
صندوق أرباح الخليجي للسيولة
صندوق استثماري مفتوح      

2022الربع سنوية الربع الرابع اإلفصاحات

مدير الصندوق شركة أرباح املالية

فيالرئيس يمركزها.بالكاملمدفوعسعوديريالمليون 142.78يبلغمالبرأسمقفلةسعوديةمساهمةشركةهياملاليةأرباحشركة
بر،مدينة

ُ
07083)رقماملاليةالسوق هيئةترخيص.(2050059020)رقمالتجاري وسجلهاالخ - هيللشركةالرئيسيةواألنشطة.(37
.والحفظاملشورةوتقديموالترتيب،اإلدارة،بالتغطية،التعهدووكيل،كأصيلالتعامل

تقارير الصندوق متاحة على املوقع اإللكتروني لشركة  أرباح املالية
www.arbahcapital.com

920 027 224



2

ديسمبر  31اإلفصاحات الربع سنوية    

:للصندوق استثماراتعشرةأكبريوضحبيانيرسم.1
.ينطبقال

صندوق أرباح الخليجي للسيولة

: األداء واملخاطر. 3

:الصندوق الهدف(أ)

وتنميةثمراملستطلبعندالسيولةتوفيرالىيهدفللسيولةالخليجيأرباحصندوق 

ثابتالالدخلوادواتاالجلقصيرةاملاليةاالدواتفياالستثمارخاللمناملالرأس

ون التعامجلسلدول بأصول واملدعومةاملصنفةوغيراملصنفةاالجلمتوسطة

.الشرعيةاللجنةمنواملقرةالشرعيةاملعاييرمعاملتوافقةالخليجي،

بيانات الصندوق ( ب)

2018مايو  6 بدء الصندوق تاريخ

ريال سعودي10 سعر الوحدة عند الطرح

(س.ر)85,100,511.51 حجم الصندوق 

أسواق نقد نوع الصندوق 

السعوديالريال عملة  الصندوق 

متوسطة مستوى املخاطر

شهور 3–سايبور  االسترشادياملؤشر

ال يوجد عدد مرات التوزيع 

ال يوجد فيها نسبة رسوم اإلدارة للصناديق املستثمر

ال يوجد 
مستشار االستثمار ومدير الصندوق من 

الباطن 

151 عدد أيام املتوسط املرجح 

:(2022/ديسمبر)املعنيالربعنهايةفيكماالصندوق معلومات.2

ريال سعودي11.3448 سعر الوحدة

%1.01 التغير في سعر الوحدة

وحدة7,491,280.1973 اجمالي وحدات الصندوق 

ريال سعودي84,987,122.25 اجمالي صافي األصول 

: معلومات األسعار كما في نهاية الربع املعني. 5

:العائد. 6

من بداية الصندوق  سنوات5 سنوات3 سنة واحدة
ى من بداية السنة حت

تاريخه
(نهاية الربع)أشهر 3 البند

13.45% -- 7.12% 2.65% 2.65% 1.01% أداء الصندوق 

9.36% -- 5.01% 3.01% 3.01% 1.21%
أداء املؤشر 

االسترشادي

4.09% -- 2.11% -0.36% -0.36% -0.20% فارق األداء

5
سنوات

سنوات3
سنة 
واحدة

ة من بداية السن
حتى تاريخه

أشهر 3
معايير األداء 
واملخاطر

-- 0.2132 0.0827 0.0827 0.0340 االنحراف املعياري 

-- 9.8986 -4.3527 -4.3527 -5.8877 مؤشر شارب

-- 0.4498 -0.0298 -0.0298 -0.0068 خطأ التتبع

-- 1.4212 0.8804 0.8804 0.8347 بيتا

-- 0.0211 -0.0036 -0.0036 -0.0020 ألفا

-- 4.6913 12.0909 12.0909 29.4385 مؤشر املعلومات

النسبة القيمة بالريال السعودي البند 

0.21% 182,304.97 نسبة األتعاب اإلجمالية

- ال يوجد نسبة االقراض

- ال يوجد مصاريف التعامل

- ال يوجد استثمار مدير الصندوق 

- ال يوجد األرباح املوزعة

البحرين  -مرابحات 44.74%47.71%

السعودية-مرابحات 

(:جغرافي/ قطاعي )توزيع أصول الصندوق . 4

1.44%
4.89%

1.28%
البحرين-صكوك 

السعودية -صكوك 

عمان -صكوك 

:بيانات ملكية استثمارات الصندوق . 7

.ملكية تامة%100-
.حق منفعة0%-

0%

5%

10%

15%

M
ay

-1
8

Au
g-

18

N
ov

-1
8

Fe
b-

19

M
ay

-1
9

Au
g-

19

N
ov

-1
9

Fe
b-

20

M
ay

-2
0

Au
g-

20

N
ov

-2
0

Fe
b-

21

M
ay

-2
1

Au
g-

21

N
ov

-2
1

Fe
b-

22

M
ay

-2
2

Au
g-

22

رسم بياني وضح األداء منذ بداية الصندوق 

أداء الصندوق  أداء املؤشر االسترشادي
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إخالء املسؤولية

أرباح املالية 
، 8807شارع األمير تركي، برج نورة، الطابق الثامن، صندوق بريد 

.، اململكة العربية السعودية34412الخبر 

قسم إدارة األصول 
am@arbahcapital.com:البريد اإللكتروني

6488-3831-966+: ت

800-433-7777: الرقم املجاني
6444-831-13-966+: ت
4906-809-13-966+: ف

www.arbahcapital.com: املوقع

2022ديسمبر  31الربع سنويةاإلفصاحات

 محتوياتهمنأيأوالتوضيحيالعرضهذايعتبرواللالستثمار،دعوةأوعرضايعتبراليالتوضيحالعرضهذاإن.07083-37:رقمرخصةاملاليةالسوق هيئةقبلمنبالعمللهاواملرخص(أرباح)املاليةأرباحشركةإعدادمنالتوضيحيالعرضهذاإن
 
