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ئحة صناديق ألستثمار5حسب ألملحق رقم )ألمحتويات  (من ل

صندوق أرباح للطروحات األولية م2018التقرير السنوي 

و     القوائم المالية

      معلومات صندوق االستثمار
 
ا

داء الصندوق
 
ب     ا

ج     مدير الصندوق  

هـ     المحاسب القانوني

مين الحفظ
 
د     ا



صندوق أرباح للطروحات األولية م2018التقرير السنوي 

 
 
:معلومات الصندوق( ا

سم الصندوق-1
 
:ا

ولية
أ

رباح للطروحات أل
أ

صندوق أ

ستثمار وممارساته-2 هداف وسياسات االإ
 
:ا

حكام وم
أ

س ألمال في ألمدى ألمتوسط وألطويل بشكل متوأفق مع أ
أ

ولية هو صندوق عام مفتوح يهدف إلى تنمية رأ
أ

رباح للطروحات أل
أ

شريعة بادئ ألصندوق أ
دوأت ألمالية ألتقليدية ألمتاحة لالس

أ
ألمديين ألمتوسط وألطويل تثمار على أإلسالمية للمستثمرين، وبالتالي تحقيق عوأئد مجزية وتنافسية بالمقارنة مع ما تحققه أل

و .في ألسوق ألسعودي
سهمها أأ

أ
ولي ألعام ل

أ
ل فترة ألطرح أل سهم ألعامة للشركات خال

أ
سهم ألشركات ولتحقيق هذأ ألهدف فإن ألصندوق سوف يستثمر في أل

في أأ
ولوية للشركات ألتي لم يمض عليها خمس سنوأت من تاريخ إدرأجها في ألسوق ألمالية للمملكة ألعربية ألسعود

أ
سهم حقوق أل كما يجوز لمدير .يةألجديدة وأأ

سهم ألمدرجة في ألسوق ألموأزي 
أ

هدأف (نمو)ألصندوق ألستثمار في أل
أ

خرى وألتي لها نفس أل ، كذلك يسعى مدير ألصندوق لالستثمار في صناديق أأ
بما في ذلك وحدأت ألصناديق ألمدأرة من قبل مدير )كما يجوز لمدير ألصندوق ألستثمار في ألصناديق ألعقارية ألمتدأولة .وألسترأتيجيات متى ما سنحت ألفرصة

ى إمكانية ية، باإلضافة إل، كذلك يمكن لمدير ألصندوق ألستثمار في ألصناديق ألستثمارية ألمطروحة طرحًا عامًا وألمرخصة من قبل هيئة ألسوق ألمال(ألصندوق
سوأق ألنقد دوأت أأ دوأت أل.ألستثمار في أأ

أ
خر في أإليدأعات وأل

آ
مالية قصيرة كما يمكن لمدير ألصندوق أستثمار ألسيولة ألنقدية ألزأئدة في ألصندوق من وقت ل

كبر قدر ممكن من ألعوأئد للصندوق وألمحافظة على ألسيولة ألنقدية بالصندوق مد ويتمثل ألغرض من هذه ألستثمارأت في تحقيق أأ
أ

  .أل

:استراتيجيات االستثمار الرئيسة

ساسي-1
 
وراق المالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل ا

 
:نوع اال

و ف سهمها أأ
أ

ولي ألعام ل
أ

ل فترة ألطرح أل سهم ألشركات ألعامة خال ولي، ي مرحلة ما قيتيح ألصندوق ألفرصة للمستثمرين لالستثمار بشكل رئيسي في أأ
أ

بل ألطرح أل
سهم

أ
سهم ألشركات ألجديدة ألمدرجة ألتي لم تمض خمس سنوأت على إدرأجها في ألسوق ألثانوي لال و في أأ  .أأ

سهم ألمدرجة في ألسوق ألموأزي 
أ

خ(نمو)كما يجوز لمدير ألصندوق ألستثمار في أل رى وألتي لها نفس ، كذلك يسعى مدير ألصندوق لالستثمار في صناديق أأ
هدأف وألسترأتيجيات متى ما سنحت ألفرصة

