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ألمحتويات

(حسب ألملحق رقم  5من لئحة صناديق ألستثمار)

ا معلومات صندوق االستثمار

ب اداء الصندوق
ج مدير الصندوق
د امين الحفظ
هـ المحاسب القانوني
و القوائم المالية

صندوق أرباح لألسهم السعودية
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ا) معلومات الصندوق:
 -1اسم الصندوق:
أ
صندوق أأرباح للسهم ألسعودية
 -2اهداف وسياسات ا إالستثمار وممارساته:
أ
صندوق أرباح للسهم ألسعودية هو صندوق أسهم مفتوح ،يهدف إلى تنمية رأس ألمال على ألمدى ألمتوسط إلى ألطويل من خلل ألستثمار بشكل رئيسي
أ
أ
في أأسهم ألشركات ألسعودية ألمدرجة في سوق ألسهم ألسعودية ،وألستثمار في ألطروحات ألولية وأسهم ألشركات ألمدرجة في ألسوق ألموأزي(نمو)
أ
أ
أ
وألستثمار في ألصناديق ألعقارية ألمتدأولة(ريت) أ
،وأسهم حقوق ألولوية في سوق ألسهم ألسعودية وصناديق ألستثمار ذأت ألهدأف ألستثمارية
ألمشابهة  ، .على أن تكون متوأفقة مع ألضوأبط ألشرعية ألمحددة من قبل ألهيئة ألشرعية ألتابعة لشركة أرباح ألمالية ،كما قد يستهدف مدير ألصندوق
أستثمار ألسيولة ألفائضة (ألنقدية) في عمليات أو صناديق ألمرأبحة ألمنخفضة ألمخاطر ،ولن يقوم ألصندوق بتوزيع أأي أأرباح على ألمستثمرين حيث سيتم
أ
إعادة أستثمار ألرباح ألموزعة في ألصندوق ويسعى هذأ ألصندوق خلل مدة متوسطة ألى طويلة ألجل ألى تحقيق أأدأء يفوق أأدأء ألمؤشر ألسترشادي
أ
للصندوق وهو مؤشر أرباح للسهم ألسعودية ) (Arbah Saudi Indexوألمقدم من قبل ستاندر أند بورز  ،حيث يمكن ألحصول على معلومات ألمؤشر
ألسترشادي من خلل ألموقع أإللك تروني لمدير ألصندوق من خلل تطبيق أسترأتيجية ألستثمار ألرئيسية للصندوق .ونظ ًرأ للتذبذب أو ألتقلب ألمرتفع
ً
نسبيا وألمرتبط بادأء أسوأق ألسهم فان ألصندوق يعتبر من فئة ألستثمارأت مرتفعة ألمخاطر ،وهو مصمم للمستثمرين ألذين يرغبون في ألحصول على
دخل من خلل أستثمار طويل ألجل.
استراتيجيات االستثمار الرئيسة:
-1نوع االوراق المالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل اساسي:
أ
أ
أ
أ
يستثمر ألصندوق بشكل رئيسي في أسهم ألشركات ألسعودية ألمدرجة في سوق ألسهم ألسعودية ،وألستثمار في ألطروحات ألولية وأسهم حقوق ألولوية
أ
أ
أ
في سوق ألسهم ألسعودية وأسهم ألشركات ألمدرجة في ألسوق ألموأزي )نمو) وألستثمار في ألصناديق ألعقارية ألمتدأولة )ريت) ،وأسهم حقوق ألولوية
أ
أ
في سوق ألسهم ألسعودية وصناديق ألستثمار ذأت ألهدأف ألستثمارية ألمشابهة .
 -2سياسة تركيز االستثمار:
أ
أ
أ
يهدف مدير ألصندوق ألى أستثمار حتى تسعين في ألمائة ) (90 %كحد أقصى و  0%كحد أدنى من صافي أصول ألصندوق في أسهم ألشركات ألسعودية
ألمدرجة في سوق ألسهم ألسعودية ،وأسهم ألشركات ألمدرجة في ألسوق ألموأزي(نمو) وألستثمار في ألصناديق ألعقارية ألمتدأولة (ريت) ،وألستثمار في
أ
أ
أ
ألطروحات ألولية في سوق ألسهم ألسعودية أوأسهم حقوق ألولوية للشركات ألمتوأفقة مع ألضوأبط ألشرعية وألتي تقرها ألهيئة ألشرعية للصندوق ،ول
أ
يعتزم مدير ألصندوق تركيز أستثمارأت ألصندوق في قطاع معين من قطاعات ألسهم ولن يتم تركيز أستثمارأت ألصندوق في صناعة محددة ،وسيحتفظ
أ
أ
أ
أ
أ
مدير ألصندوق بنسبة عشرة في ألمائة ) (10%كحد أدنى من أصول ألصندوق في ألنقد أو سيستثمرها بشكل مباشر في أدوأت أسوأق ألنقد قصيرة ألجل
أ أ
أ
وبنسبة لتزيد عن  (50)%إل في ظروف أستثنائية ومنها على سبيل ألمثال ) 1دخول سوق ألسهم ألمحلي و/أو ألسوأق ألعالمية بمرحلة هبوط شديد في
أألسعار ) 2صدور بيانات أقتصادية ومالية ذأت أأثر جوهري سلبي على أصول ألصندوق ) 3أحتمال أرتفاع درجة تحقق أحد عوأمل ألمخاطر ألرئيسية  .فيجوز
أ
أ
وقتها لمدير ألصندوق أن يحتفظ بما نسبته ) (70%من أصول ألصندوق في ألنقد أو أدوأت أسوأق ألنقدألمتوأفقة مع ألضوأبط ألشرعية وألمقومة بالريال
ألسعودي سوأء كانت ألمصنفة أأو غير ألمصنفة على أأن تكون صادرة عن جهات تتمتع بتصنيف أئ تماني ل يقل عن فئة ) (Aوصادرة عن وكالة موديز
للتصنيف ألعالمي أأو أأي تصنيف معادل لذلك صادر عن أأي وكالة تصنيف أأخرى مقبولة لدى مدير ألصندوق مثل وكالة ستاندرد أأن بورز وتتمتع بتصنيف
أ
أئ تماني ل يقل عن فئة ) ،(Aaعلى أن يكون ألحد ألعلى للتعامل مع كل طرف نظير عند ألستثمار في أدوأت أسوأق ألنقد هو). (15%
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وفيما يلي جدول يبين توزيع االصول في الصندوق:
نوع االستثمار

