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قائمة المحتويات

:تقرير مجلس إدارة الصندوق

:معلومات الصندوق( أ

أداء الصندوق ( ب

:مدير الصندوق( جـ

:أمين الصندوق( د

:المحاسب القانوني( هـ

:القوائم المالية( و
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:معلومات الصندوق( أ

:أسم الصندوق-1

صندوق أرباح لألسهم السعودية والقطرية

:اإلستثمار وممارساتهأهداف وسياسات -2

علىالمالراستنميةإلىيهدفمفتوح،اسهمصندوقهووالقطريةالسعوديةلألسهمأرباحصندوق

قطريةوالالسعوديةالشركاتأسهمفيرئيسيبشكلاالستثمارخاللمنالطويلإلىالمتوسطالمدى

فيةاألولويحقوقوأسهمالطروحاتفيواالستثمارقطر،وبورصةالسعوديةاألسهمسوقفيالمدرجة

معوافقةمتتكونأنعلىالمشابهة،االستثماريةاألهدافذاتاالستثماروصناديقالسعوديةاألسهمسوق

مديرهدفيستقدكماالمالية،أرباحلشركةالتابعةالشرعيةالهيئةقبلمنالمحددةالشرعيةالضوابط

ولنلمخاطر،االمنخفضةالمرابحةصناديقأوعملياتفي(النقدية)الفائضةالسيولةاستثمارالصندوق

الصندوقفيةالموزعاألرباحاستثمارإعادةسيتمحيثالمستثمرينعلىأرباحأيبتوزيعالصندوقيقوم

رشادياالستالمؤشرأداءيفوقأداءتحقيقإلىاألجلطويلةإلىمتوسطةمدةخاللالصندوقهذاويسعى
اندستاندرقبلمنوالمقدمالسعوديةلألسهمأرباحمؤشروهوللصندوق

يرلمداإللكترونيالموقعخاللمناالسترشاديالمؤشرمعلوماتعلىالحصوليمكنحيث،بورز

المرتفعالتقلبوأللتذبذبونظرا  .للصندوقالرئيسيةاالستثماراستراتيجيةتطبيقخاللمنالصندوق

وهوخاطر،الممرتفعةاالستثماراتفئةمنيعتبرالصندوقفاناألسهمأسواقبأداءوالمرتبطنسبيا  

.األجلطويلاستثمارخاللمندخلعلىالحصولفييرغبونالذينللمستثمرينمصمم

:االستثمار الرئيسةاستراتيجيات 

:المالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساسينوع األوراق -1

سهم السعودية يستثمر الصندوق بشكل رئيسي في أسهم الشركات السعودية والقطرية المدرجة في سوق األ

يسعى كذلك. وبورصة قطر، واالستثمار في الطروحات وأسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية
.قمدير الصندوق لالستثمار في صناديق االستثمار ذات األهداف االستثمارية المشابهة للصندو

:االستثمارتركيزسياسة-2

أسهمفيالصندوقأصولصافيمن(%90)المائةفيتسعينحتىاستثمارإلىالصندوقمديريهدف

األوليةالطروحاتفيواالستثمارقطر،وبورصةالسعوديةاألسهمسوقفيالمدرجةالسعوديةالشركات

تقرهايوالتالشرعيةالضوابطمعالمتوافقةللشركاتاألولويةحقوقوأسهمالسعوديةاألسهمسوقفي

منمعينقطاعفيالصندوقاستثماراتتركيزالصندوقمديريعتزموالللصندوق،الشرعيةالهيئة

بنسبةدوقالصنمديروسيحتفظمحددة،صناعةفيالصندوقاستثماراتتركيزيتمولناألسهمقطاعات

دواتأفيمباشربشكلسيستثمرهاأوالنقدفيالصندوقأصولمنأدنىكحد(%10)المائةفيعشرة

المثالسبيلعلىومنهااستثنائيةظروففيإال(%40)عنتزيدالوبنسبةاألجلقصيرةالنقدأسواق

بياناتصدور(2األسعارفيشديدهبوطبمرحلةالعالميةاألسواقأو/والمحلياألسهمسوقدخول(1

عواملاحدتحققدرجةارتفاعاحتمال(3الصندوقأصولعلىسلبيجوهريأثرذاتوماليةاقتصادية

بمايحتفظأنالصندوقلمديروقتهافيجوزكبير،بشكلأدناه(10)البندفيالمبينةالرئيسيةالمخاطر

ةالشرعيالضوابطمعالمتوافقةالنقدأسواقأدواتأوالنقدفيالصندوقأصولمن(%70)نسبته

تتمتعجهاتعنصادرةتكونأنعلىالمصنفةغيرأوالمصنفةكانتسواءالسعوديباللايروالمقومة
معادلتصنيفأيأوالعالميللتصنيفموديزوكالةعنوصادرة()فئةعنيقلالائتمانيبتصنيف