أ
بما في ذلك وحدأت ألصناديق ألمدأرة من )كما يجوز لمدير ألصندوق ألستثمار في ألصناديق ألعقارية ألمتدأولة .أل

ألسوق ألمالية، باإلضافة ، كذلك يمكن لمدير ألصندوق ألستثمار في ألصناديق ألستثمارية ألمطروحة طرحًا عامًا وألمرخصة من قبل هيئة(قبل مدير ألصندوق
ئحة صناديق ألستثمار حكام ألشريعة أإلسالمية ول سوأق ألنقد، وبما ل يتعارض مع أأ دوأت أأ .إلى إمكانية ألستثمار في أأ

:سياسة تركيز االستثمار-2

هدأفه باستثمار حتى مائة في ألمائة على و (%100)يسعى ألصندوق لتحقيق أأ ول (%0)كحد أأ
أ

ل فترة ألطرح أل سهم ألعادية خال
أ

صوله في أل دنى من صافي أأ ي كحد أأ
حكام ألش

أ
ولوية للشركات ألمتوأفقة مع أ

أ
سهم حقوق أل

أ
سهم ألشركات ألمدرجة ألجديدة وأ

أ
ولي ألعام، وفي أ

أ
و شركات ما قبل ألطرح أل

أ
ة أإلسالمية وألتي عريألعام أ

سوأق ألمملكة ألعربية ألسعودية كما يجوز لمدير ألصندوق ألستثخمس سنوأت (5)تقرها هيئة ألرقابة ألشرعية للصندوق وألتي لم تمض
أ

مار في على إدرأجها في أ
قصى و %20حتى (نمو)ألسوق ألموأزي  صول ألصندوق ، (%0)كحد أأ دنى من صافي أأ كما يجوز لمدير ألصندوق ألستثمار في ألصناديق ألعقارية كحد أأ

قصى و %50ألمتدأولة حتى صول ألصندوق %0كحد أأ دنى من صافي أأ كذلك يمكن ،(بما في ذلك وحدأت ألصناديق ألمدأرة من قبل مدير ألصندوق)كحد أأ
قصى و %30لمدير ألصندوق ألستثمار في ألصناديق ألستثمارية ألمطروحة طرحًا عامًا وألمرخصة من قبل هيئة ألسوق ألمالية حتى صوله كحد أأ كحد  %0من أأ

سوأق ألنقد حتى دوأت أأ دنى، باإلضافة إلى إمكانية ألستثمار في أأ قصى و %50أأ صوله كحد أأ دنى كما يجوز للصندوق ألستثمار في صناديق  %0من أأ كحد أأ
.وذلك في حال توفر فرص وأعدة لالستثمار فيها-أستثمارية مشابهة من نفس ألفئة
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صول في الصندوق
 
:وفيما يلي جدول يبين توزيع اال

دارة استثمارات الصندوق فيما يلي ستراتيجية اإ  :تتلخص اإ

هدأفه باستثمار حتى مائة في ألمائة• قصى و (%100)يسعى ألصندوق لتحقيق أأ و  %0كحد أأ ولي ألعام أأ
أ

ل فترة ألطرح أل سهم ألعادية خال
أ

صوله في أل دنى من صافي أأ كحد أأ
ولي ألعام

أ
قصى و %20حتى (نمو)وألسوق ألموأزي  .شركات ما قبل ألطرح أل صول ألصندوق، كحد أأ دنى %0من صافي أأ .كحد أأ

قصى و %50كما يجوز لمدير ألصندوق ألستثمار في ألصناديق ألعقارية ألمتدأولة حتى• صول ألصندوق كحد أأ دنى  %0من صافي أأ بما في ذلك وحدأت ألصناديق )كحد أأ
 %30ق ألمالية حتىكذلك يمكن لمدير ألصندوق ألستثمار في ألصناديق ألستثمارية ألمطروحة طرحًا عامًا وألمرخصة من قبل هيئة ألسو .(ألمدأرة من قبل مدير ألصندوق

