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هدف واسرتاتيجية الصندوق 
ضمن  تنافسية  عوائد  تحقيق  إىل  يسعى  إقليمي  أسهم  صندوق 
مستوى مخاطر مقبول من خالل االستثامر يف األوراق املالية للرشكات 
مع  الخليجية  األسهم  أسواق  من  وغريها  الكويت  بورصة  يف  املدرجة 

الرتكيز عىل األسهم القيادية.

كام يهدف الصندوق إىل توزيع األرباح، إن وجدت، عىل أساس سنوي بناًء 
عىل تقدير مدير الصندوق.

 مزايا الصندوق 
حد أدىن منخفض لالستثامر  •
محفظة متنوعة بشكل جيد  •

االشرتاك/االسرتداد عرب اإلنرتنت  •
توزيعات سنوية محتملة  •

سيولة أسبوعية  •

 معلومات عن الصندوق

صندوق استثامري مفتوحشكل الصندوق:

16 يناير  2020تاريخ تأسيس الصندوق:

أسبوعياًالسيولة:

الدينار الكويتيعملة الصندوق:

ألف دينار كويتيالحد األدىن لالستثامر:

ال يوجد رسوم االشرتاك:

ال يوجدرسوم االسرتداد:

%0.75 سنوياًأتعاب اإلدارة:

رشكة بوبيان كابيتال لالستثامرمدير الصندوق:

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

أمني الحفظ ومراقب 
االستثامر:

الرشكة الكويتية للمقاصة

رشكة بيت التدقيق الرشعياملدقق الرشعي:

مكتب يك يب أم جي )KPMG( - الكويتمدقق الحسابات:

دولة الكويتمكان إنشاء الصندوق:

أداء الصندوق

%2.53منذ بداية الشهر )2021/9/27 - 2021/10/25(

%22.64العائد خالل 12 شهر )2020/10/31 - 2021/10/25(

%20.45العائد املرتاكم منذ بداية السنة

%18.26العائد املرتاكم منذ التأسيس

%2.10االنحراف املعياري

أكرب 5 استثامرات مملوكة للصندوق

الوزناالسم

%16.2النقد والنقد املعادل

%9.42الرشكة الوطنية العقارية

%8.68أجيليتي

%8.18رشكة جاسم للنقليات والشحن

%7.88رشكة بوبيان للبرتوكيامويات

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

صايف قيمة األصول للوحدة  |   1.1826  د.ك.

