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األوليةللطروحاتأرباحصندوق–2017السنويالتقرير 2

المحتويات
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:الصندوقأداء ( ب

:مدير الصندوق( جـ

:أمين الصندوق( د

:المحاسب القانوني( هـ

:القوائم المالية( و
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:الصندوقمعلومات(أ

:الصندوقاسم-1

.االوليةللطروحاتأرباحصندوق

:وممارساتهاالستثماروسياساتأهداف-2

فيالمالرأستنميةإلىيهدفمفتوحعامصندوقهواألوليةللطروحاتأرباحصندوق

رين،للمستثماإلسالميةالشريعةومبادئأحكاممعمتوافقبشكلوالطويلالمتوسطالمدى

المتاحةليديةالتقالماليةاألدواتتحققهمامعبالمقارنةوتنافسيةمجزيةعوائدتحقيقوبالتالي

فإنالهدفهذاولتحقيق.السعوديالسوقفيوالطويلالمتوسطالمديينعلىلالستثمار

أوسهمهاألالعاماألوليالطرحفترةخاللللشركاتالعامةاألسهمفييستثمرسوفالصندوق

نواتسخمسعليهايمضلمالتيللشركاتاألولويةحقوقوأسهمالجديدةالشركاتأسهمفي

.السعوديةالعربيةللمملكةالماليةالسوقفيإدراجهاتاريخمن

األهدافنفسلهاالتيوأخرىصناديقفيلالستثمارالصندوقمديريسعىكذلك

.الفرصةسنحتمامتىواالستراتيجيات

:الرئيسةاالستثماراستراتيجيات

:أساسيبشكلفيهاالصندوقيستثمرسوفالتيالماليةاألوراقنوع-1

العامةركاتالشأسهمفيرئيسيبشكللالستثمارللمستثمرينالفرصةالصندوقيتيح

همأسفيأواألولي،الطرحقبلمامرحلةفيأوألسهمهاالعاماألوليالطرحفترةخالل

ويالثانالسوقفيإدراجهاعلىسنواتخمستمضلمالتيالمدرجةالجديدةالشركات

األهدافسنفلهاوالتيأخرىصناديقفيلالستثمارالصندوقمديريسعىكذلك.لألسهم

الميةاإلسالشريعةأحكاممعيتعارضالوبماالفرصة،سنحتمامتىواالستراتيجيات

.االستثمارصناديقوالئحة

:االستثمارتركيزسياسة-2

صافيمن(%90)المائةفيتسعينحتىباستثمارأهدافهلتحقيقالصندوقيسعى

ألولياالطرحقبلماشركاتأوالعاماألوليالطرحفترةخاللالعاديةاألسهمفيأصوله

معقةالمتوافللشركاتاألولويةحقوقوأسهمالجديدةالمدرجةالشركاتأسهموفيالعام،

تمضلموالتيللصندوقالشرعيةالرقابةهيئةتقرهاوالتياإلسالميةالشريعةأحكام

مديروسيحتفظالسعودية،العربيةالمملكةأسواقفيإدراجهاعلىسنواتخمس

أدواتأوالنقدفيالصندوقمنأدنىكحد(%10)المائةفيعشرةبنسبةالصندوق

نفسمنمشابهةاستثماريةصناديقفياالستثمارللصندوقيجوزكما.األجلقصيرة
.فيهالالستثمارواعدةفرصتوفرحالفيوذلك-الفئة
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:يليفيماالصندوقاستثماراتإدارةاستراتيجيةتتلخص

وعشرةأسهم(%90)بالمائةتسعينأصولتوزيععلىالمحافظةعلىالصندوقمديرسيسعى•
.نقد(%10)بالمائة

نإأعالهةالمبينالمئويةالنسبحدودفيالصندوقعملياتبإدارةالصندوقاستثمارمديريقوم•
.النتائجأفضليحققبماالمستهدفةاالستثماراتعلىالصندوقأصوللتوزيعامكن

.المحتملةاالستردادمتطلباتلمواجهةالكافيةالسيولةتوفرمراعاة•

تتوافقولةالسيوعاليةالمخاطرمنخفضةاألجلقصيرةاستثماراتفيالمتاحةالسيولةاستثمار•
.الصندوقاستثماراتفيالستثمارهاالفرصةتوفرلحينالشرعيةالضوابطمع

