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 400أبري   40أس م من ة  ي   500تو ي   تم 

 المؤشر الصندوق أ اء الصندوق مقارنة بالمؤشر*

 4.3  53.6  العائد الكلي ألول سنة مالية

  . 6  8. 54  العائد الكلي ألول ثالث سنوات مالية

 406.4  5. .40  العائد الكلي لثاني ثالث سنوات مالية

 -42.3  - .53  العائد الكلي لثالث ثالث سنوات مالية

 -52.0  1.8  العائد الكلي لراب  ثالث سنوات مالية

 5.3  6.6  العائد الكلي لخامس ثالث سنوات مالية

 4.8  -5.3  العائد الكلي لسادس ثالث سنوات مالية

 46.8  40.3  العائد الكلي لساب  ثالث سنوات مالية

 201.0  5518.4  العائد الكلي منذ التأسيس حتى آخر رب  سنة

 6.   54.4  معدل النمو المركب السنوي منذ التأسيس

 58.8  2. 5  ش ر[ 46التذبذب ]

 5.00 0.35 بيتا (βش ر[ 46( ]

 - 8 . 4  ش ر[ 46معدل تفوق أداء الصندوق على المؤشر ]

 48 53 عدد األس م

   بعد خصم جمي  المصاريف *العائد الكلي:

ت ت قيق عوائد تفوق مؤشر القياس من خالل االستثمار  ي الشركات المدرجة  ي بورصة الكويت واألسواق الخخخلخيخجخيخة والخعخربخيخة األخخر  وا صخداراهدف الصندوق: 
ار الفخوائخا الخنخقخديخة  خي وحخدات تثماألولية والسندات ال كومية لدول مجلس التعاون الخليجي أو بضمانات ا، واالكتتابات العامة المتوق  إدراج ا  ي تلك األسواق. ويجو  اس

 والئ ته التنفيذية والقرارات والتعليمات والتعديالت الالحقة علي ما. 0404لسنة   صناديق السوق النقدية على أال تتعارض جمي  استثمارات الصندوق م  أحكام القانون رقم 

  حقائق أساسية

 مليون دينار كويتي 30.058 صا ي األصول

 دينار كويتي 4215 6.435 صا ي قيمة األصول للوحدة

 رأس مال مفتوح النوع

 شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. مدير االستثمار

 5333ديسمبر  تاريخ التأسيس

 سنويا5.10   رسوم ا دارة

 0.41  رسوم االكتتاب

 0.41  رسوم االسترداد

 وحدة500  ال د األدني لالكتتاب

 أسبوعي االكتتاب / االسترداد

 أسبوعي تقييم الصندوق

 الشركة الخليجية ل فظ األوراق المالية أمين االستثمار

 برايس وترهاوس كوبر  الشطي وشركاه مدقق ال سابات

 KW0EQ0304438 رمز آي اس آي ان

 MUMTAZF KK رمز بلومبرغ

 LP610485 3 رمز ليبر

 KFCMUMT.MF رمز  اوية

 F00000415V رمز مورنينغ ستار

 % من صافي قيمة األصول(58أكبر خمس شركات في الصندوق )

 بنك الكويت الوطني
 أجيليتي للمخا ن العمومية

 البنك األهلى المت د ش.م.ب
 بيت التموي  الكويتي

 االتصاالت المتنقلة ) ين(

 توزيع القطاعات

 أعضاء الهيئة اإل ارية للصندوق

 غا ي العصيمي، أحمد الشلفان،   د الرشيد، عبداللطيف النصف

 العائد السنوي الكلي %
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 46.4 -3.1 44.6 3.0 8.1  .5 -55.5 -5.4 4.2 1.4 -56.2 44.8 4.5 -8. 4 22.2 -50.1 2.4  43.3 3.3  40.6 21.8 3. 5 الصندوق

 40.3 -4.  44.8 50.2 54.3 2.4 -55.8 -4.5 1.2 -0.4 -53.4 2. 5 -3.4 -22.8  .43 -3.0 4. 6 54.6 64.1 41.0 43.4 4.4 المؤشر

ة البيانات الشهرية   نشر
 ص         كز  لعو ئ      تازة

2023 يسمبر  13كما في  - .   6.292صافي قيمة األصول للوحدة   

 د.ك. منذ التأسيس  5معاد تقديره عند سعر أ اء الصندوق مقارنة بالمؤشر 

 الجوائز والتصنيف

وبنك الكويت المركزي، كما ُيعد هذا التقرير مملوكا للمركز ويخض  ل قوق التأليف والنشر. إن م تويات هذا التقرير يت تم إعداد هذا التقرير وإصداره من قب  شركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. )المركز( الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال  ي دولة الكوتنويه: 
خطية من المركز. إن ال دف من إصدار هذا التقرير هو تو يعه بغرض نشر معلومات عامة   سب، وال ينبغي تفسيره بصفته عرضًا أو طلب   قةتعتبر سرية وال يجو  تو يع ا أو نشرها أو إعادة نسخ ا كليًا أو جزئيًا أو ا  صاح عن ا ألي شخص أو طرف أو كيان دون ال صول على موا

