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فـتــرة االكتتــــاب
من 5 فبراير 2023 إلى 14 مارس 2023

مدير اإلصدار: شركة بيتك كابيتال لإلستثمار
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نبذة عن الصندوق

تأســـس صنـــدوق بيتـــك كابيتال ريت "الصنـــدوق" - كصندوق عقاري مدر للدخل )متـــداول( بتاريخ 29 أكتوبر 2019 وفقا ألحكام القانون رقم 7 لســـنة 2010 
بشـــأن إنشـــاء هيئة أســـواق املال وتنظيم نشـــاط األوراق املالية والئحته التنفيذية. بدأ الصندوق عملياته في 29 أكتوبر 2019.

مت إدراج الصندوق في بورصة الكويت بتاريخ 1 سبتمبر 2020.

إن الصندوق خاضع إلشـــراف هيئة أســـواق املال طبقا للقانون رقم 7 لســـنة 2010 بشـــأن إنشـــاء هيئة أســـواق املال وتنظيم نشـــاط األوراق املالية والتعديالت 
الالحقـــة والئحتـــه التنفيذية. مت قيد الصندوق في ســـجل الصناديق لدى هيئة أســـواق املال بتاريـــخ 29 أكتوبر 2019.

يهـــدف الصنـــدوق الـــى توفير فرص عقارية جاذبة للراغبني في االســـتثمار في القطاع العقاري من خالل االســـتثمار في جميع أنواع العقارات )االســـتثمارية، 
التجاريـــة، الصناعيـــة، احلرفيـــة( املطـــورة واملـــدرة للدخـــل داخـــل دولة الكويـــت باإلضافة إلـــى توزيع ما ال يقل عـــن 90% من إيـــرادات العمليات التشـــغيلية 
)اإليـــرادات احملصلـــة بعـــد خصـــم املصاريـــف( للعقارات علـــى حملة الوحدات بشـــكل شـــهري، وكذلك اســـتغالل الفوائض النقديـــة فيما يقابـــل الودائع لدى 

املصـــارف اإلســـالمية أو املشـــاركة في صناديق أســـواق النقد أو الصناديـــق العقارية املدرة للدخـــل )املتداولة(. 

هذا وميكنكم اإلطالع على النظام األساسي للصندوق من خالل الرابط التالي:
https://www.kfhcapital.com.kw/Funds/Public-Funds?Name=REIT

يقوم الصندوق مبزاولة أعماله وكافة أنشطته مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

مـــدة الصنـــدوق 30 ســـنة بـــدأت من تاريخ قيده في ســـجل صناديق االســـتثمار لدى الهيئة وجتدد ملـــدد مماثلة أخرى بقرار من مديـــر الصندوق بعد احلصول 
الهيئة. موافقة  على 

شركة بيتك كابيتال لالستثمار - ش.م.ك. )مقفلة( هي مدير الصندوق ومدير اإلصدار، هي شركة تابعة لبيت التمويل الكويتي )الشركة األم الرئيسية(.

الشركة الكويتية للمقاصة - ش.م.ك. )مقفلة( هي أمني احلفظ ومراقب االستثمار للصندوق وأمني سجل حملة الوحدات ومقدم اخلدمات املساندة لإلصدار.

مراقب احلسابات هو قيس محمد النصف - BDO النصف وشركاه.

مكتب التدقيق الشرعي اخلارجي هو شركة املشورة والراية لالستشارات املالية اإلسالمية.

أعضاء الهيئة اإلدارية للصندوق هم:
1- السيد / صالح تركي اخلميس

2- السيد / عبدالرحمن سعود البرجس
3- السيد / سليمان باسل العثمان
4- السيد/ خالد إبراهيم اخلميس

عنوان مدير الصندوق املسجل هو ص.ب. 3946، الصفاة 13040 ساحة الصفاة - برج بيتك - الطابق 32 - دولة الكويت.
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الملخص المالي

الملخص المالي للصندوق:

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 302021 سبتمبر 2022دينار كويتي

27,588,15926,750,93626,225,704إجمالي املوجودات

582,194407,818433,831إجمالي املطلوبات

23,600,00023,600,00023,600,000رأس املال

27,005,96526,343,11825,791,873إجمالي حقوق امللكية

4,189,717*2,001,8412,335,461إجمالي اإليرادات

3,263,706*1,547,8471,677,162صافي الربح

* للفترة من 29 أكتوبر 2019 )تاريخ القيد في سجل صناديق االستثمار لدى الهيئة( إلى 31 ديسمبر 2020. 

