صندوق أرباح الخليجي للســيولة
اإلفصاحات الربع سنوية  30يونيو 2020
اإلفصاحات الربع ســنوية للصناديق العامة الفقرة )ح( من املادة  71من الئحة صناديق االســتثامر
.1

الرقم

الهدف االستثامري:

قامئــة ألســامء ونســب امل ُصدريــن الذيــن تشــكل أســهمهم أكــرب عــرشة
اســتثامرات يف محفظة الصندوق كام هي يف أول يوم من الربع املعني:

اسم السهم

صنــدوق أربــاح الخليجــي املتنــوع للمتاجــرة يهــدف اىل توفــري الســيولة عنــد طلــب املســتثمر وتنميــة رأس املــال
مــن خــالل االســتثامر يف االدوات املاليــة قصــرية االجــل وادوات الدخــل الثابــت متوســطة االجــل املصنفــة وغــري
املصنفــة واملدعومــة باصــول لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي  ،املتوافقــة مــع املعايــري الرشعيــة واملقــرة مــن
قبل اللجنة الرشعية

النسبة

ال ينطبق

معلومات الصندوق
املؤرش املرجعي

.2

ســايبور  - 3شهور

العملة

الريال السعودي

تاريخ إطالق الصندوق

 6مايو 2018

أمني الحفظ

الخري كابيتال

رسوم االشرتاك

ال يوجد

رسوم اإلدارة

%0.55

رسوم الحفظ

%0.10

نســبة األتعاب اإلجاملية للربع املعني إىل متوســط صايف قيمة أصول الصندوق:
األتعاب كنســبة من متوسط صايف أصول الصندوق
0.28%

.3

مبالغ األرباح املوزعة يف الربع املعني ونســبتها إىل الســعر األويل للوحدة:
ال يوجد

.4

.5

قيمة ونســبة اســتثامر مدير الصندوق من صايف قيمة أصول الصندوق يف نهاية الربع املعني :
قيمة اســتثامر مدير الصندوق )ريال سعودي(

النســبة من صايف قيمة أصول الصندوق العام

4,350,972.00

33.92%

مبلغ ونســبة مصاريف التعامل للربع املعني إىل متوســط قيمة صايف أصول الصندوق العام:
النســبة إىل متوســط قيمة صايف أصول الصندوق العام

مبلغ مصاريف التعامل )ريال ســعودي(

--

--

.6

.7

معايري ومؤرشات قياس املخاطر:
معايــري ومؤرشات قياس املخاطر

النسبة

االنحراف املعياري

0.55%

معايري ومؤرشات أداء الصندوق:
مؤرش أداء الصندوق

القيمة

مؤرش عائد الصندوق

-1.11
النسبة

العائد منذ اإلنشاء

+6.26%

مؤرش شارب

.8

نســبة االقرتاض من قيمة صايف أصول الصندوق يف نهاية الربع املعني:
نسبة االقرتاض

النسبة

--

--

صندوق أرباح الخليجي للســيولة
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أرباح املالية
طريق الخليج،
برج سامك،
الطابق الثامن،
صندوق بريد ،8807
الدمام ،31492
اململكة العربية السعودية.
الرقــم املجاين800 - 433 7777- :

قسم األبحاث
الربيد اإللكرتوينresearch@arbahcapital.com:
ت:

+966-3831-6483

قسم إدارة األصول
الربيد اإللكرتوينam@arbahcapital.com:
ت:

+966-3831-6455

قسم الوساطة
الربيد اإللكرتوينa.alsyari@arbahcapital.com :

ت+966-13-831-6444 :
ف+966-13-809-4906 :

ت:

املوقعwww.arbahcapital.com :

خدمة العمالءcustomercare@arbahcapital.com :

+966-3831-6490

إخالء املسؤولية
إن هــذا العــرض التوضيحــي مــن إعــداد رشكــة أربــاح املاليــة )أربــاح( واملرخــص لهــا بالعمــل مــن قبــل هيئــة الســوق املاليــة رخصــة رقــم .07083-37 :إن هــذا العــرض التوضيحــي ال يعتــرب عرضــا أو دعــوة لالســتثامر أو
االكتتــاب يف أيــة أوراق ماليــة ،وال يعتــرب هــذا العــرض التوضيحــي أو أي مــن محتوياتــه أساسـاً ألي عقــد أو التــزام .إن هــذا العــرض التوضيحــي مقــدم لكــم إلعطــاء املعلومــات فقــط وال يجــوز إعــادة إنتاجــه أو توزيعــه وإعطائــه
ألي شــخص أخر .ال يجوز توزيع هذا العرض التوضيحي أو أية نســخة منه خارج حدود اململكة العربية الســعودية أو يف أي مكان مينع القانون توزيعه
لقــد قامــت رشكــة أربــاح بجمــع املعلومــات والوصــول إىل اآلراء املتضمنــة يف هــذا العــرض التوضيحــي مــن خــالل مصــادر تعتقــد أن بإمكانهــا االعتــامد عــىل مصداقيتهــا ،ومل تقــم رشكــة أربــاح بالتأكــد مــن مصداقيــة املعلومــات
بشــكل مســتقل .بنــا ًء عــىل مــا تقــدم ،فــإن أربــاح ال تقــدم أيــة ضامنــة فيــام يتعلــق بعدالــة أو دقــة أو اكتــامل أو صحــة املعلومــات أو اآلراء املطروحــة يف هــذا العــرض التوضيحــي .إن أربــاح ال تتحمــل أيــة مســؤولية عــن أيــة
خســائر ناتجــة عــن اســتعامل هــذا العــرض التوضيحــي أو محتوياتــه ،أو خســائر مرتبطــة بهــذا العــرض التوضيحــي أو بدقــة املعلومــات أو اكتاملهــا فيــه أو يف أي مســتند أخــر تــم إعــداده مــن قبــل أربــاح أو تــم إرســاله إىل أي

