صندوق بوبيان للسوق النقدي بالدينار الكويتي الثاني
الصندوق مرخص من قبل هيئة أسواق المال الكويتية (LCIS/2016/0006) :

 31أغسطس 2019

صافي قيمة األصول للوحدة  1.05572د.ك
(تقييم  31أغسطس )2019

األداء
العائد األسبوعي المحتسب سنويا

2.620%

العائد الشهري المحتسب سنويا

2.614%

العائد خالل  3شهور المحتسب سنويا

2.602%

هدف واستراتيجية الصندوق :
إن الهدف االستثماري للصندوق هو السعي لتحقيق عوائد تنافسية على األموال
المستثمرة بطريقة تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
االستثمار في أدوات نقدية قصيرة ومتوسطة المدى وإيداعات الوكالة والمرابحة
لدى البنوك ،والصكوك اإلسالمية التي قد تطرحها الجهات
الحكومية والشركات ذات الجودة العالية ،كما قد يستثمر الصندوق في صناديق
نقد أخرى ذات األهداف االستثمارية المماثلة.

مزايا الصندوق :

العائد خالل  6شهور المحتسب سنويا

2.556%

العائد خالل  12شهر

2.409%

العائد المحسوب منذ بداية السنة

2.521%

•
•
•

العائد المتراكم منذ بداية السنة

1.678%

حقائق عن الصندوق :

العائد المتراكم منذ  3سنوات

5.512%

عوائد محتملة أعلى من معدالت الودائع الثابتة.
سيولة عالية.
استثمار منخفض المخاطر.

العائد السنوي منذ التأسيس

1.811%

نوع الصندوق :

صندوق مفتوح

العائد المتراكم منذ التأسيس

5.572%

تاريخ تأسيس الصندوق :

 3اغسطس 2016

االنحراف المعياري

0.079%

السيولة :

أسبوعيا

عملة الصندوق :

الدينار الكويتي

توزيع االستثمارات :
نقد
%1

ودائع
%99

الحد األدنى لالكتتاب :

 10,000د.ك

رسوم االكتتاب :

ال يوجد

رسوم االسترداد :

ال يوجد

أتعاب اإلدارة :

لغاية  %1سنويا

مدير الصندوق :

شركة بوبيان كابيتال لالستثمار
ش.م.ك.م.
بنك بوبيان ش.م.ك.

أمين الحفظ ومراقب االستثمار:

الشركة الخليجية لحفظ األوراق
المالية ش.م.ك.م.
مكتب كي بي ام جي صافي المطوع
وشركاه ()KPMG

مكتب التدقيق الشرعي:

شركة بيت التدقيق الشرعي .
ش.م.ك.م.

مكان انشاء الصندوق :

الكويت

الموزع :

مدقق الحسابات :

الرموز التعريفية للصندوق:
بلومبيرغ

BKDMMII KK

رويترز

68389283

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 بوبيان كابيتال
 ،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 مالئما لجميع األشخاص الذين يتلقون هذا اإلعالن وفي حال وجود لديهم أي شكوك فعليهم الرجوع إلى
مستشاريهم .األداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا وال ينبئ بالضرورة عن األداء المستقبلي .شركة بوبيان كابيتال 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 هادي سالمة ،أشوك كومار ،علي آتش ،والسيدة
بدرية الحميضي.
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T: 22325800|P.O box 28950, Safat, 13150
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األداء السنوي:
السنة

2016

2017

2018

2019

العائد للسنة

0.442%

1.375%

1.971%

1.678%

العائد الشهري المحتسب سنويا:
2.70%
2.50%
2.30%
2.10%
1.90%
1.70%
1.50%
1.30%
1.10%

سبتمبر 2016
أكتوبر 2016
نوفمبر 2016
ديسمبر 2016
يناير 2017
فبراير 2017
مارس 2017
ابريل 2017
مايو 2017
يونيو 2017
يوليو 2017
أغسطس 2017
سبتمبر 2017
أكتوبر 2017
نوفمبر 2017
ديسمبر 2017
يناير 2018
فبراير 2018
مارس 2018
إبريل 2018
مايو 2018
يونيو 2018
يوليو2018
اغسطس 2018
سبتمبر 2018
أكتوبر 2018
نوفمبر 2018
ديسمبر 2018
يناير 2019
فبراير 2019
مارس 2019
ابريل 2019
مايو 2019
يونيو 2019
يوليو 2019
أغسطس 2019

صافي قيمة األصول:
1.06
1.05
1.04
1.03
1.02
1.01
1
0.99
0.98
0.97

سبتمبر 2016
أكتوبر 2016
نوفمبر 2016
ديسمبر 2016
يناير 2017
فبراير 2017
مارس 2017
ابريل 2017
مايو 2017
يونيو 2017
يوليو 2017
أغسطس 2017
سبتمبر 2017
أكتوبر 2017
نوفمبر 2017
ديسمبر 2017
يناير 2018
فبراير 2018
مارس 2018
إبريل 2018
مايو 2018
يونيو 2018
يوليو 2018
اغسطس 2018
سبتمبر 2018
أكتوبر 2018
نوفمبر 2018
ديسمبر 2018
يناير 2019
فبراير 2019
مارس 2019
ابريل 2019
مايو 2019
يونيو 2019
يوليو 2019
أغسطس 2019
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