الحد االدنى

الحد االعلى

اسهم الشركات السعودية /الطروحات االولية واسهم حقوق االولوية في سوق
االسهم السعودية

0%

90%

صناديق استثمار ذات اهداف استثمارية مشابهة للصندوق

0%

30%

سيولة نقدية او ادوات اسواق النقد

0%

50%

السوق الموازي(نمو)

0%

20%

الصناديق العقارية المتداولة (ريت)

0%

50%

تتلخص إاستراتيجية إادارة استثمارات الصندوق فيما يلي :
•
•
•
•
•

•

سيسعى مدير ألصندوق على ألمحافظة على توزيع أأصول تسعين بالمائة ( )90%أأسهم وعشرة بالمائة ) (10%نقد.
أ
يقوم مدير أستثمار ألصندوق بإدأرة عمليات ألصندوق في حدود ألنسب ألمئوية ألمبينة أأعله أن أأمكن لتوزيع أأصول ألصندوق على ألستثمارأت ألمستهدفة بما يحقق أفضل
أ
ألنتائج بناء على ظروف سوق ألسهم.
مرأعاة توفر ألسيولة ألكافية لموأجهة متطلبات ألستردأد ألمحتملة.
أ
أستثمار ألسيولة ألمتاحة في أستثمارأت قصيرة ألجل منخفضة ألمخاطر وعالية ألسيولة تتوأفق مع ألضوأبط ألشرعية لحين توفر ألفرصة لستثمارها في أستثمارأت ألصندوق.
أ
أ
كحد أأ
سيكون ألتركيز على أسهم ألشركات ألسعودية ألمدرجة في سوق ألسهم ألسعودية ،وسيخصص مدير ألصندوق ما ل يزيد عن تسعين بالمائة ) (90%قصى و 0%كحد
أ
أأدنى من أأصول ألصندوق في هذه ألستثمارأت .كما يجوز لمدير ألصندوق ألستثمار في ألسهم ألمدرجة ألسوق ألموأزي(نمو) بحد أأقصى حتى  20%و 0%كحد أأدني من
أ
صافي ألصول .كما يجوز لمدير ألصندوق ألستثمار في ألصناديق ألعقارية ألمتدأولة (ريت) بما في ذلك وحدأت ألصندوق ألمدأرة من قبل مدير ألصندوق حتى  50%من
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أأصول ألصندوق كحد أقصى و% 0كحد أدنى .باإلضافة إلى إمكانية ألستثمار في أدوأت أسوأق ألنقد حتى  50%من صافي أصول ألصندوق كحد أقصى و% 0كحد
أ
أأدنى.تحقيق ألتوأزن ألمثل بين ألعائد وألمخاطر لتعظيم ألعوأئد وتحقيق أأفضل أأدأء محسوب ألمخاطر للمستثمرين في ألصندوق.
أ
مرأعاة مصالح حاملي وحدأت ألصندوق في كل ألوقات في إطار متطلبات هيئة ألسوق ألمالية.

