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بطريقة السعي لتحقيق عائد على األموال المستثمرةيهدف الصندوق إلى

من خالل تجميع األموال من وذلك.تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

ر أخرى المستثمرين بغرض استثمارها نيابة عنهم في صناديق استثما

.لمنشأإسالمية مرخصة ومراقبة من قبل الجهة الرقابية الرسمية في بلد ا

بالدوالر األمريكي االستثمار •

ةاالستثمار في صناديق استثمارية محلية وعالمي•

االستثمار في فئات أصول مختلفة •

االستثمار في قطاعات مختلفة •

ية جميع االستثمارات مطابقة ألحكام الشريعة اإلسالم•

إمكانية االشتراك واالسترداد شهرياً •

ل القدرة على االستثمار سواء بشكل مباشر أو من خال•

.التحويل الشهري

القابضمتعدد األصولصندوق بوبيان
(LCIS/2016/0003): هيئة أسواق المال الكويتية من قبل الصندوق مرخص 
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:الصندوقواستراتيجية هدف 

:الصندوقمزايا 

:الصندوقعن معلومات

أ.د11.8127صافي قيمة األصول للوحدة 
األداء

%0.80المتراكم الشهريالعائد

%8.80شهر12العائد خالل

%12.71بداية السنةالعائد المتراكم منذ

%4.97العائد السنوي منذ التأسيس

%18.13العائد المتراكم منذ التأسيس

%5.853االنحراف المعياري

0.109 (Sharpe)نسبة شارب

صندوق مفتوح : نوع الصندوق 

2016ابريل26:تأسيس الصندوق تاريخ

ً :السيولة  شهريا

الدوالر األمريكي : العملة 

خمسة آالف دوالر امريكي: الحد األدنى لالكتتاب 

يوجدال :  االكتتاب رسوم 

ال يوجد:  رسوم االسترداد

سنوياً % 1: أتعاب اإلدارة 

.  ك.م.شلالستثماركابيتالبوبيانشركة :  مدير الصندوق 

(  مقفلة)

مارات  إلدارة االستثتمبلتونفرانكلين :  المدير الفرعي

(لندن، المملكة المتحدة)

ع.ك.م.شبنك بوبيان :  الموزع

ة الخليجية لحفظ األوراق الماليشركة :  ار أمين الحفظ  ومراقب االستثم

(مقفلة). ك.م.ش

.  ك.م.شالشرعي شركة بيت التدقيق :  مكتب التدقيق الشرعي 

(  مقفلة)

مكتب كي بي ام جي صافي المطوع : مدقق الحسابات 

(KPMG)وشركاه 

الكويت:مكان إنشاء الصندوق 

ن نسبة  االستثمار منوع االستثمار االسم

اجمالي الصندوق 

Franklin Global 

SukukFund

%38.44الدخل الثابت 

Emirates Global 

Sukuk Fund

%26.18الدخل الثابت

Ishares MSCI USA 

Islamic UCITS ETF

%12.21اسهم

Templeton Sharia

Global Equity Fund

%6.30اسهم

Ishares MSCI 

World Islamic

UCITS ETF

%5.04اسهم

:استثمارات مملوكة للصندوق5أكبر 

االستثمارفييرغبمحتملمستثمرأيعلىيجبكما .استراتيجياتهامنأيأواالستثماريةالصناديقمنأيفيوحداتأيةلبيععرضأوفيلالشتراكدعوةالوثيقةهذهاعتباراألشكالمنشكلبأييجبال .الغرضلذاتتوزيعهاوبغرضالعامةالمعلوماتألغراضالوثيقةإعدادتم

االستثمارباستراتيجيةالمتعلقةالمعلوماتعلىتحتويوالتي،www.boubyancapital.comكابيتالبوبيان لشركةالرسميالموقععلىالمتاحةالماليةوالتقاريرالصندوقعملتحكمالتيالوثائقبمراجعةتامةوبعنايةدائمبشكليقومأناستراتيجياته،منأيأوالصندوقفي

وقالصندهذايكونالقد. االستثمارمبلغعنيختلفأنيمكناالستردادمبلغوأنيتذبذبأنيمكنالصندوقوحداتمنالمتأتيوالدخلالقيمةسعر،إن .دوريبشكلالبرنامجأوالصندوقأداءومراجعةاالستثمار،ومخاطروالنفقاتوالرسومالضرائببشأنالمطبقةوالقواعدوالعمليات

رخصةالمال،أسواقهيئةقبلمنصةمرخ( مقفلة)ك.م.شلالستثماركابيتالبوبيان شركة. المستقبلياألداءعنبالضرورةينبئوالمؤشراً بالضرورةليسالسابقاألداء. مستشاريهمإلىالرجوعفعليهمشكوكأيلديهموجودحالوفياإلعالنهذايتلقونالذيناألشخاصلجميعمالئماً 

سالمة، أشوك كومار، علي هادي السادةمنللصندوقاإلداريةالهيئةتتكون. 13150البريديالرمزالصفاة، 28950ب.ص،كيبكوبرجالوليد،بنخالدشارعالشرق،منطقةالكويت،دولةالقانونيومحلهالصندوقمديربمقرالرئيسيالصندوقمركزيكون. AP/2015/0033رقم

.الحميضيوبدرية آتش، 

BMASHFD KKبلومبيرغ

68383381ليبر

EH52768هيدجيوريكا

الرموز التعريفية للصندوق
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ديسمبرنوفمبرأكتوبرسبتمبرأغسطسيوليويونيومايوابريلمارسفبرايرينايرالسنة
العائد 

للسنة

2016----0.10%0.30%1.57%%0.20-0.10%%1.56-%1.32-1.27%0.25%

20171.00%1.25%1.53%1.25%%1.79%0.05%0.95%0.30%0.99%0.62%0.43%1.1711.92%

2018%2.05-2.49%%0.70-%0.33%0.08%0.33-%2.12%0.05%0.43%5.04-%0.43%3.46-%6.59-

2019%3.85%2.41%1.220.63%%2.78-%4.25%0.560.21%%0.400.66%0.80%12.71%

نقد و أدوات 
النقد

2%

صكوك 
65%

سلع
2%

اسهم
31%

:الخاصة بالصندوق االستثماراتتوزيع 

امريكا 
الشمالية

17%
ةالمملكة المتحد

1%

أوروبا 
6%

اليابان
1%

آسيا 
17%

دول أخرى
6%

النقد و أدوات النقد
6%

الشرق 
األوسط

44%

السلع
2%

:جغرافي توزيع الال
(الصناديق المستثمر بهاعلى مستوى )

:األداء الشهري

:صافي قيمة األصول
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صافي قيمة الوحدة
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