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اإلفصاحات الربع سنوية 30 يونيو 2018

النســبة من صافي قيمة أصول الصندوق العام قيمة اســتثمار مدير الصندوق  (ريال ســعودي)

النســبة إلى متوســط قيمة صافي أصول الصندوق العاممبلغ مصاريف التعامل (ريال ســعودي)

النسبة معايير ومؤشــرات قياس المخاطر

النسبة 

النسبة 

القيمة مؤشــر أداء الصندوق

قيمة اســتثمار مدير الصندوق  (ريال ســعودي)

نسبة االقتراض 

0.81%

ال يوجد

مبالغ األرباح الموزعة في الربع المعني ونســبتها إلى الســعر األولي للوحدة:

قيمة ونســبة اســتثمار مدير الصندوق من صافي قيمة أصول الصندوق في نهاية الربع المعني :

مبلغ ونســبة مصاريف التعامل للربع المعني إلى متوســط قيمة صافي أصول الصندوق العام:

معايير ومؤشــرات قياس المخاطر:

معايير ومؤشــرات أداء الصندوق:

نســبة االقتــراض مــن قيمة صافي أصــول الصندوق في نهاية الربع المعني:

نســبة األتعاب اإلجمالية للربع المعني إلى متوســط صافي قيمة أصول الصندوق:
األتعاب كنســبة من متوســط صافي أصول الصندوق

اإلفصاحات الربع ســنوية للصناديق العامة ( الفقرة (ح) من المادة 71 من الئحة صناديق االســتثمار صندوق أرباح لألســهم الســعودية

أســهم  فــي  لالســتثمار  الســعودية  لألســهم  أربــاح  صنــدوق  يهــدف 
الســعودي،  األســهم  ســوق  فــي  المدرجــة  الســعودية  الشــركات 
كذلــك  األولويــة،  حقــوق  وأســهم  األوليــة  الطروحــات  فــي  واالســتثمار 
األهــداف  نفــس  لهــا  والتــي  أخــرى  صناديــق  فــي  االســتثمار 

واالســتراتيجيات متى ما ســنحت الفرصة لذلك. 

قائمــة ألســماء ونســب الُمصدريــن الذيــن تشــكل 
محفظــة  فــي  اســتثمارات  عشــرة  أكبــر  أســهمهم 
الربــع  مــن  يــوم  أول  فــي  هــي  كمــا  الصنــدوق 

المعنــي (كمــا فــي نهاية 1 أبريل  2018):

معلومات الصندوق

الهدف االستثماري:

مصرف الراجحي

تكافل الراحجي

جازادكو

فواز الحكير

سالمة

مصرف اإلنماء

اتحاد االتصاالت

باتك

صادرات

اللجين

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

النسبة اسم السهم  الرقم 

 .1

المؤشر المرجعي

العملة

تاريــخ إطالق الصندوق

أمين الحفظ

رسوم االشتراك

رسوم اإلدارة 

رسوم الحفظ

مؤشــر أرباح لألســهم السعودية والقطرية 

الريال السعودي

11 ينايــر  2017

 أربــاح المالية

تصل إلى 2% 

1.75%

0.25%

12.08%
11.31%
10.14%
9.89%
8.22%
7.34%
5.42%
5.08%
4.86%
4.29%

82,251.000.83%

34.3% 3,601,204.00

0.64

3.80%

مؤشر شارب 

* مالحظة: كل األرقام الســابقة حتى  30 يونيو  2018 
-- --

االنحراف المعياري 

%0.04العائد منذ اإلنشــاء



إن هــذا العــرض التوضيحــي مــن إعــداد شــركة أربــاح الماليــة (أربــاح) والمرخــص لهــا بالعمل من قبل هيئة الســوق المالية رخصــة رقم: 37-07083. إن هذا 
ــر هــذا العــرض التوضيحــي أو أي مــن محتوياتــه  العــرض التوضيحــي ال يعتبــر عرضــا أو دعــوة لالســتثمار أو االكتتــاب فــي أيــة أوراق ماليــة، وال يعتب
أساســًا ألي عقــد أو التــزام. إن هــذا العــرض التوضيحــي مقــدم لكــم إلعطــاء المعلومــات فقــط وال يجــوز إعــادة إنتاجــه أو توزيعــه وإعطائــه ألي شــخص 

أخــر. ال يجــوز توزيــع هــذا العــرض التوضيحــي أو أيــة نســخة منه خارج حدود المملكة العربية الســعودية أو في أي مــكان يمنع القانون توزيعه

ــا  ــد أن بإمكانه ــة فــي هــذا العــرض التوضيحــي مــن خــالل مصــادر تعتق ــى اآلراء المتضمن ــات والوصــول إل ــاح بجمــع المعلوم ــد قامــت شــركة أرب لق
االعتمــاد علــى مصداقيتهــا، ولــم تقــم شــركة أربــاح بالتأكــد مــن مصداقيــة المعلومــات بشــكل مســتقل. بنــاًء علــى مــا تقــدم، فــإن أربــاح ال تقــدم أيــة 
ضمانــة فيمــا يتعلــق بعدالــة أو دقــة أو اكتمــال أو صحــة المعلومــات أو اآلراء المطروحــة فــي هــذا العــرض التوضيحــي. إن أربــاح ال تتحمــل أيــة 
مســؤولية عــن أيــة خســائر ناتجــة عــن اســتعمال هــذا العــرض التوضيحــي أو محتوياتــه، أو خســائر مرتبطــة بهــذا العــرض التوضيحــي أو بدقــة 
ــون الشــخص  ــاح، ويك ــل أرب ــى أي شــخص مــن قب ــم إرســاله إل ــاح أو ت ــل أرب ــداده مــن قب ــم إع ــر ت ــه أو فــي أي مســتند أخ ــا في ــات أو اكتماله المعلوم
المســتلم مســؤوًال عــن التحقــق مــن المعلومــات المتضمنــة أو المشــار إليهــا فــي هــذا العــرض التوضيحــي وتحليلهــا وتقييــم فوائــد وأخطــار األوراق 

المالية موضوع هذا العرض التوضيحي أو أي مســتند مشــابه. 

