
 
 ۲۰۲۰ - االولللربع  لالكتتابات األولیةصندوق المبارك المعلومات العامة ل

بحد أقصى من قیمة مبلغ كل اشتراك  %۲٫۰۰ رسوم االشتراك اللایر السعودي عملة الصندوق
 سواء جدید أو إضافي

 رسوم االسترداد المبكر مرتفع المخاطر درجة المخاطرة
من مبلغ االسترداد في حالة االسترداد  %۰٫۲٥

) ثالثین یوماً ۳۰للوحدات التي تم شراؤھا خالل (
أو أقل وسیحتفظ برسوم االسترداد المبكر في 

 الصندوق لصالح باقي المستثمرین في الصندوق

المتوافق مع المعاییر مؤشر العربي لالكتتابات األولیة  المؤشر اإلرشادي
تدفع مباشرة من أصول الصندوق عند تنفیذ  رسوم التعامل )S&Pالشرعیة المعد من قبل ستاندرد اند بورز (

 الصفقات

 أھداف الصندوق

تنمیة رأس المال على المدى الطویل، وذلك من خالل 
المشاركة واالستثمار بشكل أساسي في االكتتابات 

العامة األولیة لسوق األسھم السعودیة باإلضافة لحقوق 
األولویة، واالكتتابات المتبقیة للشركات المدرجة في 
السوق، وأسھم الشركات المدرجة حدیثا بحد أقصى 

االدراج شریطة توافقھا مع سنوات من تاریخ  خمس
 المعاییر الشرعیة للصندوق

 سنویاً من صافي قیمة األصول %۱٫۷٥ رسوم إدارة الصندوق

سنویاً من صافي قیمة  %۱٫۰۰بحد أقصى  المصروفات األخرى لایر سعودي ۷٬٥۰۰ الحد األدنى لالشتراك
 األصول

 أیام التعامل /التقویم
وعندما ال یكون أي من األحد واالربعاء من كل أسبوع 

ھذین الیومین یوم عمل فإن یوم التقویم ھو یوم العمل 
التالي لذلك الیوم وفي حالة العطل الرسمیة سیتم تقویم 

 أصول الصندوق في یوم التقویم التالي.

 م۱۷/۰٤/۲۰۱٦ تاریخ الطرح

موعد دفع قیمة الوحدات 
 المستردة للمشتركین

التقویم التي تم فیھا تحدید في الیوم الرابع التالي لنقطة 
 ریاالت سعودیة ۱۰ سعر الوحدة عند بدایة الطرح سعر االسترداد

 %۰٫۰٤۳ نسبة مصاریف التعامل لایر سعودي  ۱۷٬۱۲٦٫۷۷   مصاریف التعامل
استثمار مدیر الصندوق في 

نسبة استثمار مدیر الصندوق في  ال یوجد الصندوق
 %۰ الصندوق

 %۰ نسبة االقتراض %۰٫٥٤ نسبة األتعاب اإلجمالیة

االنحراف المعیاري منذ بدایة  %۱۷٫٥۰- العائد منذ بدایة العام
 %۲۳٫۹۹ العام

 %۱٦٫۷٦ االنحراف المعیاري لثالث سنوات %۳٤٫٤٤- العائد لثالث سنوات

االنحراف المعیاري لخمس  - العائد لخمس سنوات
 - سنوات

 - لعشر سنواتاالنحراف المعیاري  - العائد لعشر سنوات

االنحراف المعیاري منذ إنشاء  %۳٤٫٤۰- العائد منذ إنشاء الصندوق
 الصندوق

۲۱٫۱٦% 

 %۲۳٫۹۹ االولاالنحراف المعیاري للربع  %۱۷٫٥۰- االولالعائد للربع 

سعر الوحدة المحتسب وفقاً  %۲٫۳۱- مؤشر شارب
 لایر سعودي  ٦٫٥٥۹۸ للقوائم المالیة

ألغراض سعر الوحدة المحتسب 
  ال ینطبق التعامل

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 أكبر استثمارات الصندوق*

 النسبة من إجمالي األصول الورقة المالیة المستثمر فیھااسم 

 %۱۸٫۲۲ أرامكو السعودیة
 %۸٫٦۷ الشرطة السعودیة للخدمات األرضیة

 %٥٫۷٦ شركة لجام للریاضة
 %٥٫۱٦ شركة المراكز العربیة

 %٤٫۹۳ البشریةشركة مھارة للموارد 
 %٤٫۲۷ الشركة السعودیة للعدد واألدوات

 %٤٫۰٦ شركة ثوب األصیل 
 %۳٫٦٤ الشركة الوطنیة للتربیة و التعلیم

 %۳٫۳۱ صندوق درایة ریت
 %۳٫۱٥ شركة المعمر ألنظمة المعلومات

 ۲۰۲۰ – االول* أكبر استثمارات الصندوق كما ھي في أول یوم من الربع 
 
 



