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إن محتويات هذا التقرير تعتبر سرية وال يجوز توزيعها أو نشرها أو إعادة نسخها كلياً او جزئياً أو اإلفصاح عنها ألي شخص أو طرف أو كيان دون الحصول على . الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال في دولة الكويت وبنك الكويت المركزي، كما ُيعد هذا التقرير مملوكاً للمركز ويخضع لحقوق التأليف والنشر (المركز). ع.ك.م.تم إعداد هذا التقرير وإصداره من قبل شركة المركز المالي الكويتي ش-تنويه 

وال يجوز تفسير المعلومات الواردة في هذا التقرير على سبيل العرض المقدم أو على سبيل الرأي أو التوجيه القانوني أو المالي أو رأي . ال توجد أي ضمانات صريحة أو ضمنية مقدمة في هذا التقرير فيما يخص نتائج أو أداء االستثمار. إن الهدف من إصدار هذا التقرير هو توزيعه بغرض نشر معلومات عامة فحسب، وال ينبغي تفسيره بصفته عرضاً لالشتراك في وحدات الصندوق. موافقة خطية من المركز

كما يجب أن يعي المستثمرين بأن الدخل . يجب على المستثمرين المحتملين تقييم مدى مالءمة االستثمارات بعناية لتحديد ما إذا كانت مناسبة لهم قبل االستثمار فيها. كما أن األداء السابق ليس بالضرورة مؤشراً وال ينبئ بالضرورة عن األداء المستقبلي. وعلى المستفيدين من هذا التقرير أخذ مشورة مستشاريهم القانونيين ومستشاري االستثمار والضرائب والمستشارين الماليين. خاص بالضرائب

يجب على المستثمرون . وعالوة على ذلك، ينبغي أن يكون المستثمرون على علم بأن، حيثما ينطبق ذلك، تقلبات األسعار في صرف العمالت األجنبية يمكن أن تؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل وحدات الصندوق. وعليه، فقد يسترد المستثمرون أقل من أصل ما استثمروه. المتحصل من هذه االستثمارات، إن وجد، قد يكون متذبذباً وأن سعر أو قيمة كل ورقة مالية قد يرتفع أو ينخفض

. كما أن االستثمار في الصناديق قد ال يكون مناسباً لجميع المستثمرين وعلى المستثمرين المحتملين استشارة مستشاريهم المتخصصين على مدى مالءمة االستثمارات لهم والعواقب القانونية والضريبية واالقتصادية لالستثمار في الصندوق. ال تشكل المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أية مشورة ضريبية. االعتماد على الفحص والتحليل الخاص بهم للصندوق  بما في ذلك المزايا والمخاطر المتعلقة به

.وبناء على الطلب لمدير الصندوق، يمكن الحصول على التقارير المالية للصندوق. يمكن االطالع على النظام األساسي للصندوق عبر موقعنا االلكتروني. وفي جميع األحوال، يجب على المستثمر المحتمل ممن يرغب في االستثمار في الصندوق مراجعة النظام األساسي للصندوق والذي يصف األهداف االستثمارية والعمليات والرسوم والنفقات ومخاطر االستثمار وكيفية النشر عن أداء الصندوق للمستثمرين
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