ــر دون أي إشــعار مســبق. إن األداء التاريخــي  ــاح وهــي خاضعــة للتغيي ــة فــي هــذا العــرض التوضيحــي تشــكل رأي أرب إن اآلراء والتوقعــات  المتضمن
لألوراق المالية ال يشــكل ضمانًا للنتائج المســتقبلية.

قــد تشــارك أربــاح مــن وقــت ألخــر فــي عمليــات تمويــل ألي مــن مصــدري األوراق الماليــة المشــمولة فــي هــذا العــرض التوضيحــي وقــد تقــدم خدمــات 
للمصــدر أو تتقــدم بعــرض لتقديــم خدمــات للمصــدر، وقــد تقــوم بعمليــات بيــع وشــراء فــي األوراق الماليــة أو االختيــارات المتعلقــة بهــا. مــن الممكــن 
ألربــاح، ضمــن حــدود القانــون، أن تقــوم بعمليــات متعلقــة بــاألوراق الماليــة قبــل نشــر هــذا العــرض التوضيحــي وتوزيعــه. وعلــى مــن يتســلم هــذا 
العــرض التوضيحــي اإللمــام بكافــة المعلومــات وااللتــزام بكافــة المحــددات المذكــورة أعــاله. بقبــول هــذا العــرض التوضيحــي يقبــل المســتلم االلتــزام  

بمحتويات إخالء المســؤولية هذا.

مــا لــم يشــر بخــالف ذلــك، ال يســمح إطالقــا بنســخ أي مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة جزئيــًا أو كليــًا دون الحصــول علــى أذن مكتــوب مســبق 
ومحــدد مــن شــركة أربــاح الماليــة. البيانــات الــواردة فــي هــذا التقريــر تــم الحصــول عليهــا مــن شــركة رويتــرز وشــركة بلومبــرج ومصــادر حكوميــة ومــن 
مصــادر إحصائيــة محليــة أخــرى، مــا لــم تتــم اإلشــارة لخــالف ذلــك. لقــد بذلــت شــركة أربــاح الماليــة جهــدا كبيــرا للتحقــق مــن أن محتويــات هــذه الوثيقــة 
تتســم بالدقــة فــي كافــة األوقــات. حيــث ال تقــدم أربــاح الماليــة أيــة ضمانــات أو ادعــاءات أو تعهــدات صراحــة كانــت أم ضمنــا، كمــا أنهــا ال تتحمــل أيــة 
ــر مباشــرة أو أي مســئولية عــن دقــة أو اكتمــال أو منفعــة أي مــن المعلومــات التــي تحتويهــا هــذه النشــرة. ال  مســاءلة قانونيــة مباشــرة كانــت أم غي

تهدف هذه النشــرة إلى اســتخدامها أو التعامل معها بصفة أنها تقدم توصية أو خيار أو مشــورة التخاذ أي إجراء/إجراءات في المســتقبل.

أعــد هــذا البحــث بغــرض الدعايــة فقــط وال يمكــن اعتبــاره توصيــة أو عــرض بيــع أو عــرض شــراء، أن قيمــة أســهم واألدوات الماليــة والدخــل المتحقــق 
منها عرضة لالرتفاع واالنخفاض حســب ظروف الســوق.

أن االســتثمار فــي األســهم وبعــض األدوات الماليــة األخــرى ينطــوي علــى مخاطــرة مرتفعــة، وعليــه فإنــه ينبغــي أن يكــون بمقــدور المســتثمرين تحمــل 
المخاطــر االقتصاديــة المحتملــة الســتثمارهم كليــًا أو جزئيــًا؛. يمكــن ألســعار أو قيمــة األوراق الماليــة أن تنخفــض وان يســترد المســتثمر مبلغــًا اقــل 
مــن المبلــغ الــذي اســتثمره، أو قــد يخســر جميــع اســتثماراته. تنصــح شــركة أربــاح الماليــة كل مســتثمر استشــارة مستشــاريه الخاصيــن لتحديــد جــدوى 
ــي ينطــوي  ــق بالمخاطــر الرئيســية الت ــع المســتثمرين قــراءة اإلفصــاح الخــاص بالمخاطــر المتعل ــه، ويجــب علــى جمي ومالئمــة االســتثمار بالنســبة إلي

عليها االستثمار.

إخالء المسؤولية

اإلفصاحات الربع سنوية 30 يونيو 2018

طريق الخليج،
برج سامك،

الطابق الثامن،
صندوق بريد 8807، 

الدمام  31492،
المملكة العربية الســعودية.

الرقم المجاني: 
ت:
ف:

www.arbahcapital.com :الموقع

قسم األبحاث 
research@arbahcapital.com:البريد اإللكتروني

ت:

قسم إدارة األصول
am@arbahcapital.com:البريد اإللكتروني

ت:

قسم الوساطة
a.alsyari@arbahcapital.com :البريــد اإللكتروني

ت:

customercare@arbahcapital.com  :خدمــة العمالء

أرباح المالية

+966-13-831-6444
+966-13-809-4906

+966-3831-6483

+966-3831-6455

+966-3831-6490


