صـنـدوق إتقـان اب تال لﻸس م السعودية
التقر ركما  30س تمر 2021م
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خﻼل أرعة أيام عمل من تارخ
التقييم ذي العﻼقة.
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إتقان اب تال

أ داف اﻻس ثمار

دف صندوق إتقان اب تال لﻸس م السعودية ،و و صندوق اس ثماري مفتوح ،لتحقيق نمو رأس اﳌال اﳌدى اﳌتوسط والطو ل
من خﻼل اﻻس ثمار أس م الشر ات اﳌدرجة سوق اﻷس م السعودية الرئ سية أو اﳌدرجة سوق اﻷس م السعودية اﳌواز ة
)نمو( و أس م اﻹصدارات اﻷولية وحقوق اﻷولو ة اﳌدرجة سوق اﻷس م السعودية الرئ سية أو اﳌدرجة سوق اﻷس م السعودية
اﳌوازة )نمو( وصناديق اﳌؤشرات اﳌتداولة ) (ETFsوالصناديق العقارة اﳌتداولة وصناديق اﻻس ثمار اﻷس م السعودية و صناديق
أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت اﳌرخصة من يئة السوق اﳌالية وأدوات الدخل الثابت والنقد وأشباه النقود اﳌتوافقة مع
ضوابط ال يئة الشرعية ذات تص يف ائتما ي بحد أد ى BBB-أو ما عادل ا تص يفات و اﻻت التص يف اﻻئتما ي.
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صندوق إتقان كابيتال لﻸسهم السعودية
المؤشر اﻻسترشادي
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