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 السيد/ محمد سعود العصيمي

 الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت

 

 ول صندوق عقاري مدر للدخل )متداول( يدرج في السوق الكويتيأ

 بورصة الكويت تعلن عن ادراج صندوق "بيتك كابيتال ريت"

  :هذا اإلدراج سيساهم في تنويع االستثمارات وجذب المزيد من المستثمرين إلى السوقالعصيمي 

 
اعتباراً  «بيتك كابيتال ريت» صندوق إدراج بدء أعلنت شركة بورصة الكويت عن: 2020 أغسطس 31 –الكويت 

المحلية التي يتم إدراجها في والذي يعتبر أولى الصبببناديل العقارية المدرل للدخل )المتداولة( ، 2020سببببتمبر  ١من 
اإلدراج بناًء على التزام بورصبببببة الكويت بتزويد المصبببببدرين والمسبببببتثمرين كافة  هذا سبببببوق المال الكويتيت وي تي

 بمجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات لتلبية جميع احتياجاتهمت
 

 "يسببرنا أن نرحب : ة بورصيية الكويتمحمد سييعود العصيييمي، الرايس التنفيشر لشييركالسيييد    قالوبهذه المناسبببة  
  والذي يعكس قدرل بورصببة الكويت على تزويد جهات اإلصببدار بمنصببة «بيتك كابيتال ريت»صببندوق ببدء إدراج 

فعالة لرؤوس األموال من المسبببببببتثمرين  ع ول على ما توفره البورصبببببببة من منتجات ذات جودل عالية متوافقة مع 
بورصببة  ما يؤكد الدور الذي تلعبهت وتتسببم بالشببفافية والمصببداقية المصببدرين والمسببتثمريناألنظمة العالمية لكل من 

سب مية  والتي تتي  االسبتثمار في الكويت في توفير هذه المنصبة االسبتثمارية الجديدل المتوافقة مع أحكام الشبريعة اإل
العقاري وتمكن المسبببببببتثمرين من  دورياً على موجودات الصبببببببندوق في المجال األصبببببببول العقارية التي تدر دخ ً 

 "االستفادل من الدخل الدوري من إيرادات العمليات التشغيلية لتلك العقاراتت
 

في « شببببركة شببببمال الزور األولى للماقة والمياه»وأضبببباإ: "إن هذا اإلدراج هو الثاني خ ل هذا العام بعد إدراج 
تداول( في السببببوق منذ تدشببببين هذه المنصببببة في لصببببندوق عقاري مدر للدخل )مإدراج وهو أول « السببببوق األول»
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المرحلة الثالثة من خمة تموير السببوق  ونحن على ثقة ب ن هذا اإلدراج سببيسبباهم في تنويع االسببتثمارات باإلضببافة 
 إلى جذب المزيد من المستثمرين إلى سوق المال الكويتيت"

 
تداولة( ضمن الجــزء األول مــن المرحلــة الثالثــة أملقــت بورصــة الكويــت الصناديل العقارية المدرل للدخل )الم

ـة ل ستثمارات  ـة حاضن ـون بيئ ـن السـوق ليك ـا بتمكي ـد التزامه ـي خمـول تؤك ـي ف ـر السـوق المال مـن خمـة تموي
ــل وبمــا قاعدل أوسع مــن المســتثمرين علــى المــدى المويإنشاء المحلية واألجنبية  وبمـا يـؤدي دوراً كبيراً في 

ـام األ ـة أمـ ـوات متنوعـ ـ ـر قن ـ ـة  وتوفي ـ ـيولة المتداول ـادل معدالت السـ ـ ـاه زي ـي اتجـ ـ ـب ف وسام االستثمارية يصـ
المحليــة والعالميــة  إلــى جانــب تحســين آليــات التــداول  وبمــا يســاهم نحــو تمكيــن الســوق الكويتــي مــن 

 .واق المماثلــةالمنافســة مــع األس
 
 

 
 
 
 


