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  OPS/05022023/L032اإلشارة:                                                        02/05/2023: الكويت
  
  

  المحــترمين،،،   السادة / شركة بورصة الكويت 
  
  

 تحية طيبة وبعد،،، 

 
 

 الموضوع : تقرير المعلومات الشهرية لصندوق الوسم
ــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشأن إصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم    2015) لسنة  72باإلشارة إلى الموضوع أعاله، وبناًء على قرار رقم ( 

ً وبشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط األوراق المالية وتعديالته،    2010لسنة    7 ) من 32-2( للمادة وفقا

ر المعلومات الشهرية عن الصندوق للجمهور من كتاب الثالث عشر ألنظمة االستثمار الجماعي بخصوص نش

) من 5خالل البورصة وذلك خالل سبعة أيام عمل من نهاية كل شهر، مرفق لكم النموذج الوارد في ملحق رقم(

  .2023 يرينا 31الكتاب الثالث عشر، كما في 

  

  وتفضلوا بقبول فائق االحـــترام ،،، 
  
  
  

 
  

 
 

ــ                                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عبدالرحمن محمد سليمان بوكحيل                                                                            
 صندوق الوسمل الهيئة اإلداريةعضو                                                                               

 
 



1. المعلومات األساسية

31-01-2023 هرية ات الش  تاريخ المعلوم

صندوق الوسم  إسم الصندوق   

تثمار شركة كفيك لإلس ندوق  إسم مدير الص

ة صندوق االستثمار في األوراق المالي ندوق  نوع الص

تقليدي ندوق  طبيعة الص

مفتوح  شكل الصندوق

ليمان - السيدة / مها عادل سليمان عبدالرضا س
- السيد / عبدهللا أحمد محمد العصيمي

ل - السيد /عبدالرحمن محمد سليمان بوكحي

ندوق ة للص ة اإلداري  أسماء أعضاء الهيئ

دينار كويتي ندوق  عملة الص

تثمار  ل األجل وذلك من خالل االس ى طوي يهدف الصندوق إلى تحقيق نمو رأسمالي متوسط إل
تي  دة ال ة وأسهم الشركات الجدي في الشركات المدرجة للتداول في سوق الكويت لألوراق المالي

ه  ا يجوز للمدير ولتحقيق أهداف ي السوق. كم ا ف تطرح أسهمها لالكتتاب والتي سيتم إدراجه
االستثمارية االستثمار في أسهم الشركات الغير مدرجة.

تثمارية ندوق االس  أهداف الص

ال يوجد  اسم المؤشر

ال يوجد نوع المؤشر 

2005-04-10  تاريخ تأسيس الصندوق

مية،  دة الرس ي الجري ى تأسيسه ف ة عل مدته عشر سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ قيد ونشر الموافق
د عن  ة ما يزي و عند انتهاء المدة يمكن تجديدها لمدة إضافية كل خمس سنوات وذلك بعد موافق

ة اإلشراف 50% من رأس المال وجه

 مدة الصندوق

4,907,854 وحدة  رأس المال الصندوق الحالي

2,467,442 دينار كويتي  صافي أصول الصندوق

0.502754 دينار كويتي ندوق دة للص  صافي قيمة الوح

ترداد: ى لإلس الحد األدن
1000 وحدة

ى لإلشتراك: الحد األدن
1000 وحدة

ل  الحد األدنى لإلشتراك والإلسترداد من قب
ي الصندوق حملة الوحدات ف

الحد األقصى لإلسترداد:
ال يوجد

تراك: الحد األقصى لإلش
%75من اجمالي عدد الوحدات 

ل  الحد األقصى لإلشتراك والإلسترداد من قب
ي الصندوق حملة الوحدات ف

 ً اسبوعيا ة لالشتراك واالسترداد  الفترات الزمني

ن  ي أي وقت م %1 - كما يحق لمدير الصندوق التنازل أو إلغاء تلك الرسوم وعدم تقاضيها ف
األوقات

تراك  عمولة االش

ال يوجد ترداد  عمولة االس

ال يوجد ر  عمولة االسترداد المبك



ϕϭΩϧλϟ�ΕΎόϳίϭΗ��4
ΩΟϭϳ�ϻ ΔϳέϬηϟ�ΕΎόϳίϭΗϟ 
ΩΟϭϳ�ϻ ΔϳϟΎϣ�Δϧγ�ϊΑέ�έΧϵ�ΕΎόϳίϭΗϟ
ΩΟϭϳ�ϻ ΔϘΑΎγϟ�ΔϳϟΎϣϟ�Δϧγϟ�ΕΎόϳίϭΗ