االستثمارات الحالية للصندوق:
يحتوي صندوق بيتك كابيتال ريت على 15 عقار موزعة على النحو التالي:

القيمة السوقية عدد العقاراتنوع العقار
للعقارات1

متوسط صافي متوسط التحصيل2متوسط اإلشغال2
العائد2,3

6.8%93%93%59,725,000جتاري / حرفي

6.1%98%96%812,631,000استثماري

8.6%97%90%24,179,000صناعي

6.7%96%94%1526,535,000اإلجمالي

كما في 30 سبتمبر 2022.  -1

املتوسط خالل عمر الصندوق وحتى 30 سبتمبر 2022.  -2

متوســـط صافـــي العائـــد التشـــغيلي علـــى مســـتوى العقـــارات قبـــل الرســـوم واملخصصات األخـــرى مثل رســـوم مديـــر الصنـــدوق واملبالغ غيـــر احملصلة   -3
واملصاريـــف علـــى مســـتوى الصندوق.
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بعض المعلومات التاريخية للصندوق

التوزيعات النقدية

سعر اإلقفال في بورصة الكويت

صافي قيمة األصول
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مخاطر االستثمار

المخاطر المحتملة لخسارة األموال عند االستثمار في الصندوق:

انخفاض أسعار العقارات خالل فترة الصندوق ألحد األسباب التالية:  -1
ارتفاع نسبة الرسملة للعقارات بسبب ارتفاع سعر الفائدة أو قلة الطلب على هذا النوع من األصول.  <

انخفاض اإليراد بسبب انخفاض أسعار التأجير نتيجة زيادة املعروض أو قلة الطلب على الوحدات التأجيرية.  <
انخفاض مستوى السيولة في السوق العقاري.  <

األوضاع السياسية في املنطقة.   <

انخفاض التوزيعات عن النسبة املستهدفة ألحد األسباب التالية:  -2
انخفاض اإليراد بسبب انخفاض أسعار التأجير نتيجة زيادة املعروض أو قلة الطلب على الوحدات التأجيرية أو انخفاض نسبة اإلشغال  <

انخفاض نسبة حتصيل اإليجارات عن املستويات الطبيعية  <
ارتفاع مستوى املصاريف التشغيلية )عقود صيانة وخدمات، اصالحات، سعر تعرفة املاء والكهرباء، رسوم الدولة للقسائم الصناعية... إلخ(.  <

إن االستثمار في الصندوق ليس مبثابة إيداع أموال لدى بنك يقوم بالضمان أو البيع أو مرتبط بالصندوق بشكل آخر.  -3

الصنـــدوق عرضـــة لتقلبـــات أداء األســـواق، وقد ترتفـــع أو تهبط قيمة وحدات هـــذا الصندوق نتيجة لتلك التقلبات، بعض املخاطر الرئيســـية لالســـتثمار   -4
في الصنـــدوق تتضمن:

املخاطـــر االقتصاديـــة على مســـتوى الدولة واملنطقة: تتأثر األســـواق املالية بتقلبات أســـعار النفـــط وباألوضاع االقتصادية العاملية بشـــكل عام. حيث   <
أن األســـواق املاليـــة عـــادة تنخفض في أوقـــات االنكماش أو االنحســـار االقتصادي.

مخاطـــر السياســـة: هـــي مخاطـــر التغييـــر فـــي األوضاع السياســـية في الدولـــة التي يهـــدف الصندوق إلى االســـتثمار بهـــا والتي قد تؤثـــر على أداء   <
ســـلبيا. الصندوق 

مخاطر العملة ومعدالت الفائدة: اســـتثمارات الصندوق ســـتكون أساســـا بالدينار الكويتي، تظهر مخاطر العملة في حال مت الدفع لشـــراء الوحدات   <
بعملـــة بخـــالف العملـــة احملـــددة من قبل الصنـــدوق، وميكن أن تؤدي االختالفات في ســـعر الصرف، حســـب احلالة، إلى زيـــادة أو انخفاض في قيمة 

الوحـــدات. باإلضافـــة الـــى ذلك فإن تذبذب معـــدالت الفائدة قد يكون له تأثير ســـلبي على االســـتثمار.
مخاطـــر الســـيولة: املقصود بالســـيولة هو ســـرعة وســـهولة بيع األصـــل وحتويله إلى نقـــد، حيث أن بعض األصـــول قد تصبح أقل ســـيولة من غيرها   <
ممـــا يعنـــي أنـــه ال ميكن بيعها بســـرعة وســـهولة، كما أن بيـــع بعض األصول قد يكون صعب بســـبب قيود قانونيـــة أو طبيعة االســـتثمار أو عدم وجود 

