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صندوق املركز العقاري 

 يتبع ذلك انتعاش يمثل بداية دورة جديدةوأن شهًرا القادمة 12الكويت خالل الـ في ر السوق العقاري يستقمن املتوقع أن : السوق

 توزيع نقدي ب%8تقاربتحقيق عوائد يستهدف وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، و مدر للدخل مفتوح صندوق هو : صندوق املركز العقاري
مع تعرض محدود ملخاطر التشغيل%5لمستثمرين بنسبة ل

 للصندوق هناك مخاطر مرتبطة باالستثمارات العقارية نهدف إلى التقليل منها في عملياتنا من خالل اإلدارة االستباقية: املخاطرإدارة
ولعقارات الصندوق 

2003سنوًيا بين %7.6بما يعادل معدل عائد داخلي يبلغ 2003منذ إنشائه في %149حقق الصندوق عائدات إجمالية بلغت : األداء
%5وقام بتوزيعات شهرية بنسبة ،2021وأغسطس 

وق ومقدمي من خالل نهج فعال وعملي لإلدارة اليومية للصندصحيةيحافظ الصندوق على مستويات إشغال وتحصيل : التميز التشغيلي
خدمات الصندوق 

املحتمل من الصاعده باإلضافة إلى االتجا،نقدية شهريةتوزيعاتيتيح الصندوق فرصة استثمارية طويلة األجل لتوليد : الفرصة االستثمارية
الدخول في سوق العقارات في املرحلة الحالية من الدورة العقارية

امللخص التنفيذي
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نظرة عامة على السوق العقاري بدولة الكويت
يتبع ذلك انتعاش وأن شهًرا القادمة 12من املتوقع أن يستقر سوق العقارات في الكويت خالل الـ 

يمثل بداية دورة جديدة

2025-27 2007

2010

2015

2021

نظرة عامة على شرائح القطاع
ا بسبب تأثير جائحة كوفيد: السكنيالقطاع

ً
مما يؤثر بشكل أساس ي على العقارات ،واالتجاه إلى خفض أعداد الوافدين19-تشهد ضغوط

في األشهر الستة إلى االثني عشر املقبلةيصل هذا القطاع إلى أدنى مستوياتهأن باتذات الجودة املنخفضة، مع توقع
 ا بسبب تأثير جائحة كوفيد: املكاتبقطاع

ً
ي عشر أدنى مستوياتها في األشهر الستة إلى االثنإلى هذا القطاع صل ي، ونتوقع أن 19-تشهد ضغوط

املقبلة
 ا بسبب زيادة العرض وتأثير جائحة كوفيد: التجزئةقطاع

ً
إلى أدنى مستوياتها في األشهر هذا القطاعصل بأن ي، مع توقع 19-تشهد ضغوط

.الستة إلى االثني عشر القادمة
 ذروتهإلى القطاعاقترب هذيمع توقع أن توفرها،نشهد طلًبا قوًيا بسبب العوائد التي : الصناعيالقطاع
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الفرصة االستثمارية في القطاع العقاري 
املعلومات األساسية لصندوق املركز العقاري 

اء تقرة عبر شر صندوق املركز العقاري هو صندوق ذو رأس مال مفتوح، يستثمر بشكل رئيس ي في العقارات املدرة للدخل بهدف تحقيق أرباح وعوائد مس
.وبيع وإدارة العقارات في القطاعات الواعدة في السوق العقاري في الكويت

2003مفتوحة، يعمل منذ عام : املدة

على قيمة الوحدة االسمية %6.27أرباح شهرية تعادل : التوزيع 
ً
(دينار واحد)سنويا

شهرًيا على صافي قيمة األصول : االشتراك

أشهر من تاريخ االشتراك6كل : االسترداد

0: نسبة الدين%

2: االكتتابرسوم : الرسوم%
من صافي الدخل%10: أتعاب اإلدارة
من رأس املال كعائد سنوي %8بعد تحقيق من صافي الدخل املحقق %20: رسوم تشجيعية

 2021دينار في أغسطس 1.230: صافي قيمة األصول
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استراتيجية صندوق املركز العقاري 
دف صندوق املركز العقاري، صندوق عقاري مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، يسته

ا على املستثمرين مع %5، وتوزيع نقدي بنسبة %8تحقيق عوائد بنسبة  تعرض محدودشهريً
لمخاطرل

:التاليةاالستراتيجيةالصندوق يتبنى

 التاليالنحو علىاألصول توزيعفقو الكويت،علىالتركيز معالعقاراتمنمتنوعةمجموعةفياالستثمار:

 صيانة جيدة وتركيز منخفض للمستأجرينمع تأجيرها بأسعار السوق السائدة، و استهداف أصول دون مخالفات، : جودة األصول

