صـنـدوق إتقـان اب تال لﻸس م السعودية
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إتقان اب تال

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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 10مايو 2019
مؤشر ايديال ر نق لﻸس م
السعودية الشرعية
عالية
 1.50%سنو ا
 2.00%من قيمة مبلغ اﻻش اك
 0.05%سنو ا من صا قيمة
اﻷصول
شركة ا را  -مزار
%100

سعرالوحدة
أداء الصندوق

 13.1034رال سعودي

صندوق إتقان كابيتال لﻸسهم السعودية
المؤشر اﻻسترشادي

 25,000ر ال سعودي سنو ا.
1.34%
0.00%
0.00%

شركة اس ثمار ة مقر ا اﳌملكة العر ية السعودية و عمل ب خيص من يئة السوق اﳌالية باﳌملكة رقم  07058-37وتار خ -9ابر ل2007-م ص.ب 8021 :جدة  ، 21482مركز
الز راء التجاري  ،شارع أحمد العطاس  ،طر ق ال ورن ش  ،اﳌملكة العر ية السعودية
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www.itqancapital.com
عضو مجموعة ال كة اﳌصرفـية

