خالد النصف  :صندوق كاب كورب لالسهم المحلية
يحقق افضل اداء على مستوى الصناديق االسالمية
حقق صندوق كاب كورب لألسهم المحلٌة اداءا متمٌزا من بداٌة العام الحالً بلغ %6.31حتى
نهاٌة الربع الثالث حٌث جاء الصندوق األفضل اداءا على مستوى الصنادٌق العاملة وفق احكام
الشرٌعه اإلسالمٌة .
وٌعتبر ما حققة صندوق كاب كورب المحلً انجازا فً ظل ظروف األزمة المالٌة التً تخٌم
على السوق المالً واإلقتصادات عموما منذ عامٌن .

وتعلٌقا على األداء الممٌز لصندوق كاب كورب قال مدٌر ادارة توظٌف االستثمار فً الشركة
خالد النصف ان النتائج اإلٌجابٌة والممٌزة لصندوق كاب كورب المحلً تعكس اإلحترافٌة
والمهنٌة العالٌة التً ٌتمتع بها فرٌق الشركة القا ئم على ادارة األصول واإلستثمارا ت  ،رغم
تحدٌات وظروف الوضع الراهن وضٌق ومحدودٌة الفرص .

وقال ان صندوق كاب كورب ٌعتبر حدٌث التأسٌس اال ان الفرٌق اإلستثماري فً الشركة ٌملك
خبرة طوٌلة تزٌد عن  .3عام فً القطاع المالً واإلستثماري فً افضل واعرق الشركات
تارٌخا فً الكوٌت .

وقال ان صندوق كاب كورب ٌعمل وفقا ألحكام الشرٌعه اإلسالمٌة وٌتٌح عملٌة اإلشتراك
واإلسترداد فً الصندوق بشكل اسبوعً  ،بما ٌحقق اقصى نوع من انواع المرونه للعمالء
الراغبٌن بالدخول والخروج بفترات قصٌرة .

واضاف ان النتائج الممٌزة لصندوق كاب كورب جاءت نتٌجة عمل منظومة متكاملة تقوم على
ادار ة الصندوق من فرق بحث ودراسات تقوم بالتحلٌل والتدقٌق الكافً فً بٌانات األسهم التً
ٌتم اإلستثمار فٌها  ،ما ٌعزز القرار اإلستثماري وٌضمن دقته وهو ما ٌنعكس فً النهاٌة على
اداء الصندوق ونتائجه.

جدٌر بالذكر ان الصندوق ٌعمل وفقا ألسس استثمارٌة حصٌفة وٌركز على افضل الشركات
التشغٌلٌة التً تتمٌز بتدفق نقدي واضح .

كما ان الصندوق ٌتجنب الدخول فً هامش مخاطرة عالً  ،مشٌرٌن الى ان العائد المحقق من
بداٌة العام ٌأتً فً اطار متحفظ ٌضمن تحقٌق النتائج اإلٌجابٌة للصندوق بشكل مستمر .
و ذكر ان اداء المحافظ بادارة الشركة قد حققت عائد ٌقدر ب  %61منذ بداٌة العام و من
المتوقع ان ٌتطور االداء نظرا لما تشهده االوضاع االقتصادٌة المحلٌة من ازدهار فً االونه
االخٌرة و خطط التنمٌة المرصودة من الدولة و زٌادة االنفاق على البنى التحتٌة و ما لذلك من
اثر مباشر و غٌر مباشر على سوق الكوٌت لالوراق المالٌة .
َذكز اٌ كاب كىرب نإلسرثًار شزكح إسرثًارَح يطاتقح ألحكاو انشزَعح اإلساليُح ذى ذأسُسها
فٍ إتزَم عاو  8002تزأسًال َثهغ  80يهُىٌ د.ك يٍ قثم فزَق عًم َرًرع تخثزج وكفائح
ويصذاقُح عانُح فٍ يجال اإلسرثًار انًحهٍ وانذونٍ عًهىا يعا ً فٍ يُاصة قُادَح ونًذج ذشَذ
عٍ انعشزوٌ عايا ً نذي انشزكح انكىَرُح نإلسرثًار ويٍ أتزس انًساهًٍُ انزئُسٍُُ نهشزكح
انسادج :
شزكح انشاَع انًرحذج  ،شزكح كاتُفسد  ،شزكح انخهُج انقاتضح  ،شزكح اإليرُاس نإلسرثًار  ،تُد
اإلسرثًار انعانًٍ  ،شزكح ثزوج نإلسرثًار  ،شزكح اإلسرثًاراخ انىطُُح تاالضافح انً %51
ذرًهكها االدارج انرُفُذَح وذرزكش أَشطح انشزكح فٍ  :إدارج انًحافظ انًانُح انًحهُح واإلقهًُُح ،
إَشاء وإدارج انصُادَق انًحهُح وانذونُح  ،إدارج أسهى انًهكُح انخاصح وذًىَم انًؤسساخ  ،إدارج
يشارَع انرطىَز انعقارٌ  ،ذقذَى خذياخ انحفظ وأياَح اإلسرثًار  ،ذقذَى اإلسرشاراخ اإلسرثًارَح
 ،ذىفُز انذراساخ وانرحانُم انًانُح .

