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هدف واسرتاتيجية الصندوق 
تنافسية  عوائد  لتحقيق  السعي  هو  للصندوق  االستثامري  الهدف  إن 

عىل األموال املستثمرة بطريقة تتوافق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية.

االستثامر يف أدوات نقدية قصرية ومتوسطة املدى وإيداعات الوكالة 
الجهات  تطرحها  قد  التي  اإلسالمية  والصكوك  البنوك،  لدى  واملرابحة 

الحكومية والرشكات ذات الجودة العالية، 

كام قد يستثمر الصندوق يف صناديق نقد أخرى ذات األهداف االستثامرية 
املامثلة.

مزايا الصندوق

عوائد تنافسية محتملة أعىل من الودائع الثابتة	 
عالية السيولة	 
استثامر منخفض املخاطر	 

 معلومات عن الصندوق

صندوق مفتوح شكل الصندوق

22 مايو 2014تاريخ تأسيس الصندوق

الدوالر األمرييكعملة الصندوق

أسبوعياًالسيولة

1,000 دوالر أمرييكالحد األدىن لالستثامر 

ال يوجد رسوم االكتتاب 

ال يوجدرسوم االسرتداد

لغاية 1 % سنوياأتعاب اإلدارة 

رشكة بوبيان كابيتال لالستثامر ش.م.ك. م.مدير الصندوق 

بنك بوبيان ش.م.ك.وكيل البيع )االكتتاب(

أمني الحفظ  ومراقب 
االستثامر 

الرشكة الخليجية لحفظ األوراق املالية 
ش.م.ك.م.

مكتب التدقيق 
الرشعي 

رشكة املشورة والراية لالستشارات املالية 
اإلسالمية

إيرنست آند يونج )الكويت(مدقق الحسابات

دولة الكويتمكان إنشاء الصندوق 

بدرية حمد الحمييض	 الهيئة اإلدارية
هادي أسامة سالمة	 
أشوك كومار	 
عيل حبيب آتش	 

صايف قيمة األصول للوحدة   |   10.8310 د.أ

أداء الصندوق

%0.700العائد األسبوعي املحتسب سنويا

%0.763العائد الشهري املحتسب سنويا

%0.851العائد خالل 3 شهور املحتسب سنويا

%1.087العائد خالل 6 شهور املحتسب سنويا

%1.523العائد خالل 12 شهر

%1.367العائد املحتسب منذ بداية السنة

%1.158العائد املرتاكم منذ بداية السنة

%1.271العائد السنوي منذ التأسيس

%8.310العائد املرتاكم منذ التأسيس

%0.096االنحراف املعياري

توزيع االستثامرات

الرموز التعريفية للصندوق

BCUSDLF KKبلومبريغ

F00000VX6Sمورنينج ستار

BOUUSDL.IFزاوية

68278625ليرب

EH43072يوريكا هيدج
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األداء السنوي

2014201520162017201820192020السنة

%1.158%2.357%1.742%1.046%0.856%0.589%0.295العائد للسنة

العائد الشهري املحتسب سنوياً

صايف قيمة األصول

إخالء مسؤولية: تم إعداد الوثيقة ألغراض املعلومات العامة وبغرض توزيعها لذات الغرض. ال يجب بأي شكل من األشكال اعتبار هذه الوثيقة دعوة لالشرتاك يف أو عرض لبيع أية وحدات يف أي من 
الصناديق االستثامرية أو أي من اسرتاتيجياتها. كام يجب عىل أي مستثمر محتمل يرغب يف االستثامر يف الصندوق أو أي من اسرتاتيجياته، أن يقوم بشكل دائم وبعناية تامة مبراجعة الوثائق التي 
تحكم عمل الصندوق والتقارير املالية املتاحة عىل املوقع الرسمي لرشكة بوبيان كابيتال www.boubyancapital.com، والتي تحتوي عىل املعلومات املتعلقة باسرتاتيجية االستثامر والعمليات 
والقواعد املطبقة بشأن الرضائب والرسوم والنفقات ومخاطر االستثامر، ومراجعة أداء الصندوق أو الربنامج بشكل دوري. إن السعر والقيمة والدخل املتأيت من وحدات الصندوق ميكن أن يتذبذب وأن 
مبلغ االسرتداد ميكن أن يختلف عن مبلغ االستثامر. قد ال يكون هذا الصندوق مالمئاً لجميع األشخاص الذين يتلقون هذا اإلعالن ويف حال وجود لديهم أي شكوك فعليهم الرجوع إىل مستشاريهم. 
األداء السابق ليس بالرضورة مؤرشاً وال ينبئ بالرضورة عن األداء املستقبيل. رشكة بوبيان كابيتال لالستثامر ش.م.ك )مقفلة( مرخصة من قبل هيئة أسواق املال، رخصة رقم AP/2015/0033. يكون 
مركز الصندوق الرئييس مبقر مدير الصندوق ومحله القانوين دولة الكويت، منطقة القبلة، قطعة 3، شارع عيل السامل، بنك بوبيان مبنى الفرع الرئييس، الدور 2، ص.ب 28950 الصفاة، الرمز الربيدي 

13150. تتكون الهيئة اإلدارية للصندوق من السادة  هادي سالمة، أشوك كومار، عيل آتش، وبدرية الحمييض.


