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 االستثمار: صندوق  معلومات  (أ

 االستثمار.  صندوق  سما .1

 صندوق مشاركة للطروحات االولية

 أهداف وسياسات االستثمار وممارساته. .2

 أهداف الصندوق: (أ

استثمار مفتوح يهدف لتنمية رأس املال على املدى الطويل وتحقيق أداء يفوق معدل أداء املؤشر صندوق مشاركة للطروحات األولية هو صندوق 

ئه على ااالسترشادي للصندوق )مؤشر مشاركة ألسهم اإلصدارات األولية والذي يتم حسابه بواسطة شركة ستاندرد آند بورز( والذي يتم اإلعالن عن أد

تثمار في الطروحات األولية في سوق األسهم السعودية، أسهم الشركات املدرجة في السوق الرئيسة والسوق موقع مدير الصندوق. وذلك من خالل االس

مض على إدراجها ياملوازية و التي لم يمض على إدراجها في سوق األسهم السعودية فترة خمس سنوات، حقوق األولوية القابلة للتداول لتلك الشركات التي لم 

 (، REITية فترة خمس سنوات واملتوافقة مع املعايير الشرعية، و وحدات صناديق اإلستثمار العقارية املتداولة )الريتفي سوق األسهم السعود

 سياسات وإستراتيجيات اإلستثمار الرئيسة: (ب

 :نوع األوراق املالية التي يجوز للصندوق باالستثمار بها 

ملدرجة في السوق الرئيسة والسوق املوازية و التي لم يمض على إدراجها في سوق األسهم الطروحات األولية في سوق األسهم السعودية، أسهم الشركات ا

وات نالسعودية فترة خمس سنوات، حقوق األولوية القابلة للتداول لتلك الشركات التي لم يمض على إدراجها في سوق األسهم السعودية فترة خمس س

 (، REITاإلستثمار العقارية املتداولة )الريت واملتوافقة مع املعايير الشرعية، و وحدات صناديق

 :سياسة تركيز االستثمار 

ملتوافقة استتركز استثمارات الصندوق في الطروحات األولية لألسهم وأسهم الشركات التي لم يمض على إدراجها خمس  سنوات في سوق األسهم السعودية و 

الجدول أدناه في استثماراته وتعتمد استراتيجية توزيع أوزان االستثمارات على حسب املجاالت  مع املعايير الشرعية. ويستهدف الصندوق الحدود املوضحة في

 .%60االستثمارية املتاحة. وفي الظروف االستثنائية قد يلجأ مدير الصندوق لالحتفاظ بأصوله على شكل نقدي بنسبة 

 الحد األعلى الحد األدنى ورقة املاليةنوع ال 

 %100 %0 الطروحات األولية  .1

 )حتى   .2
ً
 %100 %0 سنوات( 5األسهم املدرجة حديثا

 )حتى  .3
ً
 سنوات( 5حقوق األولوية لألسهم املدرجة حديثا

 %16 %0 الرئيسةالسوق  

 %4 %0 السوق املوازية 

 %50 %0 أدوات أسواق النقد  .4

 0% 50% (.  REITوحدات صناديق اإلستثمار العقارية املتداولة )الريت  .5

 %20 %0 الشركات املدرجة في السوق املوازية )نمو(أسهم   .6
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 ةوباإلضافة إلى استثمارات الصندوق األساسية في الطروحات األولية والشركات التي لم يمض على إدراجها خمس سنوات في سوق األسهم السعودي

استثمارية متاحة للسيولة املتوفرة تتناسب مع سياسة الصندوق  واملتوافقة مع املعايير الشرعية فقد يعمد مدير الصندوق إذا رأى عدم توفر فرص

رة واملصدرة اشاالستثمارية، وذلك ألغراض إدارة السيولة إلى استثمار الفائض النقدي و/ أو االحتفاظ بجزء من سيولة الصندوق في أدوات أسواق النقد مب

ربي السعودي، ويتم اختيار تلك البنوك املصدرة ألدوات أسواق النقد بناًء على من بنوك سعودية بالريال السعودي خاضعة إلشراف مؤسسة النقد الع

( والصادر عن وكالة موديز للتصنيف االئتماني. ومن املمكن أن تخصص جميع النسب املحددة لالستثمار في أدوات Aالتصنيف االئتماني بحد أدنى فئة )

 النقد لدى جهة واحدة.

