افصاحات الربع الثاني 1028م لصهدوق كسب للمراحبة

قا ١ُ٥ألمساْٚ ٤طب املُصدز ٜٔاير ٜٔتػهٌ
أضُِٗٗ أنرب عػس ٠اضتجُازات يف حمفظ١
ايصٓدٚم نُا ٖ ٞيف أ َٔ ّٜٛ ٍٚايسبع املعين

النسب
38.5
23.8
14.4
12.5
9.7
1.1
0.4

المصدر
Saudi Aramco Sukuk Period 2
ITQAN FUND FOR MURABAHAT AND SUKUK
Falcom Murabaha Fund
Murabaha Bank Al Jazira
MEFIC Murabaha Fund
Cash Account
Accrued Interest

ْطب ١األتعاب اإلمجاي ١ٝيًسبع املعين (مبا فٗٝا
زض ّٛإداز ٠ايصٓدٚم) إىل َتٛضط صايف ق١ُٝ

%92.0

أص ٍٛايصٓدٚم.
َبايغ األزباح املٛشع ١يف ايسبع املعين ْٚطبتٗا

0

إىل ايطعس األٚي ٞيًٛحد ( ٠إٕ ُٚجدت ).
قْٚ ١ُٝطب ١اضتجُاز َدٜس ايصٓدٚم َٔ صايف
ق ١ُٝأص ٍٛايصٓدٚم يف ْٗا ١ٜايسبع املعين.

0

َبًغ ْٚطبَ ١صازٜف ايتعاٌَ يًسبع املعين إىل
َتٛضط ق ١ُٝصايف أص ٍٛايصٓدٚم ايعاّ.

0

َعاٜري َٚؤغسات قٝاع املخاطس :االحنساف

9290

املعٝاز ٟيًصٓدٚم
َعاٜري َٚؤغسات أدا ٤ايصٓدٚم َ :ؤغس غازب
أدا ٤ايصٓدٚم َؤغس ايعا٥د عً ٢االضتجُاز يف
ايصٓدٚم (َٓر االْػا 3 / ٤ضٓٛات  5 /ضٓٛات
 20 /ضٓٛات)

()9299.0
Benchmark
4.3%
6.3%
10.50%

Unit Price
2.0%
2.7%
4.70%

Period/Value
3 years
5 years
10 years
STD

ْطب ١االقرتاض َٔ ق ١ُٝصايف أصٍٛ
ايصٓدٚم يف ْٗا ١ٜايسبع املعين

0

مت إعددددددداد ٖددددددرا املطددددددتٓد بإضددددددتخداّ بٝاْددددددات َٚعًَٛددددددات مت مجعٗددددددا َددددددٔ َصددددددادز ٜعتكددددددد اْٗددددددا َٛثٛقددددددٚ ١الْكدددددددّ أٜدددددد ١ضددددددُاْات أ ٚتعٗدددددددات ٚالحتُددددددٌ أٜددددددَ ١طددددددؤٚي ١ٝأ ٚايتددددددصاّ بايٓطددددددب ١يصدددد د  ١أ ٚدقدددددد ١تًددددددو املعًَٛددددددات .إ األدا ٤ايطددددددابل يددددددٝظ
بايضددددددددسٚز ٠ديددددددددٝاً عًدددددددد ٢األدا ٤يف املطددددددددتكبٌ ٚضددددددددته ٕٛأصدددددددد ٍٛايصددددددددٓدٚم عسضدددددددد ١يعدددددددددد َددددددددٔ املخدددددددداطس املصدددددددداحب ١يإلضددددددددتجُاز يف االٚزام املايٝدددددددد ١يف االضددددددددٛام املايٝدددددددد ١ايددددددددي ٜطددددددددتجُس فٗٝددددددددا أصددددددددٛي٘ نُددددددددا إ االضددددددددتجُاز يف ايصددددددددٓدٚم
يدددددٝظ نٛدٜعددددد ١يدددددد ٣بٓددددددو حمًدددددٚ ٞعًددددد ٢املطدددددتجُس إ ٜهدددددد ٕٛعًددددد ٢عًدددددِ بددددد ٕ قُٝدددددد ١ايٛحددددددات االضدددددتجُاز ١ٜميهدددددٔ إ تددددددٓخف

ٚتستفدددددع يف أٚ ٟقددددد ٚال ميهدددددٔ اعطدددددا ٤أ ٟت نٝدددددد بددددد ٕ اضدددددرتات ١ٝ ٝايصددددددٓدٚم االضدددددتجُاز ١ٜضدددددتٓفر بٓ دددددداح

أ ٚبددددد د ٕ االٖدددددددداف االضدددددددتجُاز ١ٜضدددددددٝتِ حتكٝكٗدددددددا ٚيدددددددٝظ ٖٓددددددداى ا ٟضدددددددُإ ٜكددددددددّ يًُطدددددددتجُس إ ٜطدددددددرتد املبًدددددددغ األصدددددددً ٞاملطدددددددتجُس ٚال بػددددد د ٕ أ ٟعٛا٥دددددددد  ،نُدددددددا إ عًددددددد ٢املطدددددددتجُس ايسجددددددد ٛاىل َطتػددددددداز ٙاالضدددددددتجُاز ٟيت دٜدددددددد َاُ٥ددددددد١
اضددددددتجُاز ٙيف ٖددددددرا ايصددددددٓدٚم ٚ .يً صدددددد ٍٛعًددددددَ ٢صٜددددددد َددددددٔ املعًَٛددددددات ٚايتفاصدددددد ٌٝعددددددٔ ايصددددددٓدٚم ٜسجدددددد ٢ايسجدددددد ٛاىل غددددددسٚ ٚاحهدددددداّ ايصددددددٓدٚم ذات ايعاقددددددٚ ١قسا٤تٗددددددا حبددددددس
ايػسن ١االيهرت.ْٞٚ

مبددددددا يف ذيددددددو قطددددددِ خمدددددداطس ايطددددددٛم املتددددددٛفس ٠عًددددددَٛ ٢قددددددع