 عرض لالشتراك  ي أو بي  وحدات الصندوق،  ي أي نطاق قانوني ال يكون مسموح  يه تداول وحدات الصندوق.
التقرير على سبي  العرض المقدم أو على سبي  الرأي أو التوجيه القانوني أو المالي أو رأي خاص بالضرائب. وعلى المستفيدين من هذا ذا ال توجد أي ضمانات صري ة أو ضمنية مقدمة  ي هذا التقرير  يما يخص نتائج أو أداء االستثمار. وال يجو  تفسير المعلومات الواردة  ي ه
 وال ينب  بالضرورة عن األداء المستقبلي. يجب على المستثمرين الم تملين تقييم مد  مالئمة االستثمارات بعناية لت ديد مخا إ ا كخانخت شراً التقرير أخذ مشورة مستشاري م القانونيين ومستشاري االستثمار والضرائب والمستشارين الماليين. كما أن األداء السابق ليس بالضرورة مؤ
أو قيمة وحدات الصندوق قد ترتف  أو تنخفا. وعليه،  قد يسترد المستثمرون أق  من أص  ما استثمروه. وعالوة على  لك، ينبغي أن عر مناسبة ل م قب  االستثمار  ي ا. كما يجب أن يعي المستثمرون بأن الدخ  المت ص  من هذه االستثمارات، إن وجد، قد يكون متذبذبًا وأن س

أو دخ  وحدات الصندوق. يجب على المستثمرين االعتماد على الف ص والت لي  الخاص ب م للصندوق بما  ي  لك المزايا والمخاطر  سعريكون المستثمرون على علم، حيثما ينطبق  لك، بأن تقلبات األسعار  ي صرف العمالت األجنبية يمكن أن تؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو 
 المتعلقة به.

المستثمرين الم تملين استشارة مستشاري م المتخصصين على مد  مالءمة االستثمارات ل م والخعخواقخب الخقخانخونخيخة والضخريخبخيخة  علىال تشك  المعلومات الواردة  ي هذه الوثيقة أية مشورة ضريبية. كما أن االستثمار  ي الصناديق قد ال يكون مناسبًا لجمي  المستثمرين و
اسي للصندوق والذي يصف األهداف االستثمارية والعمليات والرسوم والنفقات ومخاطر االستثمار وكيفية النشر عن أداء الصندوق ألسواالقتصادية لالستثمار  ي الصندوق. و ي جمي  األحوال، يجب على المستثمر الم تم  ممن يرغب  ي االستثمار  ي الصندوق مراجعة النظام ا
اليين  ي الصندوق والمستثمرين الم تملين المسموح ل م االستثمار  ي الصندوق بناء على القوانين والتعليمات الرقابية المنطبخقخة ال للمستثمرين. يمكن االطالع على النظام األساسي للصندوق عبر موقعنا ا لكتروني. وبناء على طلب موجه لمدير الصندوق، يمكن للمستثمرين 

 علي م، ال صول على التقارير المالية للصندوق.
+ 361 4442 8000األهمية للمستثمرين الم تملين، يرجى االتصال بشركة المركز المالي الكويتي ش.م.ك.ع. على رقم ال اتف   اتلمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، بما  ي  لك دون ال صر، أهداف وسياسات االستثمار والرسوم والنفقات والمخاطر وغيرها من المسائ  

 .أو االطالع على صف ة الصندوق  ي الموق  ا لكتروني info@markaz.com أو البريد ا لكتروني

 تغير المؤشر:*
  تم استخدام مؤشرKIC  منذ انشاء الصندوق حتى

 4054عام 
  استبدل مؤشر القياس بمؤشرS&P  الكويت )عائد

 4054كلي(  ي عام 
 

 
  تم اعتماد مؤشرS&P  ( ابتداء 50الكويت )سقف 

 4052من عام 
  تم اعتماد مؤشر اس اند بي  4056منذ يونيو

الكويتي الم لي لسف السيولة )عائد كلي( كمؤشر 
 لقياس األداء

 “أ ض  صندوق أس م كويتي”
 MENA FMجائزة من 
4050  ،4051 

 حائز علي سب  جوائز من شركة ليبر “إس أند بي كابيتال أي كيو”مصنف من 
400  ،4008 ،4050 ،4055 ،4054  

  400أبري   40  آس م من ة  ي 500تم تو ي  

   الصندوق المؤشر*
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