 توزیع أرباح نقدیة لصندوق الوسم بقیمة 300 فلس لكل وحدة لحاملي وحدات  
الصندوق 

αϳγ΄Ηϟ�Ϋϧϣ�ΕΎόϳίϭΗϟ 

ϕϭΩϧλϟ�ΩΎϋ��3

%(1.52)  ϱέϬηϟ�ΩΎόϟ 
%2.05 ΔϳϟΎϣ�Δϧγ�ϊΑέ�έΧϵ�ΩΎόϟ

%(1.52) Δϧγϟ�ΔϳΩΑ�Ϋϧϣ�ΩΎόϟ 
%6.84  ΔϘΑΎγϟ�ΔϳϟΎϣϟ�ΔϧγϠϟ�ΩΎόϟ

%(19.72) αϳγ΄Ηϟ�Ϋϧϣ�ΩΎόϟ 

ϕϭΩϧλϟ�ΕΎϧϭϛϣ��2

27.35% ϲΗϳϭϛϟ�ϝϳϭϣΗϟ�ΕϳΑ� Ǥ1

�ϲϓΎλ�ϥϣ�ΔΑγϧϛ��ϕϭΩϧλϟΎΑ�ΕΎϧϭϛϣ�αϣΧ�έΑϛ
�ϕϭΩϧλϟ�ϝϭλ�Δϣϳϗ

17.74% ϲϧρϭϟ�Εϳϭϛϟ�ϙϧΑ� Ǥ2
12.82% �ΔοΑΎϘϟ��Δϳϧρϭϟ�ΕΎϋΎϧλϟ�ΔϋϭϣΟϣ� Ǥ3
6.18% ΔοΑΎϘϟ�Εϓϭγ�ϥϣϭϳϫ�Δϛέη� Ǥ4
5.23% ΞϳϠΧϟ�ϙϧΑ� Ǥ5

 بتاریخ20/08/2007



ϝΎλΗϻ�ΕΎϧΎϳΑ��6
ϝϭλϷ�ΓέΩ·�ωΎρϗ ϝΎλΗϻ�ρΑΎο�ϡγ 

22262820/22262821 ϑΗΎϬϟ 

CRM@kfic-kw.com ϲϧϭέΗϛϟϻ�ΩϳέΑϟ 
https://www.kfic.kw.com ϕϭΩϧλϟ�έϳΩϣϟ�ϲϧϭέΗϛϟϻ�ϊϗϭϣϟ 

10έϭΩ�ˬ�ΩϟΎΧ�ΝέΑ�ˬϱέόϣϟ�ωέΎη�ˬΔϠΑϘϟ ϕϭΩϧλϟ�έϳΩϣ�ϥϭϧϋ 

ϕϭΩϧλϟ�ΕΎϣΩΧ�ϭϣΩϘϣ��5

ώϧϭϳ�ϭ�Εγϧέ·���ϡϫΎϛέηϭ�ϲϣϳλόϟϭ�ϥΎΑϳόϟ�ΏΗϛϣ���ϥΩϣγϟ�ௌΩΑϋ�ϡϳέϛϟΩΑϋ ϲΟέΎΧϟ�ΕΎΑΎγΣϟ�Ώϗέϣ 

ΔϳϟΎϣϟ�ϕέϭϷ�υϔΣϟ�ΔϳΟϳϠΧϟ�Δϛέηϟ υϔΣϟ�ϥϳϣ 

ΔϳϟΎϣϟ�ϕέϭϷ�υϔΣϟ�ΔϳΟϳϠΧϟ�Δϛέηϟ έΎϣΛΗγϻ�Ώϗέϣ 

ΩΟϭϳ�ϻ ϲΟέΎΧϟ�ϲϋέηϟ�ϖϳϗΩΗϟ�ΏΗϛϣ 

ΔϳϟΎϣϟ�ϕέϭϷ�υϔΣϟ�ΔϳΟϳϠΧϟ�Δϛέηϟ ϝΟγϟ�υϓΎΣ

شركة كفیك لإلستثمار �ϊϳΑϟ��ΏΎΗΗϛϻ�ϝϳϛϭ

ΩΟϭϳ�ϻ έΎϣΛΗγϹ�έΎηΗγϣ

ΩΟϭϳ�ϻ ϥϳέΧ�ΕΎϣΩΧ�ϭϣΩϘϣ