فيهاإدراجعلىسنواتخمستمضلموالتيواالسهماألوليةاإلصداراتعلىالتركيزسيكون•

من(%90)بالمائةتسعينعنيزيدالماالصندوقمديروسيخصصالسعودية،العربيةالمملكة
.االستثماراتهذهفيالصندوقأصول

المخاطروبمحسأداءأفضلوتحقيقالعوائدلتعظيموالمخاطرالعائدبيناألمثلالتوازنتحقيق•
.الصندوقفيللمستثمرين

.يةالمالالسوقهيئةمتطلباتإطارفياألوقاتكلفيالصندوقوحداتحامليمصالحمراعاة•

عندتزيبنسبالوحداتمالكيقبلمن(اشتراكات)استثماراتقبولالصندوقلمديريجوز•

.الصندوقأصولصافيمن(10%)

:االستثماريةالصندوقمحفظةإدارةفيالمستخدمةاألساليب-3

الواعدةماريةاالستثالفرصإليجادالمتخصصةوالتحليليةالبحثيةقدراتهالصندوقمديريوظف•

فيتثماراالسللصندوقويجوز.الصندوقأهدافتحققالتيالثانويةوالسوقاألوليةالسوقفي

فرصوفرتلحينالمالرأسلحمايةالشرعيةالضوابطوفقالسيولةعاليةاألجلقصيرةصفقات
.السوقفيواعدةاستثمارية

إطارفيمناسبوقتخاللالشركاتبعضفياستثماراتهحجمبتعديلالصندوقمديرسيقوم•

أو/وصندوقالمديريحددهاالتياالستثماريةالفرصووجودوالتحليليةالماليةوالقيودالضوابط

بنسبفيهاندوقالصيستثمرقدالتيالشركاتلتلكالسوقيةللقيمةحقيقيتقييمتوفرماومتى

القيمةنسبةذلكيتجاوزالانعلىالصندوقأصولصافيمن(%10)عنتزيدمرتفعة

وشروطكامأحوفقبهااالستثمارالمسموحللشركاتالسوقيةالقيمةإجماليالىللشركةالسوقية

.الصندوقعملياتكافةفيالشرعيةالضوابطمراعاةمعالصندوق

:والتوزيعاتاألرباح.3

واللصندوقافيالصندوقدخلصافياستثمارإعادةيتمحيثالتراكميةالدخلصناديقمنالصندوقيعتبر

.الوحدةوسعرقيمةفيستنعكسالدخلاستثمارإعادة.الوحداتعلىأرباحكتوزيعاتتوزيعهايتم

الطلب المالية وعندالموقع اإللكتروني لشركة أرباح الصندوق متاحة على تقارير 
بدون مقابل مالي
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:الصندوقأداء(ب

:الصندوقأصول-1

ت نسبة المصروفا قيمة االرباح
الموزعة لكل وحدة

عدد الوحدات
المصدرة

أقل صافي 

قيمة أصول 
لكل وحدة

صافي أعلى

قيمة أصول 
لكل وحدة 

صافي قيمة 

أصول 

لكل الصندوق
وحدة 

صافي قيمة أصول الصندوق السنة 

2.92% 0 5,073,564.1 21.98 27.90 22.60 114,691,225.9 2015

2.97% 0 6,064,492.8 17.57 25.92 24.59 83,671,919 2016

2.76% 0 2,826,673.6 15.98 20.33 17.30 48,894,215.41 2017

:سجل االداء-2

العائد االجمالي خالل خمس سنوات  :-أ

:السنوياالجمالي العائد -ب

%عائد الصندوق  الفترة الزمنية 

14.37- سنة

30- سنوات ثالث

33.7 خمس سنوات 

72.94 التـأسيسمن بداية

%عائد الصندوق السنة

2.04 2011

26.84 2012

38.69 2013

37.00 2014

-8.07 2015

-10.64 2016

-14.37 2017
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:م2017مقابل الخدمات والعموالت التي تحملها الصندوق خالل عام / ج