  محفظة الصندوق االستثماريةاألساليب املستخدمة في إدارة: 

خالل تحليالت  نسيتبنى مدير الصندوق منهج اإلدارة النشطة التي تركز على مبدأ تبديل املراكز االستثمارية الستثمارات الصندوق. ويتم تقييم الشركات م

اتها املالية بمؤشرات القطاع والسوق ودراسة سلوك حركة كمية ونوعية مع األخذ بعين االعتبار حركة األسهم خالل الفترة األولى من االدراج ومقارنة مؤشر 

 في الفترات السابقة. ومن ثم بناء محفظة الصندوق وتحديد أوزان االستثمارات ومراجعتها بشكل مستمر لضمان االلت
ً
ام بالحدود ز األسهم املدرجة حديثا

 ت األولية ملوافقة مجلس إدارة الصندوق.االستثمارية واستراتيجية الصندوق الرئيسة. ويخضع االستثمار في الطروحا
 

 للمزيد من التفاصيل حول سياسات اإلستثمار يرجى اإلطالع على الشروط واألحكام.

 االرباح.و  الدخل توزيع سياسة .3

 الصندوق.االرباح في  استثمارسيعاد  يوجد،ال 

 .هذا التقرير متاح عند الطلب وبدون مقابل .4

 الصندوق  مدير(  ب

 .الصندوق  مدير وعنوان اسم .1

 (27-13169( مرخصة من هيئة السوق املالية رقم )2051056409سجل تجاري رقم ) شركة مشاركة املالية  اإلسم :

 ملكة العربية السعودية ، امل 712ص.ب  31952الخبر  ير تركي بن عبد العزيز ،برج أدير ،الدور الثالث عشراالم طريق العنوان :           

 ((www.musharaka.sa املوقع اإللكتروني    8818412-013فاكس :  920006811هاتف :                    

 :ستثمار اال  مستشار أو /و الباطن من الصندوق  مدير وعنوان اسم .2

 ال يوجد 

 .الفترة لالخ ستثماراال  نشطةأل مراجعة .3

املختلفة. بسبب التباطؤ االقتصادي  االقتصاديةالتوازن، نوعا ما، في القطاعات  ةعملية إعادم  2019شهد النصف األول من عام 

الصندوق بتحويل األموال في مشاريع تحقق عوائد أمنة نسبيا  قام مديروالضغط الواقع على بعض الشركات جراء تراجع اإليرادات، 

القطاع  الكثير من سلبيةتقدم للمستثمرين عوائد مغرية خاصة بالنظر إلى أن  والتيوالتي تتكون من الصناديق العقارية املتداولة 

نظًرا لتوقع بنك االحتياطي الفيدرالي اعتماد سياسة نقدية غير متشددة وغير انكماشية،    .العقاري قد تم دمجها في األسعار الحالية

 .تظل عمليات توزيع األرباح اآلمنة هي املفضلة ملدير الصندوق 
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 تقرير أداء الصندوق خالل الفترة : .4

أداؤه مغاااااااااااااااااااايرا ألداء الساااااااااااااااااااوق األوساااااااااااااااااااع  ىحياااااااااااااااااااث أتاااااااااااااااااا 2019اسااااااااااااااااااتقراره النسااااااااااااااااااا ي خاااااااااااااااااااالل النصاااااااااااااااااااف األول ماااااااااااااااااان عاااااااااااااااااااام حاااااااااااااااااااف  الصاااااااااااااااااااندوق علاااااااااااااااااااى 

ااااااااااااااااا والااااااااااااااااذي شااااااااااااااااهد حركااااااااااااااااة تصاااااااااااااااااعدية بساااااااااااااااابب توقااااااااااااااااع إدراج السااااااااااااااااوق السااااااااااااااااعودية فااااااااااااااااي مؤشاااااااااااااااارين ماااااااااااااااان األسااااااااااااااااواق الرائاااااااااااااااادة الناشاااااااااااااااائة وهمااااااااااااااااا 
ً
نطاق