قصى و صوله كحد أأ دنى %0من أأ .كحد أأ
سوأقالنقد حتى• دوأت أأ قصى و %50باإلضافة إلى إمكانية ألستثمار في أأ صول ألصندوق كحد أأ دنى % 0من أأ .كحد أأ
ولية وألسهم وألتي لم تمض•

أ
المائةخمس سنوأت على إدرأجها في ألمملكة ألعربية ألسعودية، وسيخصص مدير ألصندوق حتى مائة ب (5)سيكون ألتركيز على أإلصدأرأت أل

صول ألصندوق في هذه ألستثمارأت (100%)  .من أأ

:االساليب المستخدمة في ادارة محفظة الصندوق االستثمارية 
ولية وألسوق ألثانوية ألتي ت•

أ
هدأف ألصندوقحققيوظف مدير ألصندوق قدرأته ألبحثية وألتحليلية ألمتخصصة إليجاد ألفرص ألستثمارية ألوأعدة في ألسوق أل ويجوز  .أأ

س ألمال لحين توفر فرص أستثمارية وأعدة في أ
أ

جل عالية ألسيولة وفق ألضوأبط ألشرعية لحماية رأ
أ

.لسوقللصندوق ألستثمار في صفقات قصيرة أل
ل وقت مناسب في إطار ألضوأبط وألقيود ألمالية وألتحليلية ووجود ألف• ستثمارية ألتي يحددها رص ألسيقوم مدير ألصندوق بتعديل حجم أستثمارأته في بعض ألشركات خال

و ومتى ما توفر تقييم حقيقي للقيمة ألسوقية لتلك ألشركات ألتي قد يستثمر ألصندوق فيها بنسب مرتفعة تزيد عن/مدير ألصندوق و صول ألصندوق على  (%10)أأ من صافي أأ
رأعاة ألضوأبط ألشرعية في ع مأن ل يتجاوز ذلك نسبة ألقيمة ألسوقية للشركة ألى إجمالي ألقيمة ألسوقية للشركات ألمسموح ألستثمار بها وفق أحكام وشروط ألصندوق م

 .كافة عمليات ألصندوق

رباحالتوزيعات-3
 
:واال

رباح  يعتبر ألصندوق من صناديق ألدخل ألترأكمية حيث يتم أعادة إستثمار صافي دخل ألصندوق في ألصندوق ول يتم توزيعها ك توزيعات أأ
.أعادة إستثمار ألدخل ستنعكس في قيمة وسعر ألوحدة.على ألوحدأت

رباح المالية ومتاحة عند الطلب دون مقابل
 
تقارير الصندوق متاحة على موقع ا

التركزنوع االستثمار

سهم
 
من حجم الصندوق %100حتى ا

دنى %0نقد
 
كحد ا

كحد اقصى من صافي اصول الصندوق %20حتى(نمو)السوق الموازي 

كحد اقصى من صافي اصول الصندوق %50حتىالصناديق العقارية المتداولة

ستثمار المطروحة طرحًا عاماً  من اصول الصندوق كحد اقصى %30حتى صناديق االإ



ولية م2018التقرير السنوي 
 
رباح للطروحات اال

 
صندوق ا

داء الصندوق السنة المالية/ ب
 
:ا

صول الصندوق-1
 
:ا

ولية في تاريخ   : مالحظة رباح للطروحات ألأ للوحدة لاير  15.09سعر على 31/12/2018تم تصفية صندوق أأ

:سجل االداء-2

ل سنة-أأ  :ألعائد ألجمالي خال

:ألعائد ألجمالي لكل سنة من ألسنوأت ألعشر ألماضية. ب

عائد الصندوق الفترة الزمنية 

-12.76% سنة 

-33.24% سنوأت ثالث

-15.92% خمس سنوأت 

+50.91% سيسمن بدأية
أ

ألت ا

عائد الصندوق السنة

1.95% 2011

26.94% 2012

38.16% 2013

37.55% 2014

-8.09% 2015

-10.64% 2016

-14.37% 2017

-12.76% 2018

ات نسبة المصروف قيمة االرباح
الموزعة لكل

وحدة

المصدرةعدد الوحدات قل صافي 
 
ا

صول 
 
قيمة ا

لكل وحدة

على
 
صافي ا

صول 
 
قيمة ا

لكل وحدة 

صول 
 
صافي قيمة ا
لكل الصندوق
وحدة 

صول الصندوق
 
صافي قيمة ا السنة 

2.97 0 4,142,202 17.57 25.92 20.20 83,836,212 2016

2.76 0 2,826,673 15.98 20.33 17.30 48,989,116 2017

0 0 0 13.95 17.92 15.09 0 2018
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: م2018ديسمبر 31ألصول وألرسوم وألمصاريف ألفعلية للصندوق كما في / ج