القيمة البند

48,894,215.41 صافي أصول الصندوق 

2,826,673.6 عدد الوحدات المصدرة

17.2974 سعر الوحدة 

1,060,297.47 أتعاب اإلدارة

22,000 أتعاب المحاسب القانوني 

105,305.08
اإلدارية المصروفات

الحفظأتعاب أمين 151,471.07

7,500 رسوم هيئة السوق المالية

5,000 رسوم تداول

1,273,888.01 مصاريف التعامل

2.76%
إجمالي المصاريف لصافي أصول نسبة

الصندوق

2.15%
ول لمتوسط صافي أصنسبة مصاريف التعامل

الصندوق

2.28%
ول نسبة إجمالي المصاريف لمتوسط صافي أص

الصندوق

أحداث جوهرية أثرت على أداء الصندوق -3
ال يوجد

:الوحداتمالكيعننيابةالصندوقمديرحضرهااللتىالجمعيات-4

اليوجد

:السنويةالتصويتممارسات-5

يوجدال
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:السنويالصندوقادارةمجلستقرير-6

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

االجتماع األول . 1

األعضاء. أ

اهم بنود االجتماع. ب

:  على العرض التوضيحي للصندوق، وخصوصاً ما يلياالطالع : األولالبند 
.م2017سبتمبر 30أداء الصندوق لغاية ملخص . 1

، والعائد منذ التأسيس (-12.5%)م حوالي 2017سبتمبر 30الحضور على العائد المحقق لغاية أطلع 

%(.76.7)حوالي 

.م2017سبتمبر 30الصندوق لغاية استثمارات توزيع  . 2

االستثماريةوالقطاعاتم،2017سبتمبر30لغايةالصندوقاستثماراتتوزيععلىالحضورأطلع

نهاكوالصحية،والرعايةالتغذيةقطاععلىالتركيزأهميةعلىالحضورأكدوقد.بهاالمستثمر
.جيدةنمومعدالتوتحققواعدةقطاعات

.للصندوقواستراتيجية االستثمار مناقشة مقترح تغيير أهداف : الثانيالبند 

.أخرىاالجتماع مع مسؤول المطابقة وااللتزام وبحث إجراءات االشتراك في الصندوق وأمور : البند الثالث

االجتماع الثاني. 2

األعضاء. أ
.غير مستقل/الصندوقإدارة حمد محمد الخالدي                    رئيس مجلس / السيد•

.  غير مستقل/الصندوقإدارة حسن خليل المصري                  عضو مجلس / الدكتور•

.مستقل/الصندوقإدارة محمد القحطاني            عضو مجلس إبراهيم / الدكتور•

.مستقل/الصندوقإدارة عضو مجلس الخريجيعبدالعزيز عبدالكريم / السيد•

اهم بنود االجتماع. ب

:اإلطالع على العرض التوضيحي للصندوق، وخصوصاً ما يلي: البند األول

ملخص أداء الصندوق لغاية  .م2017نوفمبر 30-أ

، والعائدد %18.9–م حدوالي 2017ندوفمبر 30اطلع الحضور على العائدد المحقدق لغايدة 

ام ، بينما العائد علدى المششدر االسترشدادي للصدندوق مندذ بدايدة العد%63.9+منذ التأسيس 

%. 22.4-حوالي 
.م2017نوفمبر 30استثمارات الصندوق لغاية توزيع -ب

م والقطاعددات 2017نددوفمبر 30اطلددع الحضددور علددى توزيددع اسددتثمارات الصددندوق لغايددة 

فدي وقد أكد األعضاء على أهمية التركيز على القطاعات الواعدده. االستثمارية الخاصة بها

حيدة السوق السعودي والشركات التي تتمتع بمعدالت نمو ومدالءه ماليدة جيددة ومكدررات رب

.مالئمه

عضوا  .حسن خليل المصري. د-

.إبراهيم محمد القحطاني. د-

.الخريجيعبدالعزيز عبدالكريماألستاذ -

عضوا  

عضوا  

وااللتزاممسشول المطابقة .يحيى عبدهللا الزهرانياألستاذ -
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:مناقشة الخطابات الواردة من قبل هيئة السوق المالية: البند الثاني

تعديل  .10/12/2017الصندوق العام بتاريخ أصول تقييم أيام -أ

إعالن القوائم المالية خالل المدة المسموح بها بتاريخ  .21/12/2017-ب

.األموالغسل االجتماع مع مسؤول المطابقة وااللتزام ومكافحة : البند الثالث

.من أعمالما يستجد : البند الرابع

حيددث عمددل الصددندوق بالسددتراتيجية اقتددراح توسدديع النطدداق الجغرافددي األعضدداء ندداق  

