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النســبة من صا� قيمة أصول الصندوق العام قيمة اســتثر مدير الصندوق  (ريال سعودي)

النســبة إ متوســط قيمة صا� أصول الصندوق العاممبلغ مصاريف التعامل (ريال ســعودي)

النسبة معايــ� ومؤ�ات قياس ا�خاطر

النسبة 

النسبة 

القيمة مؤ� أداء الصندوق

قيمة اســتثر مدير الصندوق  (ريال سعودي)

نسبة ا�ق�اض 

0.97%

� يوجد

مبالغ ا�رباح ا�وزعة � الربع ا�عني ونســبتها إ الســعر ا�و� للوحدة:

قيمة ونســبة اســتثر مدير الصندوق من صا� قيمة أصول الصندوق � نهاية الربع ا�عني :

مبلغ ونســبة مصاريف التعامل للربع ا�عني إ متوســط قيمة صا� أصول الصندوق العام:

معاي� ومؤ�ات قياس ا�خاطر:

معاي� ومؤ�ات أداء الصندوق:

نســبة ا�ق�اض من قيمة صا� أصول الصندوق � نهاية الربع ا�عني:

نســبة ا�تعاب ا¡جلية للربع ا�عني إ متوســط صا� قيمة أصول الصندوق:

ا�تعاب كنســبة من متوسط صا� أصول الصندوق

ا�فصاحات الربع ســنوية للصناديق العامة  الفقرة (ح) من ا�ادة 71 من �ئحة صناديق ا�ســتث
ر: 

إن صنــدوق أربــاح للطروحــات ا�وليــة هــو صنــدوق اســتثري مفتــوح ومتوافــق مــع أحــكام ال¥يعــة 

ــنوات.   ــس س ــا خم ــ° إدراجه ــر ع ــي ² ± ــ¥كات والت ــة لل ــات ا�ولي ــط � الطروح ــتثمر فق ــ´مية، ويس ا¡س

الصنــدوق أيضــا يســتثمر  � صناديــق الطروحــات ا�وليــة ا�توافقــة مــع  أهــداف  ال¥كــة ا�ســتثرية، أســهم 

ــهم  ــت)، وأس ــة (ري ــة ا�تداول ــق العقاري ــتثر � الصنادي ــو) وا�س ــوازي (¹ ــوق ا� ــة � الس ــ¥كات ا�درج ال

حقوق ا�ولوية � ســوق ا�سهم الســعودية وصناديق ا�ستثر العامة.

عــ¥ة   ºأكــ أســهمهم  تشــكل  الذيــن  ا�ُصدريــن  ونســب  �ســء  قا¿ــة 

ــي  ــع ا�عن ــن الرب ــوم م ــي � أول ي ــ ه ــدوق ك ــة الصن ــتثرات � محفظ اس

(كــ � نهاية 1 اكتوبر  2018):

معلومات الصندوق

الهدف ا�ستث
ري:

�كة ال¥ق ا�وســط لصناعة وإنتاج الورق

�كة ال¥ق ا�وســط للرعاية الصحية

استثرية صناديق 

�كة الخطوط الســعودية للتموين

�كة الحدي للتنمية وا¡ســتثر

ال¥كة الســعودية للعدد وا�دوات

�كة الصناعات الكهربائية

ال¥كة الســعودية للخدمات ا�رضية

�كة بوان

ال¥كــة الوطنية للرعاية الطبية
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الرقم       النسبة اسم السهم 

