
 

األجانب أشخاصا ي ويهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال من خالل استثمار األموال لصالح من يرغب من المواطنين الكويتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجهدف الصندوق: 

السوق والهيئة على إدارتها و تداولها باإلضافة إلى رة طبيعيين واعتباريين وفقا للقانون وذلك في مجال  إدارة وتنفيذ عمليات وتداوالت الخيارات المالية وبأية أدوات مالية جديدة توافق إدا

على أسس ودراسات وافية لتحقيق أعلى عائد ممكن وبمخاطر محدودة. يقوم الصندوق أيضا باستثمار االستثمار في أسهم الشركات المدرجة في البورصة وإصدار مشتقات مالية لها بناء 

في ذلك استخدام أية أدوات مالية جديدة توافق  بماالفوائض المالية في اإلصدارات األولية، والسندات الصادرة عن حكومة دولة الكويت أو بضماناتها، واالكتتابات العامة المتوقع إدراجها 

 إدارة السوق و الهيئة على تداولها. كما يمكن استثمار الفوائض بشكل ودائع قصيرة ومتوسطة األجل لحين توافر فرص استثمارية أخرى. 

 نشرة البيانات الشهرية
 صندوق فرصة المالي

 % من صافي قيمة األصول(65)أكبر خمس شركات في الصندوق 

 بنك الكويت الوطني  

 أجيليتي للمخازن العمومية  

شركة هيومن سوفت القابضة       

بيت التمويل الكويتي     

بنك بوبيان   

 د.ك. منذ التأسيس( ١)معاد تقديره عند سعر أداء الصندوق 

 العائد السنوي الكلي %

 أداء الصندوق*  

 العائد الكلي ألول سنة مالية   %16.3

 العائد الكلي ألول ثالث سنوات مالية   %62.2

 العائد الكلي لثاني ثالث سنوات مالية   40.4-%

 العائد الكلي لثالث ثالث سنوات مالية   0.3-%

 العائد الكلي لرابع ثالث سنوات مالية   8.4-%

 العائد الكلي لخامس ثالث سنوات مالية   %20.3

 العائد الكلي منذ التأسيس آلخر ربع سنوي  %55.9

 معدل النمو المركب السنوي منذ التأسيس  %2.8

 شهر[  63]التذبذب  %17.89

 عدد األسهم 21

 حقائق أساسية

 صافي األصول  مليون دينار كويتي 57.145  

 صافي قيمة األصول للوحدة  دينار كويتي  1.60633071 

 النوع  رأس مال مفتوح 

 مدير االستثمار  شركة المركز المالي الكويتي ش م ك ع 

 تاريخ التأسيس  3006أكتوبر  

 رسوم اإلدارة  % سنويا0..0 

 رسوم االكتتاب  %..0 

 رسوم االسترداد  %..0 

 الحد األدنى لالكتتاب  وحدة  000 

أسبوعي   االسترداد/  االكتتاب   

أسبوعي   تقييم الصندوق  

 أمين االستثمار  الشركة الكويتية للمقاصة 

 RSM مدقق الحسابات  البزيع وشركاهم 

 KW0EQ0903314  رمز آي اس آي ان 

 MARISLM KK  رمز بلومبرغ 

 LP65038183   رمز ليبر 

 KFCISLM.MF   رمز زاوية 

 F00000251U    رمز مورنينغ ستار 

 توزيع القطاعات

 *العائد الكلي بعد خصم جميع المصاريف

بنوك

صناعية

مواد اساسية

اتصاالت

عقار

خدمات مالية

أخرى

نقد
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20’ 19’ 18’ 17’ 16’ 15’ 14’ 13’ 12’ 11’ 10’ 09’ 08’ 07’ 06’ 05’ 2004   

 الصندوق 16.3 57.9 11.7- 20.3 45.1- 9.8- 15.5 16.7- 3.7 8.2 4.3- 11.5- 0.5 11.2 7.7 27.2 8.2-

 

