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هدف واسرتاتيجية الصندوق 
الهدف االستثامري من الصندوق هو تحقيق عوائد إيجابية عىل املدى 
توزيع  إىل  الصندوق  يهدف  املخاطر،  من  معتدل  مستوى  مع  الطويل 

األرباح )إن وجدت(، كل ربع سنة بناء عىل تقدير مدير الصندوق. 

يسعى الصندوق لتحقيق هدف االستثامر من خالل االستثامر يف الصكوك 
أخرى  عملة  أي  أو  األمرييك  بالدوالر  مقومة  وعاملية  وخليجية  محلية 
يراها مدير الصندوق مناسبة، وصناديق أسواق نقد وصناديق أدوات دين 
أسواق  هيئة  قبل  من  ومرخصة  اإلسالمية  الرشيعة  مع  متوافقة  أخرى 
املال أو جهات أجنبية وفق معايري و رشوط تنظيمية مامثلة عىل األقل 

لتلك التي تطبقها الهيئة، وما يقابل الودائع يف املصارف اإلسالمية.

  مزايا الصندوق
مستوى متوازن من املخاطر مع عوائد متوقعة أعىل من الودائع	 
سيولة شهرية	 
أرباح ربع سنوية )إن وجدت(	 

معلومات عن الصندوق

صندوق مفتوح شكل الصندوق

11 ديسمرب 2019تاريخ تأسيس الصندوق

شهرياًالسيولة

الدوالر األمرييك العملة 

خمسة آالف دوالر أمرييكالحد األدىن لالستثامر 

ال يوجد رسوم االكتتاب 

ال يوجدرسوم االسرتداد

محتسـب 	 أتعاب اإلدارة  شـهري  لعائـد  سـنوياً،   0.40%
وأقـل  3% قـدره  سـنوياً 

محتسـب 	  شـهري  لعائـد  سـنوياً،   0.60%
4% إىل   3% مـن  أعـىل  سـنوياً 

محتسـب 	  شـهري  لعائـد  سـنوياً،   0.75%
4% مـن  أعـىل  سـنوياً 

رشكة بوبيان كابيتال لالستثامر ش.م.ك. مدير الصندوق 
)مقفلة( 

رشكة الوطني لالستثامر ش.م.ك.م.مستشار االستثامر

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

أمني الحفظ  ومراقب 
االستثامر 

الرشكة الكويتية للمقاصة

مكتب التدقيق 
الرشعي 

رشكة بيت التدقيق الرشعي ش.م.ك. 
)مقفلة( 

مراقب الحسابات 
الخارجي

إيرنست آند يونج )الكويت(

دولة الكويتمكان إنشاء الصندوق 

أداء الصندوق

%1.53العائد الشهري 

ال ينطبقالعائد خالل 12 شهر

%0.61العائد املرتاكم منذ بداية السنة

%0.37العائد املرتاكم منذ التأسيس

%10.368االنحراف املعياري

 )Sharpe( 0.234نسبة شارب

أكرب 5 استثامرات مملوكة للصندوق

نسبة  االستثامر من االسم
إجاميل الصندوق 

SHARSK 3.854 03/04/265.79%

KSA 4.303 01/19/295.64%

SECO 4.723 09/27/284.97%

STCAB 3.89 05/13/294.91%

RAKS 3.094 03/31/254.89%

معلومات أساسية

%3.25العائد حتى االستحقاق

%4.11الكوبونات

4.90املدة

+BBBمتوسط التقييم االئتامين

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

صايف قيمة األصول للوحدة   |   10.0374 د.أ
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توزيع االستحقاقات الخاصة باستثامرات بالصندوق  التوزيع الجغرايف

التصنيف االئتامين

     

الرموز التعريفية للصندوقصايف قيمة األصول

BBYIGSF KKبلومربج

F000014RDDمورننجستار

68593166ليرب

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 سعر، القيمة 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 الرشق، شارع خالد بن الوليد، برج كيبكو، ص.ب 28950 الصفاة، الرمز الربيدي 13150. تتكون الهيئة اإلدارية للصندوق 

من السادة  هادي سالمة، أشوك كومار، عيل آتش، محمد العجمي وبدرية الحمييض.
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مالحظات عىل صندوق الصكوك اإلسالمية العاملي

حافــظ النشــاط يف الســوق األوليــة اإلقليميــة للدخــل الثابــت عــىل زخمــه يف يونيــو ، مــع ازدهــار جانــب الــرشكات وســوق الصكــوك بشــكل 
خــاص.