 .1

ا�ؤ� ا�رجعي

العملة

تاريخ إط´ق الصندوق

أمÈ الحفظ

رسوم ا�ش�اك

رسوم ا¡دارة 

رسوم الحفظ

مؤ� ســتاندرد آند بورز لصندوق أرباح للطروحات ا�ولية

الريال السعودي

2 أبريل 2011

ا�¹اء لÌستثر

تصل إ 2% 

1.75%

 %0.10 ســنويا وبحد أدÍ 40،000 ريال سعودي

15.29%

15.04%

14.99%

14.10%

8.36%

6.86%

6.23%

2.69%

2.16%

1.29%

67,178.800.35%

0% 0

-15.97

0.24%

مؤ� شارب 

 2018  ºم´حظة: كل ا�رقام الســابقة حتى  31 ديســم *

-- --

ا�نحراف ا�عياري 

العائد منذ ا¡نشاء

العائد منذ 3 سنوات

العائد منذ 5 سنوات

+50.91%
-33.24%
-15.92%

صنــدوق أرباح للطروحات ا�ولية



ــº عرضــا أو دعــوة ل´ســتثر أو  ــم: 37-07083. إن هــذا العــرض التوضيحــي � يعت ــة رخصــة رق ــة الســوق ا�الي ــل هيئ ــا بالعمــل مــن قب ــاح) وا�رخــص له ــة (أرب ــاح ا�الي إن هــذا العــرض التوضيحــي مــن إعــداد �كــة أرب

ا�كتتــاب � أيــة أوراق ماليــة، و� يعتــº هــذا العــرض التوضيحــي أو أي مــن محتوياتــه أساســاً �ي عقــد أو التــزام. إن هــذا العــرض التوضيحــي مقــدم لكــم ¡عطــاء ا�علومــات فقــط و� يجــوز إعــادة إنتاجــه أو توزيعــه وإعطائــه 

�ي شــخص أخر. � يجوز توزيع هذا العرض التوضيحي أو أية نســخة منه خارج حدود ا�ملكة العربية الســعودية أو � أي مكان ±نع القانون توزيعه

لقــد قامــت �كــة أربــاح بجمــع ا�علومــات والوصــول إ ا×راء ا�تضمنــة � هــذا العــرض التوضيحــي مــن خــ´ل مصــادر تعتقــد أن بإمكانهــا ا�عتــد عــ° مصداقيتهــا، و² تقــم �كــة أربــاح بالتأكــد مــن مصداقيــة ا�علومــات 

بشــكل مســتقل. بنــاًء عــ° مــا تقــدم، فــإن أربــاح � تقــدم أيــة ضنــة فيــ يتعلــق بعدالــة أو دقــة أو اكتــل أو صحــة ا�علومــات أو ا×راء ا�طروحــة � هــذا العــرض التوضيحــي. إن أربــاح � تتحمــل أيــة مســؤولية عــن أيــة 

خســائر ناتجــة عــن اســتعل هــذا العــرض التوضيحــي أو محتوياتــه، أو خســائر مرتبطــة بهــذا العــرض التوضيحــي أو بدقــة ا�علومــات أو اكتلهــا فيــه أو � أي مســتند أخــر تــم إعــداده مــن قبــل أربــاح أو تــم إرســاله إ أي 

ــرض  ــة موضــوع هــذا الع ــار ا�وراق ا�الي ــد وأخط ــم فوائ ــا وتقيي ــرض التوضيحــي وتحليله ــا � هــذا الع ــة أو ا�شــار إليه ــات ا�تضمن ــن ا�علوم ــق م ــن التحق ــون الشــخص ا�ســتلم مســؤو�ً ع ــاح، ويك ــل أرب ــن قب شــخص م

التوضيحي أو أي مســتند مشابه. 

إن ا×راء والتوقعات  ا�تضمنة � هذا العرض التوضيحي تشــكل رأي أرباح وهي خاضعة للتغي� دون أي إشــعار مســبق. إن ا�داء التاريخي لÛوراق ا�الية � يشــكل ضناً للنتائج ا�ســتقبلية.

قــد تشــارك أربــاح مــن وقــت �خــر � عمليــات Ýويــل �ي مــن مصــدري ا�وراق ا�اليــة ا�شــمولة � هــذا العــرض التوضيحــي وقــد تقــدم خدمــات للمصــدر أو تتقــدم بعــرض لتقديــم خدمــات للمصــدر، وقــد تقــوم بعمليــات 

ــة قبــل نــ¥ هــذا العــرض التوضيحــي وتوزيعــه. وعــ° مــن يتســلم هــذا  ــا�وراق ا�الي ــات متعلقــة ب ــاح، ضمــن حــدود القانــون، أن تقــوم بعملي ــارات ا�تعلقــة بهــا. مــن ا�مكــن �رب ــة أو ا�ختي بيــع و�اء � ا�وراق ا�الي

العــرض التوضيحــي ا¡�ــام بكافــة ا�علومات وا�لتزام بكافة ا�حددات ا�ذكورة أع´ه. بقبول هذا العرض التوضيحي يقبل ا�ســتلم ا�لتزام  Þحتويات إخ´ء ا�ســؤولية هذا.