القيمة البند

-- صول ألصندوق 
أ

صافي أ

-- عدد ألوحدأت ألمصدرة

-- سعر ألوحدة 

633,473 تعاب أإلدأرة أأ

23,100 تعاب ألمحاسب ألقانوني  أأ

121,827 أإلدأرية ألمصروفات

63,296 مين تعاب أأ ألحفظأأ

7,500 رسوم هئية ألسوق ألمالية

5,250 رسوم تدأول

378,631 مصاريف ألتعامل

32,102,152 صول منذ بدأية ألفترة
أ

متوسط صافي قيمة أل

-- صول ألصندوقنسبة إجمالي ألمصاريف لصافي أأ

3.43%
صول ألصندوق نسبة إجمالي ألمصاريف لمتوسط صافي أأ

داء الصندوق -3
 
ثرت على ا

 
حداث جوهرية ا

 
ا

ل يوجد

:ممارسات التصويت السنوية-4
ل يوجد



صندوق أرباح للطروحات األولية م2018التقرير السنوي 

:تقرير مجلس ادارة الصندوق السنوي-5

دارة الصندوق وذلك على النحو التالي( 2)تم عقد عدد  :اجتماع لمجلس اإ

ول . 1
 
االجتماع اال

 
 
عضاء. ا

 
اال

.غير مستقل/عبد ألعزيز سعد ألمعمر             رئيس مجلس أدأرة ألصندوق/ ألسيد•
.  غير مستقل/حسن خليل ألمصري               عضو مجلس أدأرة ألصندوق/ ألدك تور •
.مستقل/أبرأهيم محمد ألقحطاني         عضو مجلس أدأرة ألصندوق/ ألدك تور •

هم بنود االجتماع. ب
 
ا

ول
 
طالع على العرض التوضيحي للصندوق: البند اال االإ

عمال: البند الثاني
 
.مايستجد من ا

االجتماع الثاني. 2

 
 
عضاء. ا

 
اال

.غير مستقل/عبد ألعزيز سعد ألمعمر               رئيس مجلس أدأرة ألصندوق/ ألسيد•
.  غير مستقل/حسن خليل ألمصري               عضو مجلس أدأرة ألصندوق/ ألدك تور •
.مستقل/أبرأهيم محمد ألقحطاني            عضو مجلس أدأرة ألصندوق/ ألدك تور •

هم بنود االجتماع. ب
 
ا

ول
 
طالع على العرض التوضيحي للصندوق: البند اال االإ

لتزام: البند الثاني .االجتماع مع مدير المطابقة واالإ

عمال: البند الثالث
 
.مايستجد من ا

عضاء مجلس  كد أأ صول في ألشركة بخصوص متابعة تنفيذ قرأر مجلس إدأرة ألصندوق، وكما أأ
أ

خر ألجرأءأت ألتي تمت من قبل إدأرة أل ق باتخاذ جميع رة ألصندوإدأتم بيان أآ
حكام ألصندوق بما يتناسب مع مصحلة مالكي ألو2018ديسمبر 31ألجرأءأت وألموأفقات ألالزمة بإنهاء ألصندوق في تاريخ  .  حدأتم حسب متطلبات هيئة ألسوق ألمالية وشروط وأأ
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:تغييرات حدثت على الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات خالل السنه-5

(1)مرفق تفاصيل ألتغييرأت ألملحق رقم 

:معلومات اخرى -6

لك تروني للشركة حيث يتم نشر تقارير دورية عن أدأء ألصندوق  .يمكنم ألطالع علي ألموقع أل

