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2021سبتمبر  30اإلفصاحات الربع سنوية    

:للصندوقاستثماراتعشرةأكبريوضحبيانيرسم-1

ينطبقال

النسبة القيمة باللاير السعودي البند 

0.22% 110,142.07 نسبة األتعاب اإلجمالية

ال يوجد نسبة االقراض

ال يوجد مصاريف التعامل

0.71% 450,325.23 استثمار مدير الصندوق

ال يوجد األرباح الموزعة

صندوق أرباح الخليجي للسيولة

: األداء والمخاطر. 3

:االستثماريالهدف

طلبعندةالسيولتوفيرالىيهدفللسيولةالخليجيأرباحصندوق

لماليةااالدواتفياالستثمارخاللمنالمالرأسوتنميةالمستثمر

غيروالمصنفةاالجلمتوسطةالثابتالدخلوادواتاالجلقصيرة

الخليجي،التعاونمجلسلدولباصولوالمدعومةالمصنفة

.الشرعيةاللجنةمنوالمقرةالشرعيةالمعاييرمعالمتوافقة

سنوات5 سنوات3 سنة واحدة
نة من بداية الس

حتى تاريخه
أشهر 3

معايير األداء 

والمخاطر

-- 0.247776 0.075408 0.055946 0.0188919 االنحراف المعياري 

-- 0.36 0.32 0.31 0.30 مؤشر شارب

-- 0.00934 0.00122 0.00065 0.00006 خطأ التتبع

-- 2.36 1.5 1.51 1.54 بيتا

-- 0.088 0.0243 0.01766 0.0056 ألفا

-- 4.03 13.27 18 61.66 مؤشر المعلومات

 :حجم الصندوق وسعر الوحدة. 4

(:جغرافي/ قطاعي )توزيع أصول الصندوق . 5

الصندوقمعلومات

شهور3–سايبور  المرجعيالمؤشر

السعودياللاير العملة

2018مايو  6 بدء الصندوقتاريخ

أسواق نقد نوع الصندوق

متوسطة مستوى المخاطر

الخير كابيتال الحفظأمين

ال يوجد رسوم االشتراك

0.55% اإلدارة رسوم

0.10% رسوم الحفظ

القيمة باللاير السعودي حجم الصندوق و سعر الوحدة

63,245,735.90 حجم الصندوق في نهاية الربع المعني

10.00 سعر الوحدة عند االنشاء

10.9706 سعر الوحدة في نهاية الربع المعني

: نسبة رسوم اإلدارة للصناديق المستثمر بها. 6

نسبة رسوم االدارة  اسم الصندوق

0.50% صندوق أشمور الخليجي المتنوع للمتاجرة

0.30% صندوق سيكو المالية ألسواق النقد

0.25% صندوق الخير كابيتال للمرابحة باللاير السعودي

:(2021/سبتمبر)المعنيالربعنهايةفيكماالصندوقمعلومات.2

لاير سعودي10.9706 سعر الوحدة

0.57% التغير في سعر الوحدة

وحدة5,765,037.5488 اجمالي وحدات الصندوق

لاير سعودي63,245,735.90 اجمالي صافي األصول

: معلومات األسعار كما في نهاية الربع المعني. 7

:عدد أيام المتوسط المرجح. 8

. يوم37.45-

النسبة النطاق الجغرافي البند

43.86% البحرين مرابحات

11.58% السعودية مرابحات

27.76% السعودية صناديق مشابهة
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اليالتوضيحالعرضهذاإن.07083-37:رقمرخصةالماليةالسوقهيئةقبلمنبالعمللهاوالمرخص(أرباح)الماليةأرباحشركةإعدادمنالتوضيحيالعرضهذاإن

التوضيحيالعرضهذاإن.التزامأوعقدأليأساسا  محتوياتهمنأيأوالتوضيحيالعرضهذايعتبروالمالية،أوراقأيةفياالكتتابأولالستثماردعوةأوعرضايعتبر

لكةالممحدودخارجمنهنسخةةيأأوالتوضيحيالعرضهذاتوزيعيجوزال.أخرشخصأليوإعطائهتوزيعهأوإنتاجهإعادةيجوزوالفقطالمعلوماتإلعطاءلكممقدم

.توزيعهالقانونيمنعمكانأيفيأوالسعوديةالعربية

شركةتقملمومصداقيتها،علىاالعتمادبإمكانهاأنتعتقدمصادرخاللمنالتوضيحيالعرضهذافيالمتضمنةاآلراءإلىوالوصولالمعلوماتبجمعأرباحشركةقامتلقد

المطروحةاآلراءأوالمعلوماتصحةأواكتمالأودقةأوبعدالةيتعلقفيماضمانةأيةتقدمالأرباحفإنتقدم،ماعلىبناء  .مستقلبشكلالمعلوماتمصداقيةمنبالتأكدأرباح

التوضيحيرضالعبهذامرتبطةخسائرأومحتوياته،أوالتوضيحيالعرضهذااستعمالعنناتجةخسائرأيةعنمسؤوليةأيةتتحملالأرباحإن.التوضيحيالعرضهذافي