بورزأنستاندردوكالةمثلالصندوقمديرلدىمقبولةأخرىتصنيفوكالةأيعنصادرلذلك
عندنظيرطرفكلمعللتعاملاألعلىالحديكونأنعلى،()فئةعنيقلالائتمانيبتصنيفوتتمتع

.(%15)هوالنقدأسواقأدواتفياالستثمار
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وفيما يلي جدول يبين توزيع األصول في الصندوق

إستراتيجية إدارة استثمارات الصندوق فيما يليتتلخص 

%(  10)أسهم وعشرة بالمائة %( 90) سيسعى مدير الصندوق على المحافظة على توزيع أصول تسعين بالمائة •
.نقد

وزيع أصول يقوم مدير استثمار الصندوق بإدارة عمليات الصندوق في حدود النسب المئوية المبينة أعاله ان امكن لت•
ا على ظروف سوق األسهم .الصندوق على االستثمارات المستهدفة بما يحقق أفضل النتائج بناء 

.مراعاة توفر السيولة الكافية لمواجهة متطلبات االسترداد المحتملة•

لضوابط استثمار السيولة المتاحة في استثمارات قصيرة األجل منخفضة المخاطر وعالية السيولة تتوافق مع ا•
.الشرعية لحين توفر الفرصة الستثمارها في استثمارات الصندوق

ر، سيكون التركيز على أسهم الشركات السعودية والقطرية المدرجة في سوق االسهم السعودية وبورصة قط•
.من أصول الصندوق في هذه االستثمارات %( 90)وسيخصص مدير الصندوق ما ال يزيد عن تسعين بالمائة 

تثمرين في تحقيق التوازن األمثل بين العائد والمخاطر لتعظيم العوائد وتحقيق أفضل أداء محسوب المخاطر للمس•
الصندوق

.مراعاة مصالح حاملي وحدات الصندوق في كل األوقات في إطار متطلبات هيئة السوق المالية•

:االساليب المستخدمة في ادارة محفظة الصندوق االستثمارية 

سوق االسهم ي يوظف مدير الصندوق قدراته البحثية والتحليلية المتخصصة إليجاد الفرص االستثمارية الواعدة ف•

وسيعمل . قتحقق أهداف الصندوالسعودية وبورصة قطر وتبديل المراكز االستثمارية الستثمارات الصندوق التي 

مة المحللين الماليين لدى مدير الصندوق على إجراء عمليات المسح األولي لالسهم المدرجة للوصول الى قائ

(. واخضاعها بشكل مستمر الى تحليالت التقييم العادل لسعر السهم)االستثمارات المتاحة 

:واألرباحالتوزيعات-3

يعتبر الصندوق من صناديق الدخل التراكمية حيث يتم اعادة إستثمار صافي دخل الصندوق في الصندوق وال يتم 

توزيعها كتوزيعات أرباح 
.اعادة إستثمار الدخل ستنعكس في قيمة وسعر الوحدة.على الوحدات

ومتاحة عند الطلب دون مقابلالماليةتقارير الصندوق متاحة على موقع أرباح 

الحد األعلى الحد األدنى نوع االستثمار

الطروحاات األولياة  المدرجاة فاي/أسهم الشركات السعودية

ساااوق األساااهم الساااعودية وبورصاااة قطااار  وأساااهم حقاااوق 

االولوية في سوق األسهم السعودية 

30%90%

%30%0صناديق استثمار ذات أهداف استثمارية مشابهة للصندوق

%40%10النقدنقدية أو أدوات أسواق سيولة 
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:السنة الماليةالصندوق أداء / ب

