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  OPS/04102022/L149اإلشارة:                                               10/04/2022: الكويت
  
  

  المحــترمين،،،   السادة / شركة بورصة الكويت 
  
  

 تحية طيبة وبعد،،، 

 
 

 : تقرير المعلومات الشهرية لصندوق الوسم الموضوع
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(

  . 2022  تمبرسب 30الكتاب الثالث عشر، كما في 

  

  وتفضلوا بقبول فائق االحـــترام ،،، 
  
  

 
  

 
 

ــ                                                                             ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عبدالرحمن محمد سليمان بوكحيل                                                                            
 صندوق الوسمل الهيئة اإلداريةعضو                                                                               

 
 



1. المعلومات األساسية

30-09-2022 هرية ات الش  تاريخ المعلوم

صندوق الوسم  إسم الصندوق   

تثمار ل واإلس الشركة الكويتية للتموي 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

2,455,288 دينار كويتي  صافي أصول الصندوق

0.500277 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



ندوق 4. توزيعات الص

ال يوجد  التوزيعات الشهرية

ال يوجد ة نة مالي التوزيعات آلخر ربع س

ال يوجد ة السابقة توزيعات السنة المالي

یس  ذ التأس  التوزیعات من

3. عائد الصندوق

%(10.10) هري   العائد الش

%(5.40) ة العائد آلخر ربع سنة مالي

%4.70 ة السنة  العائد منذ بداي

%22.28 ة السابقة  العائد للسنة المالي

%(19.97) يس  العائد منذ التأس

2. مكونات الصندوق

27.65% 1. بيت التمويل الكويتي

افي ن ص أكبر خمس مكونات بالصندوق (كنسبة م
قيمة أصول الصندوق)

15.86% 2. بنك الكويت الوطني

13.79% ة) 3. مجموعة الصناعات الوطنية (القابض

9.14% ة 4. شركة أجيليتي للمخازن العمومي

6.00% ة 5. شركة هيومن سوفت القابض

  تم توزیع أرباح نقدیة لصندوق الوسم بقیمة300  فلس لكل وحدة لحاملي وحدات الصندوق بتاریخ
20/08/2007



ال 6. بيانات االتص

ول قطاع إدارة األص ال  اسم ضابط االتص

22262820/22262821  الهاتف

CRM@kfic-kw.com تروني د االلك  البري

https://www.kfic.kw.com دير الصندوق تروني لم  الموقع االلك

د ، دور10 رج خال القبلة، شارع المعري، ب دير الصندوق  عنوان م

5. مقدمو خدمات الصندوق

غ ان والعصيمي وشركاهم - إرنست و يون عبدالكريم عبدهللا السمدان - مكتب العيب  مراقب الحسابات الخارجي

ة ظ األوراق المالي ة لحف الشركة الخليجي  أمين الحفظ

ة ظ األوراق المالي ة لحف الشركة الخليجي تثمار  مراقب االس

ال يوجد ارجي رعي الخ  مكتب التدقيق الش

ة ظ األوراق المالي ة لحف الشركة الخليجي حافظ السجل

تثمار (ش.م.ك) ل واإلس ة للتموي الشركة الكويتي ع) اب (البي وكيل االكتت

ال يوجد تثمار مستشار اإلس

ال يوجد مقدمو خدمات آخرين


