صندوق بوبيان للسوق النقدي بالدينار الكويتي
مرخص من قبل وزارة التجارة والصناعة برقم)2011/66( :

 30نوفمبر 2016

صافي قيمة األصول للوحدة  1.05938د.ك
(تقييم  29نوفمبر )2016
األداء
العائد األسبوعي المحتسب سنويا

0.846%

العائد الشهري المحتسب سنويا

0.887%

العائد خالل  3شهور المحتسب سنويا

0.897%

العائد خالل  6شهور المحتسب سنويا

0.914%

العائد المتراكم منذ سنة

0.985%

العائد المحسوب منذ بداية السنة

0.982%

العائد المتراكم منذ بداية السنة

0.898%

العائد المتراكم منذ  3سنوات

2.973%

العائد السنوي منذ التأسيس

1.057%

العائد المتراكم منذ التأسيس

5.938%

االنحراف المعياري

0.028%

توزيع االستثمارات :

نقد
%0

إجارة
%12

ودائع
%88
لالطالع على نشرة االكتتاب الخاصة بالصندوق يرجى زيارة الرابط التالي:
http://www.boubyancapital.com/PDF/KDMM_Fund_Nov2015
_Pros.pdf

الرموز التعريفية للصندوق:
بلومبيرغ

BBKDMMF KY

مورنينج ستار

F00000VX6R

زاوية

BOUKDMM.IF

ليبر

68166308

يوريكا هيدج

EH43071

هدف واستراتيجية الصندوق :
الهدف االستثماري للصندوق هو توفير عوائد تنافسية تتطابق
مع أحكام الشريعة الغراء من خالل زيادة القيمة الصافية
لألصول مع الحفاظ على مستوى عال من السيولة.
يسعى الصندوق إلى تحقيق هدف االستثمار من خالل االستثمار
في األدوات المالية القصيرة والمتوسطة المدى المتوافقة مع
أحكام الشريعة اإلسالمية مثل معامالت المرابحة ،ترتيبات
اإلجارة ،ترتيبات اإلجارة واالقتناء ،إيداعات المرابحة لدى
البنوك ،الصكوك الحكومية ،صكوك الشركات ذات الجودة
العالية .كما قد يستثمر الصندوق في صناديق استثمارية أخرى
ذات األهداف االستثمارية المتماثلة و المتوافقة ألحكام الشريعة
اإلسالمية.

مزايا الصندوق :
•
•
•

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

حقائق عن الصندوق :
نوع الصندوق :

صندوق مفتوح

تاريخ تأسيس الصندوق :

 19إبريل 2011

السيولة :

أسبوعيا

عملة الصندوق :

الدينار الكويتي

الحد األدنى لالكتتاب :

 30,000د.ك مع إمكانية
االكتتاب اإلضافي
بمضاعفات  1,000د.ك

رسوم االكتتاب :

ال يوجد

رسوم االسترداد :

ال يوجد

أتعاب اإلدارة :

لغاية  %1سنويا

مدير الصندوق :

بنك بوبيان ش.م.ك.

الموزع :

بنك بوبيان ش.م.ك.

أمين الصندوق :

بنك الكويت الوطني ش.م.ك.

مدقق الحسابات :

إيرنست آند يونج (جزر
الكايمان)

مكان انشاء الصندوق :

جزر الكايمان

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