املشـــترين الذين لهـــم اهتمام فيها.
مخاطـــر القطاعـــات: تتأثـــر بعـــض القطاعـــات دون غيرهـــا مـــن القطاعـــات ســـلبا أو ايجابـــا، وهـــذا قـــد يؤثـــر علـــى أداء الصندوق قياســـا بحجم   <

االســـتثمارات فـــي هـــذا القطاع.
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الغرض من االكتتاب
زيـــادة رأس مـــال الصنـــدوق بقيمـــة إجماليـــة تبلـــغ 31,000,000 دك )واحد وثالثـــون مليون دينـــار كويتي ال غير( مقســـمة علـــى 31,000,000 وحدة )واحد 

وثالثـــون مليـــون وحـــدة ال غيـــر( والقيمة االســـمية لـــكل منها 1 د.ك )فقـــط دينار كويتـــي واحد( بدون عـــالوة إصدار.

وسيتم استخدام مبلغ زيادة رأس املال في االستحواذ على الفرصة العقارية املوضحة أدناه باإلضافة إلى تغطية مصاريف اإلكتتاب.

ويوضح البيان التالي تفاصيل زيادة رأس املال واالستخدامات التقديرية لها:

املبلغ )بالدينار الكويتي(قيمة الزيادة في رأس املال

131,000,000( القيمة اإلسمية لزيادة رأس املال

20( القيمة االجمالية لعالوة اإلصدار

31,000,000اإلجمالي

سعر الوحدة )بالدينار الكويتي(الفترة

سعر الوحدة 1 )دينار(خالل فترة حقوق األولوية

سعر الوحدة 1,020 )دينار وعشرين فلس(*خالل فترة االكتتاب العام

* رسوم اكتتاب عام لزيادة رأس املال مستحقة ملدير اإلصدار.

املبلغ )بالدينار الكويتي(االستخدامات التقديرية للزيادة في رأس املال

31,000,000االستحواذ على الفرصة العقارية )موضحة أدناه(

الفرصة العقارية المستهدفة:

الليواناسم العقار

مجمع جتارينوع العقار

العقيلةاملنطقة

شارع رئيسي - 3 شوارعاملوقع

قطعة 5 - شارع 104العنوان

5,592 م2املساحة

سرداب - أرضي - ميزاننياألدوار

193,700 دكالدخل الكلي الشهري

134عدد الوحدات التأجيرية

93%نسبة اإلشغال احلالية

7.6%العائد اإلجمالي*

أخرى
يضــم املجمــع التجــاري مجموعــة منوعــة مــن العالمــات التجاريــة مــن أبرزهــا اكســايت الغــامن 
وكارفــور وأفــكاري لألوانــي واالكسســوارات وماكــس فاشــن وماكدونالــدز ومركــز أبجــد للترفيــه 

وألعــاب األطفــال وكاريبــو كوفــي وكوفــي بــني أنــد تــي ليــف وغيرهــا.

* العائد السنوي في حال مت تأجير العقار بالكامل قبل خصم املصاريف واملخصصات ذات العالقة
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حقوق األولوية

تبــدأ فتــرة حقــوق األولويــة مــن تاريــخ فتــح بــاب االكتتــاب وملــدة خســمة عشــر يومــاً مــن 5 فبرايــر حتــى فترة ممارسة حقوق األولوية 
19 فبرايــر 2023.

وسائل التصرف في حقوق األولوية

يتــم تخصيــص وحــدات الطــرح للمســاهمني الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بعــدد مــن وحــدات الطــرح بالنســبة 
والتناســب كل بنســبة حصــة مســاهمته فــي رأس مــال الصنــدوق. وفــي حالــة عــدم قيــام املســاهم 
باالكتتــاب، يعتبــر ذلــك تنــازالً منــه عــن حقــه فــي األولويــة باالكتتــاب فــي وحــدات زيــادة رأس املــال لصالــح 
ــاب فــي عــدد مــن الوحــدات يفــوق النســبة املخصصــة لــكل منهــم أو  املســاهمني الذيــن يرغبــون باالكتت
لغيرهــم، وألصحــاب حــق األولويــة فــي االكتتــاب فــي وحــدات زيــادة رأس مــال الصنــدوق أن يتنازلــوا عــن 
هــذا احلــق خــالل مــدة االكتتــاب للمســاهمني بالصنــدوق، مبقابــل أو بغيــر مقابــل، ويكــون التنــازل فــي كل 
أو بعــض وحــدات الزيــادة التــي يحــق لــكل منهــم االكتتــاب بهــا وذلــك وفــق القواعــد واإلجــراءات املعمــول 

بهــا لــدى الشــركة الكويتيــة للمقاصــة ووفــق مــا جــاء فــي هــذه النشــرة.