ستثمارات الصندوق في صناديق اخرى -7 :اإ
ولية هي 

أ
رباح للطروحات أل صول ألصندوق، كما يستثمر ألصندوق في ألصناديق ألستثمارية أل1.75 %رسوم إدأرة صندوق أأ -:تاليةمن صافي قيمة أأ

:العموالت الخاصة-8

.لم يتلق مدير ألصندوق أي عمولت خاصة

داء
 
المؤشر ا داء الصندوق 

 
ا

-17.85% -12.76%

:تقرير عن اداء الصندوق خالل الفتره-4

ستثمار خالل الفترة-3 نشطة االإ
 
:مراجعة ا

لتزأ خذ بالعتبار أل
أ

ل ألفرص ألستثمارية ألمتاحة،  مع أل هدأف وأسترأتيجيات ألصندوق مع أستغال
أ

تثمار ألتي قيود ألسم بجميع أستثمارأت ألصندوق تتوأفق مع أ
حكام ألصندوق

أ
. نصت عليها شروط وأ

:مدير الصندوق( ج

سم وعنوان مدير الصندوق-1
 
:ا

رباح ألمالية، ترخيص هيئة ألسوق ألمالية رقم 
أ

- 07083)شركة أ عمال -ألشركة هو ألطابق ألثامن، مقر(37
أ

مركز سعد ألعبدألكريم ألمعمر لال
.ألمملكة ألعربية ألسعودية 31492ألدمام 8807شارع ألخليج ، ألدمام ، ص ب

8316400 013 966: هاتف
8093075 013 966: فاكس

:اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن او مستشار االستثمار -2
.ليوجد مدير صندوق من ألباطن ول مستشار ألستثمار

رسوم االدارة  سم الصندوق 
 
ا

0.55 تصل ألى % رباح ألخليجي للسيولة صندوق أأ



صندوق أرباح للطروحات األولية م2018التقرير السنوي 

مين الحفظ -د
 
:ا

مين الحفظ-1
 
سم وعنوان ا

 
:ا

شخاص ألمرخص لهم للقيام بنشاطات حفظ ألورأق ألمالية، برج ألعنود 
أ

ئحة أل ، 55560ب.طريق ألملك فهد ص-2شركة ألنماء لالستثمار وهي شخص مرخص له بموجب ل
.، ألمملكة ألعربية ألسعودية11544ألرياض

:واجبات ومسؤوليات امين الحفظ-2
مينيعد

أ
صولحفظعنمسؤولألحفظأ

أ
صولبحفظيتعلقفيماألالزمةألدأريةألجرأءأتجميعأتخاذعنمسؤولوهوألوحدأت،مالكيلصالحوحمايتهاألصندوقأ

أ
أ

ئحةمعيتعارضلوبماألصندوقمديرلتعليماتوفقاألصندوق ئحةألستثمارصناديقل .لهمألمرخصألشخاصول

:بيان امين الحفظ-3
مينألمنوطةألمسؤوليات

أ
يهإبدأءلتشملألحفظبا يوخالفةألوحدأتسعروحسابتقويمكذلكألوحدأت،وأستردأدونقلأصدأرحولرأأ ألستثماروحدودقيودمنأأ

ئحةفيبهاألمعمولألقترأضوصالحيات ئحةألستثمارصناديقل شخاصول
أ

.لهمألمرخصأل

:المحاسب القانوني-هـ 
فاكس( 8162999 13 966)هاتف 4803ص ب 31952، وعنوأنه ألمملكة ألعربية ألسعودية ، ألخبرشركة كي بي إم جي ألفوزأن وشركاه/ تم تعيين ألسادة -1
لك تروني(2888 861 13 966) .((www.kpmg.com.sa))، وعنوأن موقعه أإل

:بيان المحاسب القانوني-2
ن ألقوأئم ألمالية ألمرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع ألجوأنب ألجوهرية، ألمركز ألمالي للصندوق كما في  دأءها ألمالي 2018ديسمبر 31يرى ألمحاسب ألقانوني أأ م، وأأ

