
 2020 يناير الشهري ارقام تقرير

 

  

 اقدره  بزيادة  2020  بنهاية يناير%    0.34  أداء قدره والصكوك  للمرابحات  إتقان  صندوقصندوق  حقق  

 الصندوق ويستثمر .لاير 12.32 المماثل حيث وصل سعر الوحدة الي عن اداء الشهر  %( 0.07)

 ومتوسطة   قصيرة  الجودة  عالية   استثمارية  أدوات  في  السعودي  السوق  في  رئيسي  بشكل  وأمواله   أصوله 

 و المرابحة  على القائمة السلع صفقات تشمل و لإلستثمار، الشرعية الضوابط مع ومتوافقة األجل

 الصكوك   أو  المرابحات  في  تستثمر  استثمارية  صناديق  في  االستثمار  وكذلك  أنواعها  باختالف  الصكوك

ويليه %  24قدره  بنسبة قدرها جي اف اتشاستثمارت الصندوق في شركة  وتتركز .رئيسي بشكل

 .% 15 بنسبة قدرها  صندوق األول للمربحات

 

 

   

 

 سمات الصندوق:

 

 

 

 

 

 

 

 

 :العائد

 

 

 

 

 

 

 

 الرسوم و المصاريف :

  الملخص التنفيذي 

  31/12/2019في  كما أكبر األستثماراترسوم الصندوق                                             

 والصكوك للمرابحات إتقان صندوق   

 92,605,526 :األصول قيمة صافي         (% 0.34 + ) لاير 12.321  :الوحدة سعر   

 كابيتال  إتقان شركة   :  مدير الصندوق

 النمو  و  الدخل :   التصنيف

 منخفضة  :  درجة المخاطرة 

 النقد  أسواق :  نوع األصول

 19/ 2008/07  :  تاريخ التأسيس

  لايرال على  العائد معدل :  المؤشر اإلسترشادي

 )سايبد(  أشهر  الثة ث  لمدة السعودي 

 السعودية   العربية المملكة :  التركيز الحغرافي 

 مفتوح :   النوع

 %   0.36  :  تغير األداء خالل شهر

 %  0.96  :  أشهر 3تغير األداء خالل  

 %   3.54  :  تغير األداء خالل سنة

 %   9.76   :  سنوات  3تغير األداء خالل  

 %   15.84 :  سنوات  5تغير األداء خالل  

 %  0.34 :  التغير منذ بداية العام 

 %   22.80 :  التغير منذ التأسيس 

 -    :  رسوم اإلشتراك 

 %    0.25  :  رسوم اإلدارة

 - :    رسوم اإلسترداد 

    %    0.15  :  رسوم الحفظ

 لاير  5,000.000  :  الحد األدني لإلشتراك

 لاير  1,000.00  :  الحد األدني لإلسترداد 

 لاير  1,000.00  :  اإلشتراك االضافي

 توزيع األصول اكبر الشركات

24.00%

15.00%

15.00%

10.00%

8.00%
جي اف اتش

صندوق األول للمرابحات

مسقط كابينال

بنك السالم

صكوك شركة الكهرباء

38.00%

31.00%

31.00%

مرابحات

صكوك

صناديق استثمارية

11.9 11.93 11.96 12 12.03 12.07 12.1 12.13 12.17 12.2 12.24 12.28 12.32

داء الصندوق أ  


