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10 لایر سعوديسعر الوحدة عند التأسيس

04 أغسطس 2008تاريخ بدء التشغيل

معدل سايبد لـ 3 أشهرالمؤشر اإلسترشادي

منخفضة - متوسطةمستوى المخاطرة

ً  من صافي قيمة األصولرسوم االدارة %0.25 سنويا

ً  من صافي قيمة األصولرسوم تسجيل الوحدات %0.15 سنويا

ً  من صافي قيمة األصولرسوم أخرى %0.10 سنويا
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إتقان كابيتال مدير الصندوق

حماية رأس المالهدف الصندوق

اللایر السعوديالعملة

م 2013أداء الصندوق منذ يناير 

 سعوديلایر 12.0652سعر الوحدة م 2019يونيو   30 التقرير كما في  

تعليق مدير الصندوق

لمؤشر واصل صندوق إتقان للمرابحات والصكوك التفوق على ا 
م محقـقا عائد 2019اإلسترشادي خالل الربع الثاني من عام

خالل هذه الفترة لتصبح مجموع % 3.34بمعدل سنوي يعادل 
والفا التراكمية % 20.65العوائد التراكمية منذ إنشاء الصندوق 

. خالل نفس الفترة 8.76%
لصكوك حققت  أسواق الدخل الثابت العالمية ارتفاعا فى اسعار ا
فيدرالى خالل الربع الثانى من العام ، وذلك تبعا التجاه البنك ال

  الى تثبيت سعر الفائدة  ، مما أدى الى زيادة الطلب على
حت االوراق المالية المقومة بالدوالر االمريكي التى أصبحت ت

 مما يشكل تحديا لمدير الصندوق للحفاظ على أداء.المجهر 
. الصندوق خالل الفترة المستقبلية 

اداء الصندوق معلومات اساسية حول الصندوق

توزيع األصول

، برج ذاهيد كوارترز بزنس بارك، طريق الكورنيش ، 21482جدة   8021: ب.، ص 07058-37بترخيص رقم  -إتقان كابيتال، شركة مرخص لها بواسطة هيئة السوق المالية 
800 3030 800: ، المجاني+ 966 125106033: ، فاكس+ 966 12 510 6030المملكة العربية السعودية ، هاتف 

سيتكرر أو يكون مماثالً  كما ال يوجد ضمان لحاملي الوحدات بأن أداء الصندوق أو أداء الصندوق مقارناً بالمؤشر االسترشادي. إن األداء السابق لكل من الصندوق والمؤشر االسترشادي ال يعتبران مؤشراً ألداء الصندوق في المستقبل: تنويه
.لألداء السابق

www.itqancapital.com  

عـضــو مجـمـوعــة البــركـــة الـمصـرفـيــة

استراتيجية االستثمار

ناديق صندوق إتقان للمرابحات والصكوك هو صندوق من فئة الص
يهدف العامة المتنوعة، متوافق مع الضوابط الشرعية لالستثمار و
لمال لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين مع المحافـظة على رأس ا

تخارج كما يوفر الصندوق للمستثمرين آلية مرنة لل. المستثمر
ق ألجــل تحــقي. واالسترداد مع الطريقة المثلى إلدارة المخاطر

ي السـوق األهداف االستثمـارية، يستثمر الصندوق بشـكل أساسـي ف
ن في  محفظة استثمارية متنوعة مكـونة م السـعودي والخليجي

فقة أدوات استثمارية عالية الجودة قصيرة ومتوسطة األجل ومتوا
:  مع الضوابط الشرعية لالستثمار وهي كما يلي

المرابحةصفقات سلع قائمه على-
عدة انواع من الصكوك -
والصكوكفي المرابحات وحدات صناديق تستثمر -

متوقع أن أما بالنسبة للناتج المحلي للملكة العربية السعودية من ال
الستثمارية يشهد نموا خالل الفترة المستقبلية وذلك لتنوع المحفظة ا

وعات وأرتفاع أسعار البترول، وزيادة االنفاق الحكومى على المشر
.التنموية 

عوامل إن أسواق الدخل الثابت فى المنطقة قد تأثرت بالعديد من ال
رصا السياسية الحالية، فى هذا السياق كان مدير الصندوق أشد ح

 وحذرا فى اختيار الصكوك وتوزيع االصول فى الصندوق مع
ة مواصلة االستثمار فى المرابحات مع مصارف محلية وخليجي

.العام مرموقة لتحقيق اداء قوي خالل الربع االثانى من
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صكوك شركة الكهرباء 

صكوك البركة المصرفية 

صكوك راك كابيتال 

صكوك بنك دبي االسالمي 

بنك البحرين االسالمى 
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