جمعــت حكومــة الشــارقة مليــار دوالر أمريــيك يف صفقــة صكــوك مدتهــا 7 ســنوات. أصــدر بنــك ديب اإلســالمي صكــوك ملــدة 6 ســنوات 
بقيمــة مليــار دوالر أمريــيك. يف وقــت الحــق مــن الشــهر ، أعــاد بنــك ديب اإلســالمي فتــح اإلصــدار بســبب ظــروف الســوق املواتيــة والطلــب 
القــوي وأصــدر 300 مليــون دوالر أمريــيك إضافيــة. بــاع مــرف الشــارقة اإلســالمي 500 مليــون دوالر أمريــيك يف إصــدار صكــوك ملــدة 5 
ســنوات. قامــت »موانــئ ديب العامليــة« بطباعــة 1.5 مليــار دوالر أمريــيك مــن صكــوك التأمــني الثانويــة املختلطــة. بلــغ إجــاميل إصــدارات 

الصكــوك يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي 5 مليــارات دوالر أمريــيك يف يونيــو.

واصلــت مبادلــة مخاطــر االئتــامن )CDS( الســيادية ملــدة خمــس ســنوات لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي انحســارها يف يونيــو. وتراجعــت 
ــني  ــاس، يف ح ــة أس ــني 15 إىل 30 نقط ــر ب ــعودية وقط ــة الس ــة العربي ــي واململك ــو ظب ــت وأب ــل الكوي ــودة مث ــة الج ــدار عالي ــات اإلص جه
انخفضــت مبادلــة مخاطــر االئتــامن )CDS( ملــدة خمــس ســنوات يف البحريــن وعــامن بنســبة 78 نقطــة أســاس و 127 نقطــة أســاس عــىل 

التــوايل.

ــن  ــع تحس ــبه م ــن مكاس ــام زاد م ــو ، م ــبة %1.19 يف يوني ــا بنس ــامل إفريقي ــط وش ــرشق األوس ــورز ال ــد ب ــتاندرد آن ــوك س ــؤرش صك ــع م ارتف
ــامل. ــتوى الع ــىل مس ــامن ع ــوق االئت ــة يف س الخلفي

يف مجــال درجــة االســتثامر، كانــت اإلمــارات العربيــة املتحــدة وســوق الصكــوك يف اململكــة العربيــة الســعودية املســاهامن الرئيســيان 
يف األداء اإلجــاميل، بزيــادة %1.51 و %1.35 عــىل التــوايل. وارتفعــت أســواق الكويــت وقطــر للصكــوك بنســبة %0.95 و %0.91 عــىل التوايل، 
يف حــني ارتفعــت املؤسســات الحكوميــة )Supranationals( بنســبة %0.30 فقــط. وســجلت الــدول ذات التذبــذب املرتفــع Beta مثــل البحريــن 

وعــامن أداًء قويــاً - بزيــادة ٪3.2 و ٪4.2 عــىل التــوايل - مــع تحســن املعنويــات بشــأن األصــول الخطــرة.

 مالحظات عىل سوق الصكوك العاملية

قدم تحسني السيولة العاملية واستقرار أسعار النفط خلفية إيجابية ألسواق االئتامن اإلقليمية.

أمــا خــارج دول مجلــس التعــاون الخليجــي، فقــد كان أداء ســوق الصكــوك بالــدوالر األمريــيك يف إندونيســيا وماليزيــا )كالهــام مــن الدرجــة 
االســتثامرية( متامشــياً مــع أداء املنطقــة، حيــث أغلــق مرتفعــاً بنســبة %1 و %1.25 عــىل التــوايل.


