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العاممبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع المعني الى متوسط قيمة صافي أصول الصندوق   

 المبلغ النسبة

 ريال سعودي0  0.00%

 

 االنحراف المعياري معدل شارب لقياس المخاطر

-4.81 0.04% 

 

 

 

 

 

صدرين الذين تشلك أسهمهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم 
ُ

قائمة ألسماء ونسب الم

 من الربع المعني

 المصدر النسبة من صافي أصول الصندوق

 )1)مرابحة  مجموعة سامبا المالية %19.05

 )1البنك السعودي لإلستثمار )مرابحة  %19.05

 لسيولة بالريال السعوديندوق اإلنماء ص %15.21

 ندوق المبارك للمتاجرة بالريال السعوديص %10.95

 صندوق الجزيرة للمرابحه بالريال السعودي %8.12

 صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي %7.01

 صندوق ألفا للمرابحة %6.58

 )2)مرابحة  مجموعة سامبا المالية 3.05%

 )1)مرابحة  بنك الجزيرة 2.86%

 )2)مرابحة  الكويت الوطنيبنك  1.71%

لى متوسط صافي قيمة أصول الصندوقسبة األتعاب اإلجمالية للربع المعني إن %0.15  

  

إلى السعر األولي للوحدة مبالغ األرباح الموزعة في الربع المعني ونسبتها التنطبق  

 قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعني %0

 نسبة االقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق في نهاية الربع المعني %0

  عائد الصندوق مقارنة في المؤشر

سنوات 10 سنوات 5  سنوات 3    منذ اإلنشاء 

 الصندوق 41.88% 5.53% 9.21% 14.83%

 المؤشر 39.87% 5.95% 9.49% 13.64%
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 المسئوليةإعالن إخالء 

 

قل أو ترتفع في االستثمارات عرضة لعدد من المخاطر المرتبطة باالستثمار في األسواق المالية وعلى المستثمرين أن يدركوا أن قيمة االستثمار يمكن أن ت

مبلغا أقل من المبلغ الذي استثمره. أن التغير أي وقت وأن االداء السابق ليس بالضرورة دلياًل على االداء في المستقبل، كما أن المستثمر يمكن أن يسترد 

تتعرض  في أسعار العمالت يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية. إضافة لذلك أن قيمة الورقة المالية يمكن أن

لمبلغ الذي استثمره أو أودعه أصاًل وأنه قد يضطر إلى دفع النخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لخسارة تساوي المبلغ المستثمر وقد ال تقتصر على اكمل ا

مبكر بناءًا المزيد. قد يكون هناك خصم رسوم ومصاريف في تاريخ االستثمار األولي أو عند بيع االستثمار اضافة الى رسوم االشتراك أو رسوم استرداد 

باألداء. وفيما يخص صناديق أسواق النقد فإن شراء أي وحدة في هذا  على شروط وأحاكم الصناديق، وقد ينطبق في بعض الحاالت خصم رسوم خاصة

الوحدات  النوع من الصناديق يختلف عن إيداع مبلغ لدى بنك محلي، وأن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بقيمة الطرح، وأن قيمة

 وإيراداتها ُعرضة للصعود والهبوط.

 

ية غير مالئمة لجميع االشخاص الذين يتلقون االعالن، لذا على المستثمرين أخذ المشورة المالية، او القانونية او الضريبية بشأن قد تكون هذه األوراق المال

ر الرئيسة االستراتيجيات االستثمارية او مدى مالئمة االستثمار في هذه األوراق المالية. يرجى الرجوع لشروط وأحاكم الصندوق لالطالع على المخاط

رير أعد من الستثمار والتي تجدونها من خالل موقع الشركة، باإلضافة الى القوائم المالية للصندوق واستثمارات مدير الصندوق في الصندوق. هذا التقل

ة توزيعه او ارساله او قبل شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة )االستثمار اكبيتال( في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية واليجوز إعاد

 نشره جزئيًا او بالاكمل بأي شلك او طريقة دون موافقة خطية صريحة من شركة االستثمار اكبيتال
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