إمكانية التنازل عن حقـــــوق األولوية من تاريــــخ فــــتــــح بــــــاب االكتتــــــاب فـــــي وحــــدات الطرح وسيكون اجلدول الزمني للتنازل عن حقوق األولوية
اجلــدول الزمنـــــي مــن تاريــخ 5 فبرايــر 2023 إلــى تاريــخ 9 فبرايــر 2023.
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إجراءات االكتتاب

أوال: االكتتاب عن طريق الموقع اإللكتروني:

يقوم املكتتب بالتالي:
https://www.ipo.com.kw :الدخول إلى املوقع عن طريق الرابط  .1

يقـــوم املكتتـــب بتســـجيل الرقـــم املدنـــي، ومـــن ثم يقـــوم النظـــام بتحديد أحقيـــة املكتتب فـــي االكتتاب من عدمـــه )يتم التحقـــق خالل فترة ممارســـة حق   .2
األولويـــة فقط(.

يقوم املكتتب بتسجيل عدد األسهم املرغوب االكتتاب بها.  .3

يتـــم حتويـــل املكتتـــب إلى صفحة الســـداد عـــن طريق خدمـــة K-NET، حيث يقوم املكتتب بالســـداد من حســـابه اخلاص وال يجوز أن يقوم شـــخص آخر   .4
بالســـداد نيابـــة عـــن املكتتـــب إال في احلـــاالت املنصوص عليهـــا قانونـــاً. )تراجع املســـتندات املطلوبة عنـــد تقدمي طلب االكتتـــاب ويتحمـــل املكتتب كافة 

التبعـــات القانونيـــة في حالـــة مخالفة ذلك(.

ثانيًا: االكتتاب عن طريق مراجعة مقدم الخدمات المساندة لإلصدار:
يقـــوم املكتتـــب بالدخـــول علـــى الرابـــط التالي https://www.ipo.com.kw لطباعة وثيقـــة ببيانات االكتتاب موضحـــاً بها على ســـبيل املثال ال احلصر   .1

اســـم املكتتـــب، والرقـــم املدني، وعدد األســـهم املرغـــوب االكتتاب بهـــا وقيمتها.

يتوجـــه املكتتـــب إلـــى البنـــك اخلاص به وتقدمي صـــورة من وثيقة بيانات االكتتـــاب املطبوعة من الرابط أعـــاله ويقوم بتحويل املبلغ املطلوب إلى احلســـاب   .2
املصرفـــي املخصص لزيـــادة رأس مال الصندوق.

يقـــوم املكتتـــب باحلصـــول علـــى قســـيمة إيداع أصليـــة باملبلغ احملـــول من البنك اخلـــاص به والتوجه إلـــى مقدم اخلدمات املســـاندة لإلصدار الســـتكمال   .3
اإلجـــراءات املتبقية.

يتوجـــه املكتتـــب إلـــى مقر مقدم اخلدمات املســـاندة لإلصدار الواقع في شـــارع اخلليج العربي، بـــرج أحمد، الدور اخلامس في ســـاعات العمل االعتيادية   .4
من 9:00 صباحـــاً إلى 1:00 ظهراً.

يقوم مقدم اخلدمات املساندة لإلصدار بتسليم املكتتب إيصال إيداع مقابل االكتتاب.   .5

ثالثًا: للتنازل عن حق األولوية
ألصحـــاب حـــق األولويـــة فـــي االكتتاب التنـــازل عن هذا احلق خـــالل فترة االكتتاب مـــن 5 فبراير 2023 لغاية 9 فبراير 2023 ملمارســـة حـــق األولوية مبقابل 
أو بغيـــر مقابـــل ويكـــون التنـــازل وفق القواعد واالجراءات املعمول بها لدى الشـــركة الكويتية للمقاصـــة. عن طريق التوجه إلى مقر الشـــركة الكويتية للمقاصة 

الواقـــع فـــي شـــارع اخلليج العربي، برج أحمـــد، الدور اخلامس في ســـاعات العمل االعتيادية من الســـاعة 9:00 صباحاً إلى الســـاعة 1:00 ظهراً.

وفـــي حالـــة إخفـــاق أي مـــن املكتتبـــن فـــي تقـــدمي طلـــب االكتتـــاب مكتمـــًا بشـــكل كامـــل وســـليم فـــي مقـــر مقـــدم اخلدمـــات املســـاندة لإلصـــدار بعـــد ســـداد مبلغ 
االكتتـــاب املســـتحق، فـــإن طلـــب االكتتـــاب يعتبـــر ملغيـــًا وكأن لـــم يكـــن.

علمًا بأنه ال يتم قبول مبالغ االكتتاب نقدًا.