مــا ² يــ¥ بخــ´ف ذلــك، � يســمح إط´قــا بنســخ أي مــن ا�علومــات الــواردة � هــذه النــ¥ة جزئيــاً أو كليــاً دون الحصــول عــ° أذن مكتــوب مســبق ومحــدد مــن �كــة أربــاح ا�اليــة. البيانــات الــواردة � هــذا التقريــر تــم 

الحصــول عليهــا مــن �كــة رويــ�ز و�كــة بلومــºج ومصــادر حكوميــة ومــن مصــادر إحصائيــة محليــة أخــرى، مــا ² تتــم ا¡شــارة لخــ´ف ذلــك. لقــد بذلــت �كــة أربــاح ا�اليــة جهــدا كبــ�ا للتحقــق مــن أن محتويــات هــذه 

الوثيقــة تتســم بالدقــة � كافــة ا�وقــات. حيــث � تقــدم أربــاح ا�اليــة أيــة ضنــات أو ادعــاءات أو تعهــدات äاحــة كانــت أم ضمنــا، كــ أنهــا � تتحمــل أيــة مســاءلة قانونيــة مبــا�ة كانــت أم غــ� مبــا�ة أو أي مســئولية 

عن دقة أو اكتل أو منفعة أي من ا�علومات التي تحتويها هذه الن¥ة. � تهدف هذه الن¥ة إ اســتخدامها أو التعامل معها بصفة أنها تقدم توصية أو خيار أو مشــورة �تخاذ أي إجراء/إجراءات � ا�ســتقبل.

أعد هذا البحث بغرض الدعاية فقط و� ±كن اعتباره توصية أو عرض بيع أو عرض �اء، أن قيمة أســهم وا�دوات ا�الية والدخل ا�تحقق منها عرضة ل´رتفاع وا�نخفاض حســب ظروف الســوق.

أن ا�ســتثر � ا�ســهم وبعــض ا�دوات ا�اليــة ا�خــرى ينطــوي عــ° مخاطــرة مرتفعــة، وعليــه فإنــه ينبغــي أن يكــون Þقــدور ا�ســتثمرين تحمــل ا�خاطــر ا�قتصاديــة ا�حتملــة �ســتثرهم كليــاً أو جزئيــاً؛. ±كــن �ســعار 

ــاح ا�اليــة كل مســتثمر استشــارة مستشــاريه الخاصــÈ لتحديــد جــدوى  أو قيمــة ا�وراق ا�اليــة أن تنخفــض وان يســ�د ا�ســتثمر مبلغــاً اقــل مــن ا�بلــغ الــذي اســتثمره، أو قــد يخــê جميــع اســتثراته. تنصــح �كــة أرب

وم´¿ة ا�ســتثر بالنســبة إليه، ويجب ع° جميع ا�ســتثمرين قراءة ا¡فصاح الخاص با�خاطر ا�تعلق با�خاطر الرئيســية التي ينطوي عليها ا�ســتثر.

إخ´ء ا�سؤولية
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الخليج، طريق 

برج سامك،

الثامن، الطابق 

صندوق بريد 8807، 

الدمام  31492،

العربية السعودية. ا�ملكة 

 :ìالرقم ا�جا

ت:

ف:

www.arbahcapital.com :ا�وقع

قسم ا�بحاث 

research@arbahcapital.com:ìيد ا¡لك�وºال

ت:

قسم إدارة ا�صول

am@arbahcapital.com:ìيد ا¡لك�وºال

ت:

قسم الوساطة

a.alsyari@arbahcapital.com :ìيد ا¡لك�وºال

ت:

customercare@arbahcapital.com  :خدمة العم´ء

أرباح ا�الية

+966-13-831-6444
+966-13-809-4906

صنــدوق أرباح للطروحات ا�ولية

+966-3831-6483

+966-3831-6455

+966-3831-6490

Lorem ipsum