:أصول الصندوق-1

:سجل االداء-2

العائد االجمالي خالل سنة :-أ

:العائد االجمالي لكل سنة من السنوات العشر الماضية. ب

.ال يوجد

عائد الصندوق الفترة الزمنية 

% -6.47 سنة

نسبة 

المصروفات 

%

قيمة االرباح

الموزعة لكل 

وحدة

عدد الوحدات 

المصدرة

أقل صافي قيمة 

أصول لكل وحدة

أعلى صافي 

قيمة أصول 

لكل وحدة 

صافي قيمة 

أصول الصندوق 

لكل وحدة 

صافي قيمة أصول الصندوق الفترة 

5.50 0 589,646.0 8.79 10.11 9.35 5,515,500.6
ديسمبر

2017



6 والقطريةالسعوديةلالسهمأرباحصندوق–2017السنويالتقرير

:  م2017ديسمبر 31االصول والرسوم والمصاريف الفعلية للصندوق كما في / ج

القيمة البند

5,515,500.66
صافي أصول الصندوق 

589,646.0
عدد الوحدات المصدرة

9.35
سعر الوحدة 

153,046.20 
أتعاب اإلدارة

20,000.0
أتعاب المحاسب القانوني 

96,226.90 
اإلدارية المصروفات

21,863.74 
الحفظأتعاب أمين

7,294.52 
رسوم هئية السوق المالية

4,780.82 
رسوم تداول

163,768.98 
مصاريف التعامل

5.50%
إجمالي المصاريف لصافي أصول الصندوقنسبة

1.87%
لمتوسط صافي أصول الصندوقنسبة مصاريف التعامل

3.46%
نسبة إجمالي المصاريف لمتوسط صافي أصول الصندوق

أحداث جوهرية أثرت على أداء الصندوق -3

ال يوجد

:اللتى حضرها مدير الصندوق نيابة عن مالكي الوحدات الجمعيات -4

.ال يوجد

:ممارسات التصويت السنوية-5

ال يوجد
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:تقرير مجلس ادارة الصندوق السنوي-6

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

االجتماع األول . 1

األعضاء. أ

عضوا  .                  حسن خليل المصري. د•

إبراهيم محمد القحطاني               عضوا  . د•

األستاذ عصام محمد الزامل              عضوا  •

أهم بنود االجتماع. ب

:على العرض التوضيحي للصندوق  وخصوصاً ما يلياالطالع : البند األول

.م2017مايو 31أداء الصندوق لغاية ملخص . 1

والعائد منذ ، %6.27–م حوالي 2017مايو 31اطلع الحضور على العائد المحقق لغاية 

%.  6.70-بينما العائد على المؤشر االسترشادي للصندوق حوالي ، %6.27-التأسيس 

.م2017مايو 31استثمارات الصندوق لغاية توزيع . 2

والقطاعات م 2017مايو31اطلع الحضور على توزيع استثمارات الصندوق لغاية 
. االستثمارية الخاصة بها

في السوق السعودي الواعدة وقد أكد األعضاء على أهمية التركيز على القطاعات 

.والشركات التي تتمتع بمعدالت نمو ومالءه مالية جيدة ومكررات ربحية مالئمه

ة السعودي والقطري وسوق األسهم خالل الفترلالقتصاد عامة علي التوقعات نظرة . 3

.واالقتصادية وتأثيرها المستقبليالقادمة واألحداث السياسية 

.الصندوقللصندوق وأسم استراتيجية االستثمار مقترح تغيير : الثاني البند 

االجتماع مع مسؤول المطابقة وااللتزام وبحث إجراءات االشتراك في الصندوق : الثالثالبند 

.أخرىوأمور 

االجتماع الثاني. 2

األعضاء. أ
.غير مستقل/الصندوقادارةعبد العزيز سعد المعمر             رئيس مجلس / السيد•

.  غير مستقل/الصندوقادارةحسن خليل المصري               عضو مجلس / الدكتور•

.مستقل/الصندوقادارةمحمد القحطاني         عضو مجلس ابراهيم/ الدكتور•
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مدير الصندوق/ ج

:االسم والعنوان-1

ربيةالعالمملكةأنظمةبموجبمؤسسةمقفلةسعوديةمساهمةشركةوهي،الماليةأرباحشركةهيالصندوقمدير

هملالمرخصاألشخاصالئحةبموجبلهامرخصا  متخصصةإسالميةاستثماريةشركةبصفتهاالسعودية

لليومالموافق(م2008أغسطس17)بتاريخ(07083-37)رقمبترخيصالماليةالسوقهيئةمنوالصادرة

(2050059020)رقمتجاريسجلالمالية،األوراقأعماللمزاولةه1429لعامشعبانشهرمنعشرالسادس

:هاتف،السعوديةالعربيةالمملكة31492الدمام8807بص،الدمام،الخليجشارع،سامكبرجومقرها
اإللكترونيوموقعها966(3)8093075وفاكس966(3)8316400

أهم بنود االجتماع. ب

:على العرض التوضيحي للصندوق  وخصوصاً ما يلياالطالع : البند األول

.م2017نوفمبر 30أداء الصندوق لغاية ملخص . 1

، بينما %8.1-، والعائد منذ التأسيس %8.1–م حوالي 2017نوفمبر 30اطلع الحضور على العائد المحقق لغاية 

%.  8.6-العائد على المؤشر االسترشادي للصندوق حوالي 

قطري في تلك استثمارات الصندوق في السوق الإلى وبين مدير الصندوق بان سبب تدني العائد يعود بشكل أساسي 
.استثمارات في السوق القطري وتم تسييلها بالكاملال يوجد أي الفترة، علما  بانه حاليا  

.م2017نوفمبر 30استثمارات الصندوق لغاية توزيع . 2

.  م والقطاعات االستثمارية الخاصة بها2017نوفمبر 30اطلع الحضور على توزيع استثمارات الصندوق لغاية 

