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 عضو مجموعة البركة املصرفـية

،  21482جدة   8021ص.ب:  م2007-ابريل-9وتاريخ  07058-37إتقان كابيتال هي شركة استثمارية مقرها اململكة العربية السعودية وتعمل بترخيص من هيئة السوق املالية باململكة رقم 

 السعوديةاململكة العربية  ، الكورنيش، طريق  برج ذا هيد كوارترز بزنس بارك

 800 3030 800+ ، املجاني: 966 12 510  6033+ ، فاكس: 966 12 510 6030هاتف 

 السعوديةلألسهم كابيتال ان  ـدوق إتق ـنـص

 

 ريال سعودي 9.8752 سعر الوحدة   م    2020 مارس  31 فيالتقرير كما 

 أداء الصندوق  االستثمار هدافأ معلومات أساسية حول الصندوق 
لتحقيق نمو في رأس املال في املدى املتوسط والطويل من خالل يهدف صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية، وهو صندوق استثماري مفتوح،  إتقان كابيتال  مدير الصندوق  

إلصدارات االستثمار في أسهم الشركات املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو املدرجة في سوق األسهم السعودية املوازية )نمو( وفي أسهم ا

املدرجة في سوق األسهم السعودية املوازية )نمو( وصناديق املؤشرات املتداولة   األولية وحقوق األولوية املدرجة في سوق األسهم السعودية الرئيسية أو

(ETFs والصناديق العقارية املتداولة وصناديق االستثمار في األسهم السعودية و صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت املرخصة من هيئة )  

أو ما يعادلها   BBB-قود املتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية ذات تصنيف ائتماني بحد أدنىالسوق املالية وأدوات الدخل الثابت والنقد وأشباه الن

 في تصنيفات وكاالت التصنيف االئتماني. 

 فرق ال املؤشر % الصندوق %  الفترة
 %15.12 %18.57- - %3.46 العائد من بداية العام تنمية رأس املال   هدف الصندوق 

التغير منذ إنشاء  الريال السعودي  العملة 

 الصندوق 

-1.25% -21.07% 19.82% 

منذ االنحراف املعياري  صندوق مفتوح عام  نوع الصندوق 

 بداية العام
1.60%  2.20% 

 

منذ (شارب مؤشر  صندوق أسهم محلية   تصنيف الصندوق 

 بداية العام(

-2.35   

     األحد والثالثاء  أيام قبول االشتراك

 األحد والثالثاء  أيام قبول االسترداد
 أكبر عشر استثمارات في الصندوق كما في بداية الربع  كما في نهاية الربع  توزيع األصول  م  2020مارس   أداء الصندوق حتى

 اإلثنين واالربعاء   أيام التقويم 

 
 

 

 

خالل أربعة أيام عمل من تاريخ  دفع االسترداد

 التقييم ذي العالقة. 

سعر الوحدة عند  

 التأسيس

 ريال سعودي  10

 2019مايو  10 تاريخ بدء الصندوق 

مؤشر ايديال ريتنق لألسهم   املؤشر االسترشادي

 السعودية الشرعية 

 عالية   مستوى املخاطرة 

 سنويا    %1.50 رسوم اإلدارة 

 من قيمة مبلغ االشتراك   %2.00 رسوم االشتراك

سنويا من صافي قيمة   %0.05 رسوم أمين الحفظ 

 األصول 

 شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه  املراجع الخارجي 

استثمارات مدير  

 الصندوق 

1.25%  

اتعاب املراجع 

 الخارجي   

 ريال سعودي سنويا.  30,000

 %0.00 نسبة االقتراض

 %0.00 مصاريف التعامل 
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صندوق إتقان كابيتال لألسهم السعودية 

املؤشر االسترشادي
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