التعدديالت إجدراء بعدد العالمية واالكتتابات ( MENA)إفريقيا تشمل منطقة الخليج وشمال 

.والحصول على موافقة هيئة السوق الماليةواألحكام على الشروط الالزمة 

الصندوقمدير(ج

:والعنواناالسم-1
مشسسةمقفلةسعوديةمساهمةشركةوهي،الماليةأرباحشركةهيالصندوقمدير

صةمتخصإسالميةاستثماريةشركةبصفتهاالسعوديةالعربيةالمملكةأنظمةبموجب

الماليةالسوقهيئةمنوالصادرةلهمالمرخصاألشخاصالئحةبموجبلهامرخصا  

عشرالسادسلليومالموافق(م2008أغسطس17)بتاريخ(07083-37)رقمبترخيص

رقمتجاريسجلالمالية،األوراقأعماللمزاولةه1429لعامشعبانشهرمن

الدمام8807بصالدمام،الخليج،شارعسامك،برجومقرها(2050059020)

السعودية،العربيةالمملكة31492

اإللكترونيوموقعها+966(3)8093075وفاكس+966(3)8316400:هاتف
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:الفترةخاللاإلستثمارأنشطة-2

:الفترةخاللالصندوقأداءعنتقرير-3

:السنهخاللالمعلوماتومذكرةواألحكامالشروطعلىحدثتتغييرات-4
رئيسا  الديالخبنمحمدبنحمد/األستاذبتعيينواألحكامالشروطعلىحدثتالتيالتغييراتتتمثل

خطابنابحسوذلكالمعمر،الكريمالعبدمحمدبنسعدبنعادل/األستاذمنبدال  الصندوقإدارةلمجلس

.م2017/10/23بتاريخالماليةالسوقهيئةإلىالمرسل

:أخرىمعلومات-5
.دوقالصنأداءعندوريةتقاريرنشريتمحيثللشركةاإللكترونيالموقععلياالطالعيمكنكم

:أخرىصناديقفيالصندوقاستثمارات-6
.أخرىصناديقفياستثماراتأييوجدال

:الخاصةالعموالت-7
.خاصةعموالتأيالصندوقمديريتلقلم

% القطاع 

14 الرعاية الصحية

36 المواد األساسية

13 التجارية والمهنيةالخدمات

10 التأمين

10 السلع الرأسمالية

المؤشر أداء أداء الصندوق 

-18.3% -14.4
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:الحفظأمين-د
شركةهابصفتالسعوديةالعربيةالمملكةأنظمةبموجبمشسسةمقفلةسعوديةمساهمةشركةوهيالمالية،أرباحشركة

ليةالماالسوقهيئةمنوالصادرةلهمالمرخصاألشخاصالئحةبموجبلهامرخصا  متخصصةإسالميةاستثمارية

ه1429لعامشعبانشهرمنعشرالسادسلليومالموافق(م2008أغسطس17)بتاريخ(07083-37)رقمبترخيص

صالدمام،الخليج،شارع،سامكبرجومقرها(2050059020)رقمتجاريسجلالمالية،األوراقأعماللمزاولة

(3)8093075:وفاكس+966(3)8316400:هاتفالسعودية،العربيةالمملكة31492الدمام8807ب

www.arbahcapital.com:اإللكترونيوموقعها+966

:الحفظأمينومسؤولياتواجبات-2
جميعاتخاذعنمسشولوهوالوحدات،مالكيلصالحوحمايتهاالصندوقأصولحفظعنمسشوالالحفظأمينيعد

الئحةمعضيتعارالوبماالصندوقمديرلتعليماتوفقاالصندوقأصولبحفظيتعلقفيماالالزمةاالداريةاالجراءات

.لهمالمرخصاالشخاصوالئحةاالستثمارصناديق

:الحفظمينأبيان-3
امواحكوشروطاالستثمارصناديقالئحةأحكامبموجبتمتالوحداتواستردادونقلاصدارانالحفظمديريرى

.الوحداتسعروحسابتقويموكذلكالصندوق

:القانونيالمحاسب-هـ
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