شــخص مــن قبــل أربــاح ،ويكــون الشــخص املســتلم مســؤوالً عــن التحقــق مــن املعلومــات املتضمنــة أو املشــار إليهــا يف هــذا العــرض التوضيحــي وتحليلهــا وتقييــم فوائــد وأخطــار األوراق املاليــة موضــوع هــذا العــرض
التوضيحي أو أي مســتند مشابه.
إن اآلراء والتوقعات املتضمنة يف هذا العرض التوضيحي تشــكل رأي أرباح وهي خاضعة للتغيري دون أي إشــعار مســبق .إن األداء التاريخي لألوراق املالية ال يشــكل ضامناً للنتائج املســتقبلية.
قــد تشــارك أربــاح مــن وقــت ألخــر يف عمليــات متويــل ألي مــن مصــدري األوراق املاليــة املشــمولة يف هــذا العــرض التوضيحــي وقــد تقــدم خدمــات للمصــدر أو تتقــدم بعــرض لتقديــم خدمــات للمصــدر ،وقــد تقــوم بعمليــات
بيــع ورشاء يف األوراق املاليــة أو االختيــارات املتعلقــة بهــا .مــن املمكــن ألربــاح ،ضمــن حــدود القانــون ،أن تقــوم بعمليــات متعلقــة بــاألوراق املاليــة قبــل نــرش هــذا العــرض التوضيحــي وتوزيعــه .وعــىل مــن يتســلم هــذا
العــرض التوضيحــي اإلملــام بكافــة املعلومات وااللتزام بكافة املحددات املذكورة أعاله .بقبول هذا العرض التوضيحي يقبل املســتلم االلتزام مبحتويات إخالء املســؤولية هذا.
مــا مل يــرش بخــالف ذلــك ،ال يســمح إطالقــا بنســخ أي مــن املعلومــات الــواردة يف هــذه النــرشة جزئيـاً أو كليـاً دون الحصــول عــىل أذن مكتــوب مســبق ومحــدد مــن رشكــة أربــاح املاليــة .البيانــات الــواردة يف هــذا التقريــر تــم
الحصــول عليهــا مــن رشكــة رويــرتز ورشكــة بلومــربج ومصــادر حكوميــة ومــن مصــادر إحصائيــة محليــة أخــرى ،مــا مل تتــم اإلشــارة لخــالف ذلــك .لقــد بذلــت رشكــة أربــاح املاليــة جهــدا كبــريا للتحقــق مــن أن محتويــات هــذه
الوثيقــة تتســم بالدقــة يف كافــة األوقــات .حيــث ال تقــدم أربــاح املاليــة أيــة ضامنــات أو ادعــاءات أو تعهــدات رصاحــة كانــت أم ضمنــا ،كــام أنهــا ال تتحمــل أيــة مســاءلة قانونيــة مبــارشة كانــت أم غــري مبــارشة أو أي مســئولية
عن دقة أو اكتامل أو منفعة أي من املعلومات التي تحتويها هذه النرشة .ال تهدف هذه النرشة إىل اســتخدامها أو التعامل معها بصفة أنها تقدم توصية أو خيار أو مشــورة التخاذ أي إجراء/إجراءات يف املســتقبل.
أعد هذا البحث بغرض الدعاية فقط وال ميكن اعتباره توصية أو عرض بيع أو عرض رشاء ،أن قيمة أســهم واألدوات املالية والدخل املتحقق منها عرضة لالرتفاع واالنخفاض حســب ظروف الســوق.
أن االســتثامر يف األســهم وبعــض األدوات املاليــة األخــرى ينطــوي عــىل مخاطــرة مرتفعــة ،وعليــه فإنــه ينبغــي أن يكــون مبقــدور املســتثمرين تحمــل املخاطــر االقتصاديــة املحتملــة الســتثامرهم كلي ـاً أو جزئي ـاً؛ .ميكــن ألســعار
أو قيمــة األوراق املاليــة أن تنخفــض وان يســرتد املســتثمر مبلغ ـاً اقــل مــن املبلــغ الــذي اســتثمره ،أو قــد يخــرس جميــع اســتثامراته .تنصــح رشكــة أربــاح املاليــة كل مســتثمر استشــارة مستشــاريه الخاصــني لتحديــد جــدوى
ومالمئة االســتثامر بالنســبة إليه ،ويجب عىل جميع املســتثمرين قراءة اإلفصاح الخاص باملخاطر املتعلق باملخاطر الرئيســية التي ينطوي عليها االســتثامر.