خرى ألمعتمدة من ألهيئة لوأوتدفقاتها ألنقدية للفترة ألمنتهية في ذلك ألتاريخ، وفقًا للمعايير ألدولية للتقرير ألمالي ألمعتمدة في ألمملكة ألعربية ألسعودية،
أ

معايير وأإلصدأرأت أل
.ألسعودية للمحاسبين ألقانونيين

:القوائم المالية -و 

http://www.kpmg.com.sa)/
























































1الملحق رقم   
 

 

رقم  الصيغة الحالية الصيغة املقترحة مبررات التغيير

 املادة

 

 املالية.اللوائح الجديدة لهيئة السوق 

 د. اسم أمين الحفظ 

 تررررررررررررررررررررر  ي شرررررررررررررررررررر  ة ا   رررررررررررررررررررررا  ل  ررررررررررررررررررررر   ا   

-09134)  قرررررررررررررررر  – املاليرررررررررررررررررة السرررررررررررررررروق  هيئررررررررررررررررة

 ا لكترونررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  املوقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   (37
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 د. اسم أمين الحفظ 

 الخليج شا ع ش  ة أ باح املالية  وعنوانها 

 31492الدمام  8807ب ص  الدمام 

 السعوديةامل لكة الع بية 

1 

 اللوائح الجديدة لهيئة السوق املالية

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب

 والسجل: اإلداريةرسوم أمين الحفظ والخدمات 

. 0.1نسبة واحد من عش ة في املائة )
ً
%(  نويا

 وبا ضافةألف  يال ألمين الحفظ  40 وبحد أدن 

%(   وم تداول 0.01)املائة من مائه في واحد  إلى

ألف  يال ل  وم تداول تح سب  250وبحد أقص ى 

هذه ال  وم وتترا   في كل يوم تقوي  بناً  على 

صافي قي ة أصول الصندوق ويت  اقتطاعها 

.
ً
 شه يا

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب

رسوم أمين الحفظ وأمين السجل ومقدم 

 الخدمات اإلدارية:

نسبة   سة وعش ون باملائة في املائة 

. تح سب هذه ال  وم 0.25)
ً
%(  نويا

وتترا   في كل يوم تقوي  من صافي قي ة 

.
ً
 أصول الصندوق ويت  اقتطاعها شه يا

30 

 

رقم  الصيغة الحالية الصيغة املقترحة مبررات التغيير

 املادة

 بب التغيير هو ان ش  ة أ باح املالية )مدي   -

الصندوق( قامت بتعيين ش  ة ك  ب  إم جي 

الفوزان وش كاه   دقق لحسابات الش  ة ومن 

االفضل ان يت  تدقيق الصندوق م   فس م اج  

 الش  ة.حسابات 

 هوله و  عة تنفيذ االج ا ات وااللتزام  -

باالوقات املحدده في إصدا  تقا ي  امل اجعه 

 املطلوبه.

 :ملخص الصندوق 

أتعاب امل اج  الخا جي لحسابات الصندوق 

(  يال 22000ب بلغ اثنان وعش ون ألف )

  عودي في السنة املالية.

 :ملخص الصندوق 

لحسابات الصندوق أتعاب امل اج  الخا جي 

(  يال 22000ب بلغ اثنان وعش ون ألف )

  عودي في السنة املالية.

 

 املحاسب القانوني:

 أسم املحاسب القانوني:

 ش  ة ك  ب  إم جي الفوزان وش كاه.

 املحاسب القانوني:

 أسم املحاسب القانوني:

 ش  ة ط ل ابو غزالة وش كاة.
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القانوني:عنوان املحاسب   

عنوا ه امل لكة الع بية السعودية   الخبر 

. هاتف  4803ص ب  31952

( فا س 966138162999)

(  وعنوان موقعه 966138162888)

 www.kpmg.com.saا لكترون  

 عنوان املحاسب القانوني:

عنوا ه امل لكة الع بية السعودية   الخبر 

. هاتف  3187ص ب  31952

( فا س 966138820940)

(  وعنوان موقعه 966138821032)

 www.tagorg.comا لكترون 

tagco.khobar@tagi.com 

 

http://www.alinmainvestment.com/
http://www.alinmainvestment.com/