 
 غازي العصيمي، أحمد الشلفان، فهد الرشيد، عبداللطيف النصف

 أعضاء الهيئة اإلدارية للصندوق

 يت وبنك الكويت المركزي، كما يُعد هذا التقرير مملوكاً للمركز ويخضع لحقوق التأليف والنشر. إن محتويات هذا التقرير تعتبر سرية والتم إعداد هذا التقرير وإصداره من قبل شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. )المركز( الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال في دولة الكو - تنويه

ً أو طرلرب عررض ركزيجوز توزيعها أو نشرها أو إعادة نسخها كلياً او جزئياً أو اإلفصاح عنها ألي شخص أو طرف أو كيان دون الحصول على موافقة خطية من الم . إن الهدف من إصدار هذا التقرير هو توزيعه بغرض نشر معلومات عامة فحسب، وال ينبغي تفسيره بصفته عررضرا

ة في هذا التقرير فيما يخص نتائج أو أداء االستثمار. وال يجوز تفسير المعلومات الواردة في هذا التقرير على سبيل العرض الرمرقردم قدملالشتراك في أو بيع وحدات الصندوق، في أي نطاق قانوني ال يكون مسموح فيه تداول وحدات الصندوق. ال توجد أي ضمانات صريحة أو ضمنية م

ين ومستشاري االستثمار والضرائب والمستشارين الماليين. كما أن األداء السابق لريرس برالضررورة مر شرراً وال يرنربرة برالضررورة عرن األداء ونيأو على سبيل الرأي أو التوجيه القانوني أو المالي أو رأي خاص بالضرائب. وعلى المستفيدين من هذا التقرير أخذ مشورة مستشاريهم القان

 أو ا يجب أن يعي المستثمرون بأن الدخل المتحصل من هذه االستثمارات، إن وجد، قد يكون متذبذباً وأن سعر أو قيمة وحردات الصرنردوق قرد تررترفرعكم المستقبلي. يجب على المستثمرين المحتملين تقييم مدى مالئمة االستثمارات بعناية لتحديد ما إذا كانت مناسبة لهم قبل االستثمار فيها.

أن تقلبات األسعار في صرف العمالت األجنبية يمكن أن ت دي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل وحدات الصنردوق. يرجرب عرلرى ، بتنخفض. وعليه، فقد يسترد المستثمرون أقل من أصل ما استثمروه. وعالوة على ذلك، ينبغي أن يكون المستثمرون على علم ، حيثما ينطبق ذلك

 ارةهذه الوثيقة أية مشورة ضريبية. كما أن االستثمار في الصناديق قد ال يكون مناسباً لجميع المستثمرين وعلى المستثمريرن الرمرحرترمرلريرن اسرترشربما في ذلك المزايا والمخاطر المتعلقة به. ال تشكل المعلومات الواردة في   المستثمرين االعتماد على الفحص والتحليل الخاص بهم للصندوق

ال، يجب على المستثمر المحتمل ممن يرغب في االستثمار في الصندوق مراجعة الرنرمرام األسراسري لرلرصرنردوق والرذي يصرف األهرداف حومستشاريهم المتخصصين على مدى مالءمة االستثمارات لهم والعواقب القانونية والضريبية واالقتصادية لالستثمار في الصندوق. وفي جميع األ

للصندوق عبر موقعنا االلكتروني. وبناء على طلب موجه لمدير الصندوق، يمكن للمستثمرين الحاليين في الصندوق والمستثمرين المحرترمرلريرن  اسياالستثمارية والعمليات والرسوم والنفقات ومخاطر االستثمار وكيفية النشر عن أداء الصندوق للمستثمرين. يمكن االطالع على النمام األس

 المسموح لهم االستثمار في الصندوق بناء على القوانين والتعليمات الرقابية المنطبقة عليهم، الحصول على التقارير المالية للصندوق.

 

+ أو .53-33384000األهمية للمستثمرين المحتملين، يرجى االتصال بشركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. على رقم الرهراترف  ذاتلمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، بما في ذلك دون الحصر، أهداف وسياسات االستثمار والرسوم والنفقات والمخاطر وغيرها من المسائل 

 أو االطالع على صفحة الصندوق في الموقع اإللكتروني. info@markaz.comالبريد اإللكتروني 