ااااااااااااااااااااا فااااااااااااااااااااي تلااااااااااااااااااااك األسااااااااااااااااااااهم مااااااااااااااااااان الكثاااااااااااااااااااااير ونظااااااااااااااااااااًرا لحقيقااااااااااااااااااااة أن  ذلااااااااااااااااااااك، ومااااااااااااااااااااع FTSE-Russelومؤشاااااااااااااااااااار  MSCI-EMمؤشااااااااااااااااااار 
ً
االرتفاااااااااااااااااااااع كااااااااااااااااااااان ملحو 

ر مااااااااااااااااااان الشاااااااااااااااااااركات ذات ال جااااااااااااااااااام كثياااااااااااااااااااسااااااااااااااااااايتم إدراجهاااااااااااااااااااا فاااااااااااااااااااي تلااااااااااااااااااك املؤشااااااااااااااااااارات. وقاااااااااااااااااااد تاااااااااااااااااااأثرت ال تااااااااااااااااااايساااااااااااااااااااهم وال 32الباااااااااااااااااااال  عاااااااااااااااااااددها يااااااااااااااااااارة الكب

للشاااااااااااااااااركات املتوسااااااااااااااااااطة والصااااااااااااااااااغيرة ال جااااااااااااااااام. نظااااااااااااااااااًرا ألن السااااااااااااااااااوق  علااااااااااااااااااى اإليااااااااااااااااااراداتالصاااااااااااااااااغير بالتباااااااااااااااااااطؤ االقتصاااااااااااااااااادي ممااااااااااااااااااا أدى إلااااااااااااااااااى ضاااااااااااااااااغوط 

 بسااااااااااااااااابب الزياااااااااااااااااادة ال يااااااااااااااااازال ثقااااااااااااااااا
ً
ي يبااااااااااااااااادو أ هاااااااااااااااااا لتاااااااااااااااااافاااااااااااااااااي اتخااااااااااااااااااذ القااااااااااااااااارارات املتعلقاااااااااااااااااة باألساااااااااااااااااهم ا والحاااااااااااااااااذريجاااااااااااااااااب تاااااااااااااااااو ي الحيطاااااااااااااااااة  واالرتفااااااااااااااااااع،يال

ي يبااااااااااااادو اي ياااااااااااااتم تحقيقهاااااااااااااا فاااااااااااااي بعاااااااااااااض القطاعاااااااااااااات والتااااااااااااالتاااااااااااااامباااااااااااااال  فاااااااااااااي تقااااااااااااادير قيمتهاااااااااااااا مقارناااااااااااااة ماااااااااااااع نظيراتهاااااااااااااا اإلقليمياااااااااااااة. قاااااااااااااد تكاااااااااااااون املكاساااااااااااااب ا

 ل االقتصادي في البلد وهو االتجاه املفضل في املستقبل.إلى التحو  ذلكأ ها مفضلة ويرجع السبب في 

أو مستندات الصندوق  (ملعلومات )بالنسبه للصندوق العامحكام ومذكرة اأرات حدثت على شروط و يتفاصيل أي تغي .5

 )بالنسبة للصندوق الخاص( خالل الفترة.

 ال يوجد 

أي معلومات أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من إتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافيه بشأن أنشطة  .6

 .الفترةالصندوق خالل 

 ال يوجد 

 املحتسبة اإلدارة رسوم نسبة عن فصاحاال  يجب أخرى، استثمار صناديق في كبير بشكل يستثمر ستثماراال  صندوق  كان اذا .7

 .الصندوق  فيها يستثمر التي والصناديقنفسه  الصندوق  على

 ال ينطبق

 مبين الفترة، اللخ الصندوق  مدير عليها حصل التي الخاصة تال العمو  حول  بيان .8
ً
 ستفادةاال  وطريقة ماهيتها واضح بشكلا

 .امنه

 ال ينطبق

 .التقرير بهذا تضمينها ئحةالال  هذه أوجبت أخرى  ومعلومات أي بيانات .9

 ال يوجد 

  :املالية القوائم ( ج

 وفق صندوق لل (2019األولية  )الفترة 2019 سنويةالنصف  املحاسبة لفترة املالية القوائم جعةاتم إعداد ومر 
ً
 .(IFRS)الدولية إلعداد التقارير املالية  للمعايير ا
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