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م ٢٠١٣أداء الصندوق منذ يناير 

 سعودي& ١١٫٦٩٤٦سعر الوحدة م ٢٠١٨يونيو٣٠ التقرير كما في  

تعليق مدير الصندوق

 واصل صندوق إتقان للمرابحات والصكوك التفوق على 
م محقـقا ٢٠١٨المؤشر ا�سترشادي خ�ل الربع ا6ول من عام

خ�ل ھذه الفترة لتصبح % ٢٫٩١عائد بمعدل سنوي يعادل 
والفا % ١٦٫٩٥مجموع العوائد التراكمية منذ إنشاء الصندوق 

خ�ل نفس % ٧٫٧٨التراكمية 
       . الفترة

لثاني واجھت أسواق الدخل الثابت العالمية تحديات في  الربع ا
رالفائدة من العام الحالي وھي قيام الفيدرالي ا4مريكي بزيادة سع

اظ على نقطة أساس ، مما يعتبر تحديا لمدير الصندوق للحف ٢٥
.  أداء الصندوق خ�ل الفترة المستقبلية 

اداء الصندوق معلومات اساسية حول الصندوق

توزيع ا,صول
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ي سيتكرر أو يكون مماث�ً كما 4 يوجد ضمان لحاملي الوحدات بأن أداء الصندوق أو أداء الصندوق مقارناً بالمؤشر ا4سترشاد. إن ا6داء السابق لكل من الصندوق والمؤشر ا4سترشادي 4 يعتبران مؤشراً 6داء الصندوق في المستقبل: تنويه
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عـضــو مجـمـوعــة البــركـــة الـمصـرفـيــة

استراتيجية ا0ستثمار

ناديق صندوق إتقان للمرابحات والصكوك ھو صندوق من فئة الص
ويھدف  العامة المتنوعة، متوافق مع الضوابط الشرعية ل�ستثمار

المال  لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين مع المحافـظة على رأس
تخارج كما يوفر الصندوق للمستثمرين آلية مرنة لل. المستثمر

ق 6جــل تحــقي. وا4سترداد مع الطريقة المثلى �دارة المخاطر
ي ا6ھداف ا4ستثمـارية، يستثمر الصندوق بشـكل أساسـي ف

ة مكـونة في  محفظة استثمارية متنوع السـوق السـعودي والخليجي
من أدوات استثمارية عالية الجودة قصيرة ومتوسطة ا6جل 

:  ومتوافقة مع الضوابط الشرعية ل�ستثمار وھي كما يلي
المرابحةصفقات سلع قائمه على-
عدة انواع من الصكوك -
والصكوكفي المرابحات وحدات صناديق تستثمر -

سعر يتوقع معظم أعضاء لجنة الفيدرالي ا6مريكي ارتفاع اخر ل
.  مالفائدة خ�ل  العام القادم وذلك سيدعمان ا4قتصاد والتضخ

متوقع ان أما بالنسبة للناتج المحلي للملكة العربية السعودية من ال
4ستثمارية يشھد نموا خ�ل الفترة المستقبلية وذلك لتنوع المحفظة ا

.وأرتفاع أسعار البترول
عوامل ان أسواق الدخل الثابت فى المنطقة قد تأثرت بالعديد من ال

ى ھذا السياق السياسية الحالية، ولم تتاثر بارتفاع أسعار البترول ، ف
وزيع كان مدير الصندوق أشد حرصا وحذرا فى اختيار الصكوك وت
ع ا4صول فى الصندوق مع مواصلة ا4ستثمار فى المرابحات م
ع مصارف محلية وخليجية مرموقة لتحقيق اداء قوي خ�ل الرب
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الصندوق      شھور    ٣سايبد    الفا   

)استثمارات ١٠أكبر (توزيع ا0ستثمارات 
%١٧٫٧٠ -مرابحات -بنك الخليجي التجاري 

%١٤٫٢٠ -مرابحات -بنك البحرين ا4س�مى 

%١١٫٤٩صكوك شركة الكھرباء 

%٩٫٦٧صندوق فالكوم للمرابحات 

%٨٫٤٥صكوك البركة المصرفية 

%٧٫٧٢صكوك راك كابيتال 

%٧٫٢٣صكوك بنك دبي ا4س�مي 

%٦٫٣٩صكوك ممتلكات 

%٣٫٨٣مرابحات  -بنك البركة البحرين 

%٣٫٧٣مسقط كابيتال 