االساليب المستخدمة في ادارة محفظة الصندوق االستثمارية :
• يوظف مدير ألصندوق قدرأته ألبحثية وألتحليلية ألمتخصصة إليجاد ألفرص ألستثمارية ألوأعدة في سوق ألسهم ألسعودية وتبديل ألمرأكز ألستثمارية لستثمارأت ألصندوق
أ
أ
أ
ألتي تحقق أهدأف ألصندوق .وسيعمل ألمحللين ألماليين لدى مدير ألصندوق على أجرأء عمليات ألمسح ألولي للسهم ألمدرجة للوصول ألى قائمة ألستثمارأت ألمتاحة
(وأخضاعها بشكل مستمر ألى تحليلت تقييم ألعادل لسعر ألسهم).
 -3التوزيعات واالرباح:
أ
يعتبر ألصندوق من صناديق ألدخل ألترأكمية حيث يتم أعادة إستثمار صافي دخل ألصندوق في ألصندوق ول يتم توزيعها ك توزيعات أرباح
على ألوحدأت.أعادة إستثمار ألدخل ستنعكس في قيمة وسعر ألوحدة.

تقارير الصندوق متاحة على موقع ارباح المالية ومتاحة عند الطلب دون مقابل
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ب /اداء الصندوق السنة المالية:
 -1اصول الصندوق:
صافي قيمة اصول
الصندوق لكل
وحدة

اعلى صافي قيمة
اصول لكل
وحدة

اقل صافي قيمة
اصول لكل وحدة

عدد الوحدات
المصدرة

قيمة االرباح
الموزعة لكل
وحدة

نسبة
المصروفات %

10.09

8.79

589،646

0

5.50

8.26

774,004.27

0

4.41

8.36

489,894.0

0

6.05

الفترة

صافي قيمة اصول الصندوق

ديسمبر
2017

5,515,501

9.35

ديسمبر
2018

6,821,683

8.81

10.26

ديسمبر
2019

4,369,042

8.92

9.83

 -2سجل االداء:
أأ-

ألعائد ألجمالي خلل سنة:
الفترة الزمنية

عائد الصندوق

سنة

1.25 %

أ
منذ ألتاسيس

- 10.77 %

ب .ألعائد ألجمالي لكل سنة من ألسنوأت ألعشر ألماضية:

أ
* تاسس ألصندوق في  11يناير 2017

السنة

عائد الصندوق

2019

1.25 %

2018

-5.77 %

*2017

-6.47 %
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ج /االصول والرسوم والمصاريف الفعلية للصندوق كما في  31ديسمبر 2019م:

البند

القيمة

صافي أأصول ألصندوق

4,369,042

عدد ألوحدأت ألمصدرة

489,894.0

سعر ألوحدة

8.92

أأتعاب أإلدأرة

100,641.0

أأتعاب ألمحاسب ألقانوني

21,000

ألمصروفات أإلدأرية

90,287

أ
أ
أتعاب أمين ألحفظ

31,500

رسوم هيئة ألسوق ألمالية

7,500

رسوم تدأول

5,250

مصاريف ألتعامل

171,160,331

أ
متوسط صافي قيمة ألصول منذ بدأية ألفترة

5,736,925

نسبة إجمالي ألمصاريف لصافي أأصول ألصندوق

6.05%

نسبة مصاريف ألتعامل لمتوسط صافي أأصول ألصندوق

3.82%

نسبة إجمالي ألمصاريف لمتوسط صافي أأصول ألصندوق

4.01%
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 -3احداث جوهرية اثرت على اداء الصندوق
ل يوجد
 -4ممارسات التصويت السنوية:
ل يوجد
 -5تقرير مجلس ادارة الصندوق السنوي:
تم عقد عدد ( )2اجتماع لمجلس إادارة الصندوق وذلك على النحو التالي:
 .1االجتماع االول

ا .االعضاء
• ألسيد /عبد ألعزيز سعد ألمعمر
• ألدك تور /حسن خليل ألمصري
• ألدك تور /أبرأهيم محمد ألقحطاني

رئيس مجلس أدأرة ألصندوق/غير مستقل.
عضو مجلس أدأرة ألصندوق/غير مستقل.
عضو مجلس أدأرة ألصندوق/مستقل.

ب .اهم بنود االجتماع
البند االول :االطالع على العرض التوضيحي للصندوق
ا .ملخص اداء الصندوق
ب .توزيع استثمارات الصندوق
البند الثاني :االجتماع مع مسؤول المطابقة وااللتزام.
البند الثالث :مناقشة الخطاب الوارد من قبل هيئة السوق المالية
البند الرابع :مايستجد من اعمال.

 .2االجتماع الثاني
ا .االعضاء

• ألسيد /عبد ألعزيز سعد ألمعمر
• ألدك تور /حسن خليل ألمصري
• ألدك تور /أبرأهيم محمد ألقحطاني

ب .اهم بنود االجتماع
البند االول :ا إالطالع على العرض التوضيحي للصندوق.