مالحظات مدير الصندوق 
بفضل متركز الصندوق، أنهى صندوق األسهم املحلية والخليجية الفرتة من 27 سبتمرب إىل 25 أكتوبر يف املنطقة الخرضاء، مرتفعا  بنسبة %2.53+ خالل الفرتة. 
يف حني حقق ارتفاعاً بنسبة +20.45% منذ بداية العام، و بنسبة %18.26+ منذ التأسيس. عىل الصعيد العاملي، كان أداء األسواق املالية إيجابيا، حيث ارتفع مؤرش 
مورجان ستانيل العاملي بأكرث من %2+ خالل الشهر، بسبب إعالنات األرباح للرشكات الكربى، والتي جاءت أفضل من توقعات املحللني. عىل الصعيد اإلقليمي، متكنت 
أسواق املنطقة من االستمرار يف التفوق عىل نظرياتها العاملية، مدفوعة بأداء السوق السعودي بفضل ارتفاع أسعار النفط ) %8+ خالل الفرتة، و %66+ منذ 
بداية العامل( وإعالنات األرباح اإليجابية، حيث ارتفع مؤرش مورجان ستانيل لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %5.4+ خالل الفرتة. كان األداء بني أسواق املنطقة 
تقريباً، ويرجع ذلك بشكل   +6% بنسبة  ارتفاع  الخليجية، محققاً  بقية األسواق  األداء، متفوقا عىل  السعودي املشهد من حيث  السوق  متباينا إىل حد ما. تصدر 
أسايس إىل إعالنات أرباح الربع الثالث اإليجابية. وتلت اململكة كل من قطر واإلمارات، محققني مكاسب بنسبة %4.28+ و %2.33+ عىل التوايل. و كان ذلك بسبب 
االرتفاع الغري مسبوق ألسعار الغاز الطبيعي، وإعالنات األرباح اإليجابية، والزخم اإليجايب املصاحب إلكسبو ديب.  يف حني كان السوق الكويتي األسوأ أداًء يف 
املنطقة، نظرا إىل زيادة التوترات السياسية وتأخر وترية اإلصالحات االقتصادية، حيث انخفض مؤرش مورجان ستانيل للسوق الكويتي بنسبة %0.12-. ال زلنا نتحفظ 
بدرجة قليلة من الحذر، حيث نتوقع بعض التقلبات عىل املدى القصري، بسبب التوترات السياسية املصاحبة لرفع سقف الدين يف الواليات املتحدة، باإلضافة إىل 
توجه البنوك املركزية حول العامل لتطبيق سياسات مالية أكرث تشددا لكبح جامح معدالت التضخم املرتفعة، إال أننا نعتقد أن الرؤية باتت أكرث وضوحا عىل املدى 
املتوسط. حيث نعتقد أن التقدم اإليجايب يف جهود التلقيح ضد كوفيد-19، فضالً عن التحفيز االقتصادي املستمر من الحكومات اإلقليمية والعاملية، متهد الطريق 
لتوقعات اقتصادية أفضل عىل املدى الطويل، خصوصا ألسواق املنطقة، واملدعومة باالرتفاع املستمر يف أسعار النفط مع تحسن توقعات الطلب. كام نرى أن 
توجه الحكومات اإلقليمية يف تنوع اقتصاداتها ودعم القطاع الخاص سيستمر يف توفري بدائل للنمو املستدام. األمر الذي من شأنه أن يساعد الرشكات القوية من 

الناحية التشغيلية واملالية عىل االستمرار يف توليد أداء قوي وتوفري الفرص للمستثمرين.
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 التوزيع الجغرايفتوزيع القطاعات

األداء الشهري

العائد 
للسنة ديسمرب نوفمرب أكتوبر سبتمرب أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فرباير يناير السنة

-1.82% 0.78% 1.03% -0.05% 0.41% 0.37% -0.80% 0.64% -0.32% 2.50% -5.66% -0.52% 0.01% 2020

20.45% 2.53% -0.76% 2.37% -1.94% 2.61% 2.97% 3.05% 4.70% 0.85% 2.59% 2021

استثامر 1,000 دينار كويتي منذ التأسيس

إخالء مسؤولية: تم إعداد هذا املحتوى ألغراض ترويجية. ينطوي االستثامر عىل مخاطر، ويجب أال يؤخذ األداء السابق كمؤرش لألداء املستقبيل أو ضامن له. وتتعهد رشكة بوبيان كابيتال لالستثامر بأنه 
مل يتم إغفال ذكر أية معلومات رضورية عن االستثامرات والخدمات محل هذا اإلعالن. ويف جميع األحوال، يجب عىل أي مستثمر محتمل أن يقوم بشكل دائم وبعناية تامة مبراجعة النظام األسايس 
والوثائق التي تحكم عمل املنتج 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 الصناديق أو الربنامج بشكل دوري. إن السعر والقيمة والدخل املتأيت من وحدات الصناديق ميكن 
أن تتذبذب وإن مبلغ االسرتداد ميكن أن يختلف عن مبلغ االستثامر. إن التغري يف أسعار العمالت ميكن أن يؤثر عىل قيمة أو سعر أو دخل وحدات الصناديق. قد ال تكون هذه االستثامرات مالمئة لجميع 
األشخاص الذين يتلقون هذا اإلعالن، وإذا كانت لديهم أي شكوك، فعليهم استشارة مستشاريهم. 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 القبلة، قطعة 3، شارع عيل السامل، بنك بوبيان مبنى الفرع الرئييس، الدور 2، ص.ب. 28950 

الصفاة، الرمز الربيدي 13150. تتكون الهيئة اإلدارية للصندوق من السادة بدرية الحمييض، أشوك كومار، عيل آتش ومحمد العجمي.


