامل الوحدة
عمولة االشتراك  %0.5كحد أقص ى من قيمة االشتراك.
قيمة الوحدات املشترك بها.
تحس ا ااب باس ا ااتقطاع عمولة االس ا ااترداد من
حامل الوحدة
عمولة االسترداد  %0.5كحد أقص ى من قيمة االسترداد.
صافي قيمة الوحدات املستردة.
يتحمل الصندوق مصروفات التأسيس التي يتكبدها مدير الصندوق بحد أقص ى 50,000
مصروفات
الصندوق
د.ك( .خمسون ألف دينار كويتي) ويتم استهالك مصروفات التأسيس خالل السنة املالية
التاسيس
األولى.
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