البند الثاني :االجتماع مع مدير المطابقة وااللتزام.
البند الثالث :ما يستجد من اعمال.

رئيس مجلس أدأرة ألصندوق/غير مستقل.
عضو مجلس أدأرة ألصندوق/غير مستقل.
عضو مجلس أدأرة ألصندوق/مستقل.

صندوق أرباح لألسهم السعودية

صندوق أرباح لألسهم السعودية

التقرير السنوي  2019م

ج) مدير الصندوق:

 -1اسم وعنوان مدير الصندوق:
أ
شركة أأرباح ألمالية ،ترخيص هيئة ألسوق ألمالية رقم ) ،(07083 - 37مقر ألشركة هو ألطابق ألثامن  -مركز سعد ألعبدألكريم ألمعمر للعمال
شارع ألخليج  ،ألدمام  ،ص ب  8807ألدمام  31492ألمملكة ألعربية ألسعودية.
هاتف966 013 8316400 :
فاكس966 013 8093075 :
 -2اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن او مستشار االستثمار :
ليوجد مدير صندوق من ألباطن ول مستشار ألستثمار.
 -3مراجعة انشطة ا إالستثمار خالل الفترة:
أ
جميع أستثمارأت ألصندوق تتوأفق مع أأهدأف وأسترأتيجيات ألصندوق مع أستغلل ألفرص ألستثمارية ألمتاحة ،مع ألخذ بالعتبار أللتزأم بقيود ألستثمار ألتي نصت عليها شروط
أوأحكام ألصندوق.

 -4تقرير عن اداء الصندوق خالل الفتره:
اداء الصندوق

اداء المؤشر

1.25 %

7.32 %

 -5تغييرات حدثت على الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات خالل السنه:
مرفق تفاصيل ألتغييرأت ألملحق رقم ()1
 -6معلومات اخرى:
يمكنكم ألطلع علي ألموقع أللك تروني للشركة حيث يتم نشر تقارير دورية عن أدأء ألصندوق .
 -7استثمارات الصندوق في صناديق اخرى:
ل يوجد
 -8العموالت الخاصة:
لم يتلق مدير ألصندوق أي عمولت خاصة.
د -امين الحفظ :
 -1اسم وعنوان امين الحفظ:
أ
شركة ألنماء للستثمار وهي شخص مرخص له بموجب لئحة ألشخاص ألمرخص لهم للقيام بنشاطات حفظ ألورأق ألمالية ،برج ألعنود  - 2طريق ألملك فهد ص.ب ، 55560
ألرياض  ،11544ألمملكة ألعربية ألسعودية.
 -2واجبات ومسؤوليات امين الحفظ:
يعد أأمين ألحفظ مسؤول عن حفظ أأصول ألصندوق وحمايتها لصالح مالكي ألوحدأت ،وهو مسؤول عن أتخاذ جميع ألجرأءأت ألدأرية أللزمة فيما يتعلق بحفظ أأصول ألصندوق وفقا
لتعليمات مدير ألصندوق وبما ل يتعارض مع لئحة صناديق ألستثمار ولئحة ألشخاص ألمرخص لهم.
 -3بيان امين الحفظ:
أ
أ
أ
ألمسؤوليات ألمنوطة بامين ألحفظ لتشمل إبدأء رأيه حول أصدأر ونقل وأستردأد ألوحدأت ،كذلك تقويم وحساب سعر ألوحدأت ومخالفة أي من قيود وحدود ألستثمار وصلحيات
أ
ألقترأض ألمعمول بها في لئحة صناديق ألستثمار ولئحة ألشخاص ألمرخص لهم.

التقرير السنوي  2019م

صندوق أرباح لألسهم السعودية

هـ  -المحاسب القانوني:
 -1تم تعيين ألسادة  /طالل ابو غزالة وشركاه ،وعنوأنه ألمملكة ألعربية ألسعودية  ،ألخبر  31492ص ب  ،8869وعنوأن موقعه أإللك تروني ((((tagco.Khobar@tagi.com
 - 2بيان المحاسب القانوني:
يرى ألمحاسب ألقانوني أأن ألقوأئم ألمالية ألمرفقة تعرض بصورة عادلة ،من جميع ألجوأنب ألجوهرية ،ألمركز ألمالي للصندوق كما في  31ديسمبر 2019م ،أوأدأءها ألمالي
أ
وتدفقاتها ألنقدية للفترة ألمنتهية في ذلك ألتاريخً ،
وفقا للمعايير ألدولية للتقرير ألمالي ألمعتمدة في ألمملكة ألعربية ألسعودية ،وألمعايير وأإلصدأرأت ألخرى ألمعتمدة من ألهيئة
ألسعودية للمحاسبين ألقانونيين.

و  -القوائم المالية:

