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 وحدة / دينار ك 23,600,000

دينار ك 23,848,834

دينار ك 1.01054 مة الوحدة للصندوق صا ق

ثمار تال لألس اب تك  كة ب

صندوق عقاري مدر للدخل (متداول)

ة عة اإلسالم ام  ال متوافق مع أح

ة مدة الصندوق،  ة إال  نها ثمار داد وحداته االس جوز اس صندوق مغلق ذو رأس مال محدد وال 
ة لهيئة أسواق المال. ذ ادة رأس ماله وفقا لالئحة التنف جوز ز و

الدينار ال 

ثمار  القطاع العقاري من خالل  ة للراغب  االس ة جاذ يهدف الصندوق ا توف فرص عقار
ة) المطورة والمدرة  ة، الحرف ة، الصناع ة، التجار ثمار ثمار  جميع أنواع العقارات (االس االس

ة  ل شغ ات ال قل عن 90% من إيرادات العمل ــــع ما ال  اإلضافة إ توز ت  للدخل داخل دولة ال
ل شهري، وكذلك  ش ف) للعقارات ع حملة الوحدات  عد خصم المصار (اإليرادات المحصلة 

ة أو المشاركة  صناديق  ل الودائع لدى المصارف اإلسالم قا ة  ما  استغالل الفوائض النقد
ة المدرة للدخل (المتداولة). أسواق النقد أو الصناديق العقار
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ث من ذلك  س ل سنة و سم من  ت  31 د ة للصندوق من أول يناير وت دأ السنة المال ت
ــــخ انتهاء  ت  تار شائه وت ــــخ االنتهاء من إجراءات إ دأ من تار ة األو للصندوق فت السنة المال
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مدة الصندوق

رأس مال الصندوق الحا 

د  لة للتجد ثالثون سنة قا

31/05/2020

ت تال ر اب تك  صندوق ب

نوفم 2015         



ثمار الجما        كتاب أنظمة االس

عقار رقم 1786.

عقار رقم 2787.

عقار رقم 3762.

عقار رقم 931 ( حق إنتفاع)4.

عقار رقم 524.
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ة للوحدة مة اإلسم د.ك للوحدة / 0.292% من الق

ة للوحدة مة اإلسم د.ك للوحدة / 2.33% من الق

ة للوحدة مة اإلسم د.ك للوحدة / 2.33% من الق

**

2

س عات منذ التأس التوز

عات الصندوق:4.  توز

ة عات الشه التوز

ة** عات آلخر سنة مال التوز

ة السنة * دا %العائد منذ 

س %العائد منذ التأس

العائد منذ 01 يناير 2020

سم 2020 ر 2019 إ 31 د ت ة - من 29 أ ة الحال عات للسنة المال التوز

0.002917

 عائد الصندوق:3.

%العائد الشهري 

 مكونات الصندوق:2.

الصندوق  أ خمس مكونات 
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12.94%

8.85%

8.69%

6.87%

0.023333

0.023333

نوفم 2015         



ثمار الجما        كتاب أنظمة االس

3

ةمكتب التدقيق ال الخار  ة اإلسالم شارات المال ة لالس كة المشورة و الرا

 مقدمو خدمات الصندوق:5.

ات الخار  اهمراقب الحسا س محمد النصف-BDO النصف و  ق

تك، شارع أحمد الجابر ساحة الصفاة، الطوابق 32، 33عنوان مدير الصندوق ج ب ب

1842000الهاتف

و  د االل info@kfhcapital.com.kwال

و لمدير الصندوق www.kfhcapital.com.kwالموقع االل

ة للمقاصةجهة حفظ السجل كة ال ال

انات االتصال:6.  ب

ط االتصال إدارة خدمة العمالءاسم ضا

ة للمقاصةأم الحفظ كة ال ال
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