
 
المتوافق مع مباديء  بنك البركة مصر ألسواق النقد صندوق استثمار

 الشريعة اإلسالمية
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 الفترة األداء

٥٨٨٫% ٢٠٢٠ رابعال الربع   

٩٫٧١%  ٢٠٢٠ 

٧١٩٫%  منذ بداية العام 

٥٥٠٫١% التأسيس منذ   

 تقرير الربع سنويال

  ٢٠٢٠ام عل رابعالربع ال

 

 هدف االستثمار

تقديم وعاء ادخاري واستثماري متوافق الهدف االستثماري الرئيسي للصندوق هو 

عليها من لجنة الرقابة الشرعية طبقا للضوابط التي تم الموافقة مع الشريعة اإلسالمية 

   من خالل استثمار جميع أمواله في استثمارات سائلة قصيرة األجل.

 

 مجاالت االستثمار

 وصكوك الحكومية الصكوكونة أذون الخزافي يستثمر الصندوق بشكل رئيسي  -

 لشركات.ا

 .الصندوقتوافق على جميع استثمارات  أنلجنة الشريعة يجب  -

 .أي استثمار من استثمارات الصندوق ثالثة عشر شهراَ الحد االقصي لمده  -

 

 االسترداداالكتتاب/

 للمستثمرين يومية سيولةيقدم الصندوق  -

 يايوميتم تحديد سعر الوثيقة  -

  

 

 بيانات الصندوق

  أسواق مفتوح                  نوع الصندوق

     ٢٠١٩ سبتمبر                 تاريخ التأسيس 

  ج.م.           ١١٣٫٤٦                                            ةسعر الوثيق

   ج.م. ٠                                              اجمالي التوزيعات منذ التأسيس

  أيام ١٢٠٫١٢                                            المدة                                   

    .م.ج مليون٢٨٥٫١٠                                                          حجم الصندوق

 ٢٣٨٨٣١٠                                                 الخاص بالصندوق ISINكود 

 

 

 مدير االستثمار

 إلدارة الصناديق رميسيه                         شركة اإلدارة 

  اللطيف عبد يحيى                                   مدير االستثمار

  مساعد مدير اإلستثمار                                                             علي سالم

  

 

 بيانات التواصل

  مصر   بنك البركة

                                                                               ١٩٣٧٣تليفون         

-٢٠٢+ ٣٣ ٧٦١١٤٥٣                        فاكس                                         

    .combank.-albarakahttp://www/                             االلكترونيالعنوان 

الصندوقمحفظة   

 السيولة النقديةأداء سوق 

 . ١٩-جة الثانية من فيروس كوفيدوتطبيق بعض السياسات لمواجهة الم ظل النشاط االقتصادي العالمي ضعيفا خالل الربع الرابع من العام، علي الرغم من ≡

خالل الشهر، مما أدي الي الضغط علي استهالك السلع. باالضافة الي  ١٩-تأخر التحسن في القطاعات الغير بترولية في شهر ديسمبر بسبب زيادة الحاالت المصابة بفيروس كوفيد ≡
 في شهر نوفمبر.   ٥٠٫٩في شهر ديسمبر مقارنة بـ ٤٨٫٢ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر الي 

. معظم ٢٠٢٠، مما يعكس االنخفاض الذي شهده في الربع الثاني من عام %٠٫٧نمو إجمالي الناتج المحلي بحوالي  ٢٠٢٠المؤشرات األولية عن الربع الثالث من عام أوضحت  ≡
ر أدني مستوي وصل اليه معدل البطالة مما يعتب ٢٠٢٠في الربع الثالث من عام  %٧٫٣المؤشرات شهدت تحسن خالل شهر أكتوبر ونوفمبر حيث انخفض معدل البطالة الي 

 . ٢٠٢٠في الربع الثاني من عام  %٩٫٦بالمقارنة بـ

إلصدارات أذون الخزانة لمدة ثالث أشهر،  %١٢٫٩٠و%١٢٫٨٩،%١٢٫٨٩، %١٢٫٧١وقد بلغ متوسط العائد صافي من الضرائب على أذون الخزانة خالل الربع الرابع من العام  ≡
 على التوالي. ستة أشهر، تسعة أشهر والعام

 

  يةاالقتصادالتطورات 

، %٩٫٢٥وسعر اإلقراض لليلة الواحدة عند  %٨٫٢٥أسعار الفائدة ليصبح سعر عائد اإليداع لليلة الواحدة عند  قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بالحفاظ علي ≡
 . أعلن البنك المركزي أنه خفض توقعات متوسط معدل التضخم٢٠١٨منذ بداية السياسة التوسعية في فبراير  %١٠٫٥٠مما كان متوقع قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بـ

  في التوقعات السابقة.  %٩من  ٢٠٢٢) خالل كل ربع حتي %٢ -(+/ %٧الي 

" علي المدى الطويل األجل والقصير األجل مع الحفاظ Bجاء تثبيت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف االئتماني درجة التصنيف السيادي لالقتصاد المصري على مستوى"  ≡
  .سلة من التقارير الدولية التي تعكس قوة االقتصادعلى النظرة المستقبلية المستقرة ليكمل سل

سنوات بسعر عائد  ٥مليون دوالر ألجل  ٧٥٠أفريقيا، بقيمة  ية الحكومية بالشرق األوسط وشمالأعلنت وزارة المالية المصرية عن إصدار أول طرح للسندات الخضراء السياد ≡
اقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة واإلدارة المستدامة للنفايات، واالستخدام المستدام لألراضي، والنقل النظيف، ومن ضمن أهم المشروعات الذي يمكن تمويلها هي الط .%٥٫٢٥٠

 .واإلدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ والمدن الجديدة

في الربع الثاني من العام حيث شهد هذا الربع حظر  %٩٫٦إجمالي قوة العمل مقابل  %٧٫٧في مصر قفزة خالل الربع الثالث من العام الحالي، ليرتفع إلى  سجل معدل البطالة ≡
 .١٩-تجوال بسبب انتشار فيروس كوفيد

مليار دوالر، ويعتبر هذا أعلي مستوي وصل اليه منذ مارس. كان من المتوقع أن زيادة االحتياطي في شهر ديسمبر،  ٤٠٫٠٦ ارتفع االحتياطي النقد األجنبي خالل شهر ديسمبر ليبلغ ≡
 مليار دوالر.  ١٫٦حيث تم تحويل الجزء الثاني من التعاقد مع صندوق النقد الدولي الذي بلغ 

 ، بسبب انخفاض أسعار السلع الغذائية. ٢٠٢٠في شهر نوفمبر  %٥٫٧بـ بالمقارنة %٥٫٤ليصل إلي  ٢٠٢٠انخفض معدل التضخم في شهر ديسمبر  ≡

 

 استراتيجية االستثمار

 استمرار السياسة النقدية التوسعية.   يتجه مدير االستثمار الي زيادة مدة الصندوق بحظر، لالستفادة من العائد المرتفع المتوقع من التحسن االقتصادي التدريجي باالضافة الي ≡

 

السوقتحليل   

 الصندوق أداء                                                           االصول توزيع
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)البركات(صندوق استثمار بنك البركة السالمي  متوسط أداء الصناديق االسالمية للسيولة النقدية في السوق  شهور 3متوسط أسعار ودائع البنك المركزي 


