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صافي قيمة األصول للوحدة  10.6282د.أ.

هدف واستراتيجية الصندوق :

(تقييم  31أغسطس )2019

الهدف االستثماري للصندوق هو توفير عوائد تنافسية تتطابق مع
أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء من خالل زيادة القيمة الصافية
لألصول مع الحفاظ على مستوى عالٍ من السيولة.
يسعى الصندوق لتحقيق هدف االستثمار من خالل االستثمار في
األدوات المالية القصيرة و المتوسطة المدى المتوافقة مع أحكام
الشريعة اإلسالمية مثل أدوات النقد اإلسالمية الودائع وما يقابلها في
المصارف ،أذونات الخزانة والسندات الصادرة عن البنوك أو
الشركات ،شهادات اإليداع البنكية واتفاقيات إعادة الشراء أو
الصكوك أو أي أدوات أخرى ذات االهداف االستثمارية المتماثلة و
المتوافقة ألحكام الشريعة االسالمية.

األداء

العائد األسبوعيٍالمحتسبٍسنوياٍ

2.300%

العائدٍالشهريٍالمحتسبٍسنوياٍ

2.366%

العائدٍخاللٍ 3شهورٍالمحتسبٍسنوياٍ

2.395%

العائدٍخاللٍ 6شهورٍالمحتسبٍسنوياٍ

2.393%

العائدٍخاللٍ 12شهر

2.313%

العائدٍالمحسوبٍمنذٍبدايةٍالسنة

2.375%

العائدٍالمتراكمٍمنذ بدايةٍالسنة

1.603%

العائدٍالسنويٍمنذٍالتأسيس

1.174%

معلومات عن الصندوق :

العائدٍالمتراكمٍمنذٍالتأسيس

6.282%

نوعٍالصندوقٍٍ:

صندوقٍمفتوحٍ

االنحرافٍالمعياري

0.096%

تاريخ تأسيسٍالصندوقٍ:

 22مايوٍ2014

السيولةٍ:

أسبوعياٍ

العملةٍٍ:

الدوالرٍاألمريكيٍ

الحدٍاألدنىٍلالكتتابٍٍ:

 10,000دوالرٍأمريكي

رسومٍاالكتتابٍٍ:

الٍيوجد

رسومٍاالستردادٍ:

الٍيوجد

أتعابٍاإلدارةٍٍ:

لغايةٍٍ%1سنويا ٍ

مديرٍالصندوقٍٍ:

شركةٍبوبيان كابيتال لالستثمارٍ
ش.م.ك(ٍ.مقفلة)ٍ

الموزع ٍ:

بنكٍبوبيان ش.م.كٍ.

توزيع االستثمارات :

صكوكٍ
%6

ودائع
%94

الرموز التعريفية للصندوق:
بلومبيرغ

BCUSDLF KK

مورنينج ستارٍ

F00000VX6S

زاوية

BOUUSDL.IF

ليبر

68278625

يوريكا هيدج

EH43072

مزايا الصندوق :
•
•
•

عوائدٍتنافسيةٍمحتملةٍأعلىٍمنٍالودائعٍالثابتة.
عاليةٍالسيولة.
استثمارٍمنخفضٍالمخاطر.

أمينٍالحفظٍٍومراقبٍاالستثمارٍ الشركةٍالخليجية لحفظٍاالوراقٍ
الماليةٍش.م.ك(ٍ.مقفلة)ٍ
ٍ:
مكتبٍالتدقيقٍالشرعيٍٍ:

شركةٍالمشورةٍوالرايةٍ
لالستشاراتٍالماليةٍاإلسالمية
إيرنستٍآند يونج (الكويت)

مكانٍإنشاءٍالصندوقٍ:

الكويت

مدققٍالحساباتٍٍ:

تم إعداد الوثيقة ألغراض المعلومات العامة وبغرض توزيعها لذات الغرض .ال يجب بأي شكل من األشكال اعتبار هذه الوثيقة دعوة لالشتراك في أو عرض لبيع أية وحدات في أي من الصناديق االستثمارية أو أي من استراتيجياتها .كما يجب
على أي مستثمر محتمل يرغب في االستثمار في الصندوق أو أي من استراتيجياته ،أن يقوم بشكل دائم وبعناية تامة بمراجعة الوثائق التي تحكم عمل الصندوق والتقارير المالية المتاحة على الموقع الرسمي لشركة بوبيانٍكابيتال
 ،www.boubyancapital.comوالتي تحتوي على المعلومات المتعلقة باستراتيجية االستثمار والعمليات والقواعد المطبقة بشأن الضرائب والرسوم والنفقات ومخاطر االستثمار ،ومراجعة أداء الصندوق أو البرنامج بشكل دوري .إن سعر،
القيمة والدخل المتأتي من وحدات الصندوق يمكن أن يتذبذب وأن مبلغ االسترداد يمكن أن يختلف عن مبلغ االستثمار .قد ال يكون هذا الصندوق مالئماٍ لجميع األشخاص الذين يتلقون هذا اإلعالن وفي حال وجود لديهم أي شكوك فعليهم الرجوع إلى
مستشاريهم .األداء السابق ليس بالضرورة مؤشراٍ وال ينبئ بالضرورة عن األداء المستقبلي .شركة بوبيانٍكابيتال لالستثمار ش.م.ك (مقفلة) مرخصة من قبل هيئة أسواق المال ،رخصة رقم  .AP/2015/0033يكون مركز الصندوق الرئيسي
بمقر مدير الصندوق ومحله القانوني دولة الكويت ،منطقة الشرق ،شارع خالد بن الوليد ،برج كيبكو ،ص.ب 28950الصفاة ،الرمز البريدي  .13150تتكون الهيئة اإلدارية للصندوق من السادة هاديٍسالمةٍ،أشوكٍكومارٍ،عليٍآتشٍ،والسيدةٍ
بدريةٍالحميضي.

boubyancapital.com
T: 22325800|P.O box 28950, Safat, 13150
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العائد السنوي:

السنة

2014

2015

2016

2017

2018

2019

عائدٍالسنة

0.295%

0.589%

0.856%

1.046%

1.742%

1.603%

العائد الشهري المحتسب سنويا:
3.00%
2.50%
2.00%
1.50%
1.00%
0.50%
0.00%

يونيو2019

أغسطسٍ2019

ابريلٍ2019

فبرايرٍ2019

ديسمبرٍ2018

أكتوبرٍ2018

يونيوٍ2018

أغسطسٍ2018

إبريلٍ2018

فبرايرٍ2018

ديسمبرٍ2017

أكتوبرٍ2017

أغسطسٍ2017

يونيوٍ2017

ابريلٍ2017

فبرايرٍ2017

ديسمبرٍ2016

أكتوبرٍ2016

أغسطسٍ2016

يونيوٍ2016

ابريلٍ2016

فبرايرٍ2016

أكتوبرٍ2015

ديسمبرٍ2015

أغسطسٍ2015

يونيوٍ2015

ابريلٍ2015

فبرايرٍ2015

ديسمبرٍ2014

صافي قيمة األصول:
10.7
10.6
10.5
10.4
10.3
10.2
10.1
10
9.9
9.8
9.7
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مستشاريهم .األداء السابق ليس بالضرورة مؤشراٍ وال ينبئ بالضرورة عن األداء المستقبلي .شركة بوبيانٍكابيتال لالستثمار ش.م.ك (مقفلة) مرخصة من قبل هيئة أسواق المال ،رخصة رقم  .AP/2015/0033يكون مركز الصندوق الرئيسي
بمقر مدير الصندوق ومحله القانوني دولة الكويت ،منطقة الشرق ،شارع خالد بن الوليد ،برج كيبكو ،ص.ب 28950الصفاة ،الرمز البريدي  .13150تتكون الهيئة اإلدارية للصندوق من السادة هاديٍسالمةٍ،أشوكٍكومارٍ،عليٍآتشٍ،والسيدةٍ
بدريةٍالحميضي.

boubyancapital.com
T: 22325800|P.O box 28950, Safat, 13150