 مليون 2.5-1.5والذي يتضمن نسبة كبيرة من األصول السائلة بقيمة كويتي، مليون دينار 66.7يبلغإجمالي األصول املدارة: حجم األصول
كويتيدينار 

10إلى 5استهداف مستويات نقدية من : النقديةالصندوق مستويات%

5بنسبة مستهدفة تبلغأرباح شهرية مستقرة : التوزيع%

القطاعالتوزيع حسب التوزيع الجغرافي

%70-60 سكنية %100 الكويت

%40-30 تجارية %70-60 في حدود طريق الدائري الرابع
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نقدي
%4

تجاري 
31%

استثماري 
65%

القاربنيد
14%

دسمان
%22

الفحيحيل
%5

الفروانية
%11

حولي
%3

الجهراء
%4

الساملية
%29

شرق 
%12

الفرصة االستثمارية في القطاع العقاري 
األصول توزيع

.الكويتدولةداخلالتركيز عاليةواملناطقاملخاطر منخفضةالقطاعاتفيالعقاراتمنمتنوعةمحفظةفيالصندوق يستثمر 

للدخلمدرةعقاًرا17منمتوازنةمحفظةالصندوق يمتلك

مختلفةومحافظاتقطاعاتعبر العقاراتتتوزع.

2021أغسطسفيكمادينارمليون 65.1الصندوق أصول صافيقيمةبلغت

التوزيع وفق القطاعات التوزيع الجغرافي
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األداء املالي للصندوق 
منذ إنشائه في عام %149عوائد إجمالية قدرها ، الخالي من الديون املركز العقاري، حقق صندوق 

 بين عامي %7.6تعادل معدل عائد داخلي يبلغ 2003
ً

وتوزيع أرباح 2021وأغسطس 2003سنويا
%5نقدية شهرية بنسبة 
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(دينار)صافي قيمة األصول  أغسطس 2021
دينار 1.230
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(فلس)للوحدة /التوزيعات

التوزيعات الشهرية لصندوق املركز العقاري 
.، نجح الصندوق في تقديم توزيعات شهرية2003منذ تأسيس صندوق املركز العقاري في عام 

، بما يمثل 5.225، وصلت التوزيعات إلى 2020ومنذ نوفمبر 
ً

عوائد سنوية % 5.1فلس للوحدة شهريا
.على صافي قيمة الوحدة

https://www.markaz.com/Home


األداء التشغيلي للصندوق 
ية يستهدف الصندوق مستويات إشغال وتحصيل قوية من خالل نهج فعال وعملي لإلدارة اليوم

للصندوق ومزودي خدمات الصندوق 

:اإلشغال
في أغسطس 82%بلغ معدل اإلشغال لدى الصندوق 

 ف%71)2021
ً
ي بما في ذلك برج الندى املكتمل حديثا

من معدل اإلشغال 22%منطقة دسمان، والذي يمثل 
 بعد أن انخفض من نسبة إشغال بلغت( لدى الصندوق 

قبل انتشار الجائحة%91

:التحصيل
في أغسطس 102%بلغ معدل التحصيل لدى الصندوق 

 يبلغ 12، بمتوسط على مدى 2021
ً
96%شهرا

يانة املناسبة من خالل الصمضافةقيمةاإلشراف على نفقات التشغيل، وتحقيق و اإلشغال، و التحصيل، و من خالل تحسين مستويات التأجير، 
بحلول الربع األول واألنشطة ذات القيمة املضافة، يتوقع الصندوق زيادة تدريجية في العائدات التشغيلية لتصل إلى مستويات ما قبل الجائحة

2022من العام 
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مخاطر االستثمار

 ين عوائد أقل مما هو متوقع للمستثمر تقديميمكن أن تتسبب املخاطر املرتبطة بالعقارات في خسارة االستثمارات للقيمة أو

 لذلك يجب على املستثمرين املحتملين التشاور مع مستشاريهم القانونيين واملاليين قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

هناك مخاطر مرتبطة باالستثمارات العقارية والتي نهدف إلى تقليلها في عملياتنا

اعتبارات 
قانونية 
وتنظيمية

تركيز 
االستثمارات مخاطر تشغيلية مخاطر التأمين مخاطر أسعار 

الفائدة
مخاطر توزيع 

الدخل
مخاطر انعدام 

السيولة
مخاطر صرف 

العملة مخاطر هيكلية مخاطر القطاع 
العقاري 

مخاطر سياسية 
واقتصادية

عوامل مخاطر 
غير شاملة
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.  الكويت املركزي بنك، الذي تنظمه هيئة أسواق املال و "املركز( "ع. ك. م. ش)ملكية قانونية للمركز املالي الكويتي "( االستثماري العرض التقديمي)"هذه الوثيقة 
بق صريح من كتابي مسإذنوهذه الوثيقة ومحتوياتها سرية وال يجوز توزيعها أو إعادة إنتاجها أو نسخها كليا أو جزئيا، وال يجوز الكشف عن أي من محتوياتها دون 

