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أ داء الصندوق

هدف الصندوق

القيمة اﻻسمية للوحدة

 1.000د.ك

صافي قيمة الوحدة

 0.629د.ك

العائد منذ التأسيس

% 38.09

التوزيعات النقدية )على القيمة اﻻسمية(

% 3.17

التوزيعات النقدية )على صافي قيمة الوحدة(
العائد منذ بداية السنة 2020

% 5.04
% 1.06

التوزيعات النقدية منذ التأسيس

 752فلس

عدد العقارات

10

الملخص
إجمالي اﻷصول

 16,044,607د.ك

النقد

 44,761د.ك

صافي قيمة اﻷصول

 15,276,793د.ك

تاريخ بدء النشاط

2005/4/17

مدة الصندوق

 5سنوات قابلة للتجديد

تاريخ آخر تجديد رخصة الصندوق

 2017/9/29لمدة  3سنوات

مدير الصندوق

شركة أعيان لﻺجارة واﻻستثمار

أتعاب مدير الصندوق

 %1.5من صافي قيمة اﻷصول

عمولة اﻻشتراك  /اﻻسترداد

% 0.5

اﻻشتراك و اﻻسترداد

ربع سنوي

العمولة التشجيعية

 %20من اﻷرباح السنوية التي تزيد على
 %8من صافي قيمة اﻷصول

الحد اﻷدنى لﻼشتراك

 5,000وحدة

تقييم قيمة الوحدة

ربع سنوي

تقييم عقارات الصندوق

نصف سنوي

أمين الحفظ و مراقب اﻻستثمار

الشركة الخليجية لحفظ اﻷوراق المالية

مدقق الحسابات

مكتب ) – BDOالنصف وشركاه –
فيصل صقر الصقر(

المراقب الشرعي

شركة شورى لﻼستشارات الشرعية

أتعاب مقدمي الخدمات

وفقا لنص المادة رقم ) (61من النظام
اﻷساسي للصندوق المعتمد بتاريخ
.2019/12/24

النقديـــة شـــهريا مـــن خـــﻼل اســـتثمار رأس مـــال الصـــندوق فـــي تـــ أجير
وشــــراء وبيــــع وتطــــوير العقــــارات المــــدرة والغيــــر المــــدرة للــــدخل
داخــــل وخــــارج دولــــة الكويــــت ،كمــــا يســــتثمر فــــوائض اﻷمــــوال فــــي
السوق النقدي وفقا ﻷحكام الشريعة اﻹسﻼمية.

صافي قيمة الوحدة
0.690

م ا رس 2 0 2 0

0.670
0.650

0.631 0.629

0.630
0.628

0.590

التوزيع الجغرافي ﻷصول الصندوق
20%
الكو ت
اﻹمارات

80%

الكو ت
اﻹمارات

توزيع أصول الصندوق
6%

إس ثماري
تجاري و م اتب
صنا

توزيع قطاعات الصندوق
6% 2%

توزيعات نقدية شهرية.
اﻻشتراك واﻻسترداد بشكل ربع سنوي.

متوافق مع أحكام الشريعة اﻹسﻼمية.

30%

64%

مميزات الصندوق

يستثمر الصندوق في العقارات المدرة للدخل.

0.610

MAR-16
JUN-16
SEP-16
DEC-16
MAR-17
JUN-17
SEP-17
DEC-17
MAR-18
JUN-18
SEP-18
DEC-18
MAR-19
JUN-19
SEP-19
DEC-19
MAR-20

عدد الوحدات القائمة

 24,275,577وحدة

تحقيــــق أربــــاح رأســــمالية ونقديــــة والقيــــام بــــدفع العوائــــد واﻷربــــاح

92%
عقارات
نقد
أرصدة أخرى
محافظ عقار ة

0%

`