منلتحققاعنمسؤوال  المستلمالشخصويكون،أرباحقبلمنشخصأيإلىإرسالهتمأوأرباحقبلمنإعدادهتمأخرمستندأيفيأوفيهاكتمالهاأوالمعلوماتبدقةأو

.ابهمشمستندأيأوالتوضيحيالعرضهذاموضوعالماليةاألوراقوأخطارفوائدوتقييموتحليلهاالتوضيحيالعرضهذافيليهاإالمشارأوالمتضمنةالمعلومات

ضمانا  شكليالالماليةلألوراقالتاريخياألداءإن.مسبقإشعارأيدونللتغييرخاضعةوهيأرباحرأيتشكلالتوضيحيالعرضهذافيالمتضمنةوالتوقعاتاآلراءإن

.المستقبليةللنتائج

لتقديمبعرضتتقدمأوللمصدرخدماتتقدموقدالتوضيحيالعرضهذافيالمشمولةالماليةاألوراقمصدريمنأليتمويلعملياتفيألخروقتمنأرباحتشاركقد

الماليةباألوراققةمتعلبعملياتتقومأنالقانون،حدودضمنألرباح،الممكنمن.بهاالمتعلقةاالختياراتأوالماليةاألوراقفيوشراءبيعبعملياتتقوموقدللمصدر،خدمات

العرضذاهبقبول.أعالهالمذكورةالمحدداتبكافةوااللتزامالمعلوماتبكافةاإللمامالتوضيحيالعرضهذايتسلممنوعلى.وتوزيعهالتوضيحيالعرضهذانشرقبل

.هذاالمسؤوليةإخالءبمحتوياتااللتزامالمستلميقبلالتوضيحي

.الماليةحأرباشركةمنومحددمسبقمكتوبأذنعلىالحصولدونكليا  أوجزئيا  النشرةهذهفيالواردةالمعلوماتمنأيبنسخإطالقايسمحالذلك،بخالفيشرلمما

لقد.ذلكالفلخاإلشارةتتملمماأخرى،محليةإحصائيةمصادرومنحكوميةومصادربلومبرجوشركةرويترزشركةمنعليهاالحصولتمالتقريرهذافيالواردةالبيانات

صراحةتعهداتأوادعاءاتأوضماناتأيةالماليةأرباحتقدمالحيث.األوقاتكافةفيبالدقةتتسمالوثيقةهذهمحتوياتأنمنللتحققكبيراجهداالماليةأرباحشركةبذلت

ال.نشرةالهذهتحتويهاالتيالمعلوماتمنأيمنفعةأواكتمالأودقةعنمسئوليةأيأومباشرةغيرأمكانتمباشرةقانونيةمساءلةأيةتتحملالأنهاكماضمنا،أمكانت

.المستقبلفيإجراءات/إجراءأيالتخاذمشورةأوخيارأوتوصيةتقدمأنهابصفةمعهاالتعاملأواستخدامهاإلىالنشرةهذهتهدف

االنخفاضولالرتفاععرضةمنهاالمتحققوالدخلالماليةواألدواتأسهمقيمةأنشراء،عرضأوبيععرضأوتوصيةاعتبارهيمكنوالفقطالدعايةبغرضالبحثهذاأعد

.السوقظروفحسب

المحتملةاديةاالقتصالمخاطرتحملالمستثمرينبمقدوريكونأنينبغيفإنهوعليهمرتفعة،مخاطرةعلىينطوياألخرىالماليةاألدواتوبعضاألسهمفياالستثمارأن

شركةتنصح.استثماراتهعجمييخسرقدأواستثمره،الذيالمبلغمناقلمبلغا  المستثمريستردوانتنخفضأنالماليةاألوراققيمةأوألسعاريمكن.جزئيا ؛أوكليا  الستثمارهم

المتعلقبالمخاطرصالخااإلفصاحقراءةالمستثمرينجميععلىويجبإليه،بالنسبةاالستثمارومالئمةجدوىلتحديدالخاصينمستشاريهاستشارةمستثمركلالماليةأرباح

.االستثمارعليهاينطويالتيالرئيسيةبالمخاطر

إخالء المسؤولية

قسم األبحاث 

research@arbahcapital.com:البريد اإللكتروني
6482-3831-966+:ت

قسم إدارة األصول

am@arbahcapital.com:البريد اإللكتروني
6488-3831-966+: ت

قسم الوساطة

a.alsyari@arbahcapital.com: البريد اإللكتروني
6490-3831-966+: ت

customercare@arbahcapital.com:  خدمة العمالء 

أرباح المالية 

، 8807طريق الخليج، برج سامك، الطابق الثامن، صندوق بريد 

.، المملكة العربية السعودية31492الدمام  

800-433-7777: الرقم المجاني

6444-831-13-966: ت
4906-809-13-966: ف

www.arbahcapital.com: الموقع

2021سبتمبر  30اإلفصاحات الربع سنوية    

من بداية الصندوق سنوات5 سنوات3 سنة واحدة من بداية السنة حتى تاريخه (نهاية الربع)أشهر 3 البند

9.71% -- 8.90% 2.43% 1.77% 0.57% أداء الصندوق

6.15% -- 5.13% 0.81% 0.60% 0.20% أداء المؤشر االسترشادي

3.56% -- 3.77% 1.62% 1.17% 0.37% فارق األداء

:العائد. 9