معدالت نمو في السوق السعودي والشركات التي تتمتع بالواعدة وقد أكد األعضاء على أهمية التركيز على القطاعات 
.  ومالءه مالية جيدة ومكررات ربحية مالئمه

األصول بخصوصإدارة من قسم إعدادها من التقارير الدورية التي يتم االستفادة كما أكد األعضاء على أهمية 

وتزويدهم بها االستثمار فيها، وتقارير األداء الدوري للصندوق مقارنه بالمؤشر االسترشاديواستراتيجية الشركات 
.بصفه دورية

.مع مسؤول المطابقة وااللتزام و توضيحه لمسؤوليات مجلس اإلدارةاالجتماع : البند الثاني

.من أعمالما يستجد : البند الثالث

ة الصندوق اقتراح تعيين بديل للعضو المستقل األستاذ عصام محمد الزامل وطلب رئيس مجلس إداراألعضاء ناقش 

توافق مع وبما يالفترة القادمة من األعضاء اقتراح أسماء تتمتع بخبره مهنيه الختيار البديل المناسب منها خالل 

.متطلبات هيئة السوق المالية

http://www.arbahcapital.com/
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المؤشر أداء أداء الصندوق 

3.44-% % 6.47

:تقرير عن اداء الصندوق خالل الفتره-3

% القطاع 

22 المواد األساسية

19 السلع اإلستهالكية األساسية

15 الرعاية الصحية

12 تجزئة السلع الكمالية

11 النقل

5 اإلسهالكيةالخدمات

5 المرافق العامة

3 إدارة وتطوير العقارات

3 الصناديق العقارية المتداولة

3 التأمين

:أنشطة اإلستثمار خالل الفترة-2



10 والقطريةالسعوديةلالسهمأرباحصندوق–2017السنويالتقرير

:تغييرات حدثت على الشروط واالحكام ومذكرة المعلومات خالل السنه-4

:تتمثل التغييرات في الشروط واألحكام في 

م 2017/3/22محمد عبد الرزاق األنصاري يوم األربعاء / اإلشعار بوفاة عضو مجلس إدارة الصندوق األستاذ

حسب الخطاب تعيين األستاذ عبد العزيز بن سعد المعمر رئيسا  لمجلس إدارة الصندوق بدال  من األستاذ عادل بن سعد المعمر

.م2017/10/23المرسل للهيئة بتاريخ 

:معلومات اخرى-5

.يمكنم االطالع علي الموقع االلكتروني للشركة حيث يتم نشر تقارير دورية عن اداء الصندوق 

:إستثمارات الصندوق في صناديق اخرى-6

.اليوجد أي استثمارات في صناديق اخرى

:العموالت الخاصة-7

.لم يتلق مدير الصندوق اي عموالت خاصة

:اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن او مستشار االستثمار -8

.اليوجد مدير صندوق من الباطن وال مستشار االستثمار

:أمين الحفظ -د

ستثماريةاشركةبصفتهاالسعوديةالعربيةالمملكةأنظمةبموجبمؤسسةمقفلةسعوديةمساهمةشركةوهي،الماليةأرباحشركة

-37)رقمبترخيصالماليةالسوقهيئةمنوالصادرةلهمالمرخصاألشخاصالئحةبموجبلهامرخصا  متخصصةإسالمية

المالية،األوراقأعماللمزاولةه1429لعامشعبانشهرمنعشرالسادسلليومالموافق(م2008أغسطس17)بتاريخ(07083

العربيةالمملكة31492الدمام8807بص،الدمام،الخليجشارع،سامكبرجومقرها(2050059020)رقمتجاريسجل
اإللكترونيوموقعها966(3)8093075وفاكس966(3)8316400:هاتف،السعودية

:واجبات ومسؤوليات امين الحفظ-2

االجراءاتجميعاتخاذعنمسؤولوهوالوحدات،مالكيلصالحوحمايتهاالصندوقأصولحفظعنمسؤوالالحفظأمينيعد

االستثمارقصناديالئحةمعيتعارضالوبماالصندوقمديرلتعليماتوفقاالصندوقأصولبحفظيتعلقفيماالالزمةاالدارية

.لهمالمرخصاالشخاصوالئحة

:بيان امين الحفظ-3

وكذلكالصندوقواحكاموشروطاالستثمارصناديقالئحةأحكامبموجبتمتالوحداتواستردادونقلاصدارانالحفظمديريرى

.الوحداتسعروحسابتقويم

:المحاسب القانوني-هـ 

بص31952الخبر،السعوديةالعربيةالمملكةوعنوانهللصندوق،خارجيكمراجعغزالةابوطاللشركة/السادةتعيينتم
(اإللكترونيموقعهوعنوان،(966138821032)فاكس(966138820940)هاتف.3187

:القوائم المالية-و 

http://www.arbahcapital.com/
http://www.tagorg.com)/
mailto:tagco.khobar@tagi.com



