صندوق المبارك لالكتتابات األولية

صناديق النمو

صندوق أسھم مفتوح متوافق مع المعايير الشرعية

تزاول نشاطھا بترخيص من هيئة السوق المالية

أهداف و استراتيجية الصندوق معلومات عامة

لالستثمار العربي الصندوق مدير

سعودي لاير الصندوق عملة

االّداء التراكمي

التأسيس منذ سنوات 5 سنوات 3 سنة 4Q20 3Q20 2Q20 1Q20 ٢٠١٦ مايو ٨ الصندوق إنشاء تاريخ

-٣٤.٤٠ -٣٤.٤٤ -١٢.٧٧ - - - -١٧.٥٠ الصندوق

-٤٣.٢٥ -٣٧.٤٠ -١٣.٢٢ - - - -١٩.٩٩ المؤشر ١٠.٠٠٠٠ التأسيس عند الوحدة سعر

٦.٥٥٩٨ (٢٠٢٠ مارس ٢٩)سعر الوحدة 

االداء التاريخي

المخاطر مرتفعة/  األجل طويل المخاطرة/  االستثمار مدة

المتوافق األولية لالكتتابات العربي مؤشر المؤشر

قبل من المعد الشرعية المعايير مع

(S&P) بورز اند ستاندرد

لإلشتراك األدنى الحد لاير سعودي٧٥٠٠

 لإلضافة األدنى الحد لاير سعودي٢٠٠٠

لالسترداد األدنى الحد لاير سعودي٢٠٠٠

اآلداء منذ تأسيس الصندوق األربعاء و األحد الوحدات تقييم

التقييم يوم قبل ظھراً الواحدة اإلنسحاب و لإلشتراك موعد اّخر

التقييم يوم بعد عمل أيام ثالث المبالغ دفع تاريخ

من صافي قيمة األصول سنوياً % ١.٧٥ اإلدارية الرسوم

ولمرة واحدة % ٢.٠٠بحد أقصى  االشتراك رسوم

في حال طلب استرداد الوحدات % ٠.٢٥ المبكر االسترداد رسوم

 يوماً من شرائھا ٣٠خالل 

(%)أكبر خمس شركات 

معلومات أخرى

(٠١١) ٢٥٠٠ ٤٠٦ اإلدارة العامة

١١٨٧٨ ٩٢٠٠ الھاتف المجانيالھاتف الموحد	

١١٨٧٨ ٩٢٠٠ المبيعات

www.anbinvest.com.sa الموقع اإللكتروني

(%)توزيع األصول  معايير قياس المخاطر الصندوق رمز

١٨.٨ الصناديق العقارية المتداولة الرمز  الشركة

١٥.٠ الطاقة سنة  سنوات3 سنوات5 رويترز

١٢.٦ الخدمات االستهالكية زاوية

٩.٠ النقد متاح غير ١٦.٨ ٢٣.٩ االنحراف المعياري ستار مورننج

٧.٥ الرعاية الصحية MUBIPOF بلومبيرغ

٦.٧ إدارة وتطوير العقار متاح غير -٠.٩٢ -٠.٦٣ مؤشر شارب

٦.٦ النقل

٦.٤ الخدمات التجارية والمهنية متاح غير ٠.٣٥ ٠.١٠ مؤشر المعلومات إبراء ذمة

٦.٢ السلع طويلة األجل  أسعار أن إذ.  المستقبل في األداء لسير دليالً الماضي في األداء يعتبر ال 

٣.٨ خدمات التقنية .مضمونة وليست للتغيير قابلة  الوحدات

٣.٥ تجزئة السلع الكمالية

٢.٤ المواد األساسية واألحكام الشروط نشرة على االطالع يرجى االستفسارات من لمزيد

١.٧ السلع الرأسمالية

٢٠٢٠مارس 

 األسھم لسوق األولية العامة االكتتابات في أساسي بشكل واالستثمار المشاركة خالل من وذلك الطويل، المدى على المال رأس تنمية

 خمس أقصى بحد حديثا المدرجة الشركات وأسھم السوق، في المدرجة للشركات المتبقية واالكتتابات األولوية، لحقوق باإلضافة السعودية

.للصندوق الشرعية المعايير مع توافقھا شريطة االدراج تاريخ من سنوات
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