على هذه إذا تم تقديمها أو تقديمها ، فال ينبغي االعتماد. لم يتم تفويض أي شخص لتقديم أي معلومات أو تقديم أي تمثيل بخالف ما هو وارد هنا".املركز"
.املعلومات أو التمثيل على أنها مصرح بها من قبل املركز أو أي من الشركات التابعة له

لم . حي املاديةلنواع ااملعلومات الواقعية الواردة هنا مستمدة من معلومات مختارة تم الحصول عليها من بحث مستقل وتحليل داخلي ، وُيعتقد أنها دقيقة من جمي
مان ، صريًحا أو ومع ذلك ، ال يتم تقديم أي تعهد أو ض. يتم حذف أي معلومات ذات صلة أو ضرورية تتعلق باالستثمار أو املشروع ليتم تضمينها في هذه الوثيقة

اء الواردة في هذا فيما يتعلق بدقة أو اكتمال املواد أو املعلومات أو اآلر "( األطراف)"أو موظفيهم / ، أو مديريهم ، ومسؤوليهم ، وممثليهم و " املركز"ضمنًيا ، من قبل 
ذه ناشئة عن أو مضمنة أو مشتقة من ه( صريحة أو ضمنية)الوثيقة واألطراف ال يتحملون ويقبلون أي مسؤولية عن أي بيانات أو آراء أو معلومات أو مسائل 

.وثيقةالالوثيقة أو أي حذف من هذه الوثيقة ، أو أي كتابية أو شفهية أخرى االتصاالت املنقولة أو املتاحة ألي طرف آخر فيما يتعلق بموضوع هذه

.  هذه الوثيقةيل فتم إعداد أي أساس منطقي واستراتيجية لالستثمار املقترحة والواردة في هذه الوثيقة على أساس افتراضات معينة قد ال تكون مدمجة بالكام
يتعلق بدقة أو أي تعهد أو ضمان ، صريًحا أو ضمنًيا ، ولن يتحمل أي مسؤولية قانونية أو غيرها ، فيما" املركز"يصعب التنبؤ بنتائج وأداء االستثمار وال يقدم 

 ألية نت
ً

لتجنب . مستقبليةأو أداء أو أحداثائجاكتمال أي نتائج أو أداء أو تنبؤات وال ش يء وارد في هذا املستند هو ، أو ينبغي االعتماد عليه ، باعتباره وعًدا أو تمثيال
ذا لذلك يجب أن يدرك املستثمرون املحتملون ويفهمون أن مثل ه. الشك ، ال يمكن أن يكون هناك أي ضمان أو ضمان أن االستثمار سوف ينتج أي عوائد

يجب . يبيةال يجوز تفسير هذا املستند على أنه عرض أو تقديم آراء أو إرشادات قانونية أو مالية أو ضر . االستثمار يحمل درجة كبيرة من مخاطر خسارة رأس مالهم
.على متلقي هذه الوثيقة طلب املشورة من مستشاريهم القانونيين واالستثماريين والضرائبيين واملاليين

ض املخاطر والشكوك هذه البيانات ليست ضماًنا أو وعًدا بأي أداء مستقبلي وتنطوي على بع. تطلعيةالبيانات الواردة هنا والتي ليست حقائق تاريخية هي بيانات 
بسبب التطلعيةبيانات لذلك ، يجب أن يفهم املستثمرون املحتملون أن النتائج الفعلية قد تختلف مادًيا عن تلك املتوقعة في مثل هذه ال. التي يصعب التنبؤ بها

عات للبيانات أي التزام بتحديث أي مراج" املركز"ال يتحمل . تتحدث فقط اعتباًرا من تاريخ هذه الوثيقةالتطلعيةجميع البيانات . مجموعة متنوعة من العوامل
.  لتعكس األحداث أو الظروف أو التغييرات في التوقعات بعد تاريخ هذه الوثيقةالتطلعية

ي والية عالوة على ذلك، ال يجوز استخدام هذه الوثيقة من قبل أي شخص في أ". املركز"تم إعداد هذه الوثيقة ألغراض ترويجية وتمت املوافقة عليها من قبل 
ألي شخص ( 3)إذا كان الشخص الذي يقدم مثل هذا العرض أو الدعوة غير مؤهل للقيام بذلك ؛ أو ( 2)التي ال ُيصرح فيها بهذا العرض أو الدعوة ؛ أو ( 1)قضائية 

. يعتبر تقديم مثل هذا العرض أو الدعوة له أمًرا غير قانوني

إخالء املسؤولية
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