طاءإلعلكممقدمالتوضيحيالعرضهذاإن.التزامأوعقدأليأساسا

.توزيعهالقانون يمنعمكانأيفيأوالسعوديةالعربيةاململكةحدودخارجمنهنسخةةيأأوالتوضيحيالعرضهذاتوزيعيجوز ال.أخرشخصأليوإعطائهتوزيعهأوإنتاجهإعادةيجوز والفقطاملعلومات
صحةأواكتمالأودقةأوبعدالةتعلقيفيماضمانةأيةتقدمالأرباحفإنتقدم،ماعلىبناء  .مستقلبشكلاملعلوماتمصداقيةمنبالتأكدأرباحشركةتقمولممصداقيتها،علىاالعتمادبإمكانهاأنتعتقدمصادرخاللمنالتوضيحيالعرضهذافياملتضمنةاآلراءإلىوالوصول املعلوماتبجمعأرباحشركةقامتلقد

،أرباحقبلمنشخصأيإلىرسالهإتمأوأرباحقبلمنإعدادهتمأخرمستندأيفيأوفيهاكتمالهاأواملعلوماتبدقةأوالتوضيحيالعرضبهذامرتبطةخسائرأومحتوياته،أوالتوضيحيالعرضهذااستعمالعنناتجةخسائرأيةعنمسؤوليةأيةتتحملالأرباحإن.التوضيحيالعرضهذافياملطروحةاآلراءأواملعلومات
 املستلمالشخصويكون 

 
.مشابهمستندأيأوالتوضيحيالعرضهذاموضوعاملاليةاألوراقوأخطارفوائدوتقييموتحليلهاالتوضيحيالعرضهذافيليهاإاملشارأواملتضمنةاملعلوماتمنالتحققعنمسؤوال

 يشكلالاملاليةلألوراقالتاريخياألداءإن.مسبقإشعارأيدون للتغييرخاضعةوهيأرباحرأيتشكلالتوضيحيالعرضهذافياملتضمنةوالتوقعاتاآلراءإن
 
.املستقبليةللنتائجضمانا

متعلقةبعملياتتقومأنالقانون،حدودضمنألرباح،املمكنمن.بهااملتعلقةاالختياراتأواملاليةاألوراقفيوشراءبيعبعملياتتقوموقدللمصدر،خدماتلتقديمبعرضتتقدمأوللمصدرخدماتتقدموقدالتوضيحيالعرضهذافياملشمولةاملاليةاألوراقمصدري منأليتمويلعملياتفيألخروقتمنأرباحتشاركقد
.هذااملسؤوليةإخالءبمحتوياتااللتزاماملستلميقبلالتوضيحيالعرضهذابقبول .أعالهاملذكورةاملحدداتبكافةوااللتزاماملعلوماتبكافةاإلملامالتوضيحيالعرضهذايتسلممنوعلى.وتوزيعهالتوضيحيالعرضهذانشرقبلاملاليةباألوراق

 النشرةهذهفيالواردةاملعلوماتمنأيبنسخإطالقايسمحالذلك،بخالفيشرلمما
 
 أوجزئيا

 
اإلشارةتتملمماأخرى،محليةإحصائيةمصادرومنحكوميةومصادربلومبرجوشركةرويترزشركةمنعليهاالحصول تمالتقريرهذافيالواردةالبيانات.املاليةأرباحشركةمنومحددمسبقمكتوبأذنعلىالحصول دون كليا

منأيمنفعةأواكتمالأودقةعنمسئوليةأيأومباشرةغيرأمكانتمباشرةقانونيةمساءلةأيةتتحملالأنهاكماضمنا،أمكانتصراحةتعهداتأوادعاءاتأوضماناتأيةاملاليةأرباحتقدمالحيث.األوقاتكافةفيبالدقةتتسمالوثيقةهذهمحتوياتأنمنللتحققكبيراجهدااملاليةأرباحشركةبذلتلقد.ذلكلخالف
.املستقبلفيإجراءات/إجراءأيالتخاذمشورةأوخيارأوتوصيةتقدمأنهابصفةمعهاالتعاملأواستخدامهاإلىالنشرةهذهتهدفال.النشرةهذهتحتويهاالتياملعلومات

.السوق ظروفحسبواالنخفاضلالرتفاععرضةمنهااملتحققوالدخلالصندوق وحداتقيمةأنشراء،عرضأوبيععرضأوتوصيةاعتبارهيمكنوالفقطالدعايةبغرضالبحثهذاأعد
 الستثمارهماملحتملةاالقتصاديةاملخاطرتحملاملستثمرينبمقدور يكون أنينبغيفإنهوعليهمرتفعة،مخاطرةعلىينطوي األخرى املاليةاألدواتوبعضالصندوق وحداتفياالستثمارأن

 
؛أوكليا

 
 املستثمريستردوانتنخفضأناملاليةاألوراققيمةأوألسعاريمكن.جزئيا

 
يخسرقدأواستثمره،الذياملبلغمناقلمبلغا

.االستثمارعليهاينطوي التيالرئيسيةباملخاطراملتعلقباملخاطرالخاصاإلفصاحقراءةاملستثمرينجميععلىويجبإليه،بالنسبةاالستثمارومالئمةجدوى لتحديدالخاصينمستشاريهاستشارةمستثمركلاملاليةأرباحشركةتنصح.استثماراتهجميع
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