
 خلفية الصندوق
مايو  19للطروحات األولية في ميفك كابيتال صندوق ميفك أطلقت 
وهو يهدف لالستثمار في اسهم الشركات المتوافقة مع  2014

العامة، باإلضافة  معايير الشريعة والمعد لإلستثمار في االكتتابات
الى اإلستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تم ادراجها 

 .خالل السنوات الخمس الماضية

عن الصندوقمعلومات       

 توزيع الصندوق

 األداء
مفتوح صندوق  نوع الصندوق 

ة المخاطردرج عالي   
المالية البالد الحفظ آمين   

دي او الدكتور محمد العمري بي  المدققين  
اإلسترشادي المؤشر للطروحات األولية  S&Pمؤشر ميفك   

 اإلدراج تداول 
و الخميس  اإلثنين  يوم التقييم  

  يوم اإلعالن  الثالثاء و األحد
 SAR  6.5MN حجم الصندوق 

 SAR10.000 الحد األدنى لالستثمار األولي 
 SAR5.000 لإلستثمار  لإلضافة  
SAR5.000 مبلغ يمكن سحبه  أقل  

خالل السنه  %   رسوم اإلدارة  1.75
 رسوم اإلشتراك  %1.5

رسوم آخرى  آي 0.5% خالل السنة    
خالل شهر%   اإلسترداد المبكر رسوم 2  

أشهر 3 منذ بداية العام سنة منذ التأسيس  اآلداء  شهر 

 الصندوق 2.98%- 6.67%- 6.8%- 7.86%- 12.43%

 للطروحات األولية S&P مؤشر ميفك  1.83%- 9.41%- 12.3%- 6.34%- 49.85%-

 المؤشر   1.16%- 6.88%- 9.42% 14.03% 19.40%-

 أداء الصندوق

 مؤشر المعلومات 1.17

 بيتا  0.62

 ألفا  62.28%

2018لشهر اكتوبر األولية لطروحات لصندوق ميفك    

الصندوق أداء                        

 األداء مراجعة
 للشهر المتداولة لألسهم اإلجمالية القيمة بلغت 7907.01 مستوى على الشهر بنهاية ليغلق ايجابياً  أداءً  )تاسي( السعودي السوق مؤشر حقق

 السلع قطاع ايجابياً  أداءً  حققت التي القطاعات أبرز من و .السابق بالشهر مقارنة %92.40 نسبته بلغ ارتفاعاً  مسجلة سعودي، لایر مليار 95.74
 قطاع و %-5.66 الصحية الرعاية قطاع من كل انخفض األخرى الناحية من .%6.16 الكمالية السلع تجزئة قطاع و %13.47 الرأسمالية

 %-5.43 العامة المرافق
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 المؤشر اإلرشادي تاسي صندوق ميفك للطروحات األولية

 صندوق ميفك للطروحات األولية  منذ التأسيس
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 الخدمات االستهالكية
 الرعاية الصحية
   المواد األساسية

 إدارة و تطوير العقارات
 الصناديق العقارية المتداولة
 النقل
 النقد

 نمو/ تجزئة السلع الكمالية 
 نمو/ الخدمات اإلستهالكية 

 التطبيقات و خدمات التقنية
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MEFIC Website www.mefic.com.sa   
Tadawul www.Tadawul.com.sa 

Address 
7758, 1st Floor Al Mada Building, 
King Fahad Road, Riyadh, Saudi 
Arabia  

Phone 00966 11 218 6666   
Email info@mefic.com.sa   

 معلومات جهة اإلتصال

 توضيح المخاطرة
 

األداء السابق ليس بالضرورة مؤشرا على النتائج . صافي قيمة األصول لوحدات الصناديق قد ترتفع أو تنخفض بناء على ظروف السوق. االستثمارات في صناديق االستثمار تخضع لمخاطر السوقجميع 
ننصح المستثمرين لمصلحتهم بقراءة شروط واحكام الصندوق بعناية وال سيما إفصاحات المخاطر وبيانات التحذير المذكورة فيه. المستقبلية  

http://www.mefic.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.lipperweb.com/
mailto:info@mefic.com.sa
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