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

 30نوفمبر 2016

صافي قيمة األصول للوحدة  1.00343د.ك
(تقييم  30نوفمبر )2016
األداء
العائد األسبوعي المحتسب سنويا

1.157%

العائد الشهري المحتسب سنويا

1.158%

العائد خالل  3شهور المحتسب سنويا

1.146%

العائد خالل  6شهور المحتسب سنويا

-

العائد المتراكم منذ سنة

-

العائد المحسوب منذ بداية السنة

1.051%

العائد المتراكم منذ بداية السنة

0.343%

العائد المتراكم منذ  3سنوات

-

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 :
•
•
•

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

العائد السنوي منذ التأسيس

1.051%

العائد المتراكم منذ التأسيس

0.343%

حقائق عن الصندوق :

االنحراف المعياري

0.070%

نوع الصندوق :

صندوق مفتوح

تاريخ تأسيس الصندوق :

 3اغسطس 2016

السيولة :

أسبوعيا

عملة الصندوق :

الدينار الكويتي

الحد األدنى لالكتتاب :

 10,000د.ك مع إمكانية
االكتتاب اإلضافي بمضاعفات
 1,000د.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:
مدقق الحسابات :

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

توزيع االستثمارات :

ودائع
%100

لالطالع على النظام االساسي الخاص بالصندوق يرجى زيارة الرابط التالي:
http://www.boubyancapital.com/PDF/AoA_Boubyan_KD_Mo
ney_Market%20Fund_II.pdf

الرموز التعريفية للصندوق:
بلومبيرغ

BKDMMII KK

رويترز

68389283

الموزع :

تنويه  -األداء السابق للصندوق ال يعتبر ضمانا لألداء المستقبلي  .قيمة الوحدات يمكن أن تزيد او تقل .هذا الصندوق مناسب للمستثمرين الراغبين باستثمار
منخفض المخاطر.

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

