
توزيع األصول

1,867,459.22 ريال سعودي

وحدة 205,370.47

9.0931 ريال سعودي 2019 سبتمبر 30 سعر الوحدة

أداء الصندوق مقارنة باملؤشر منذ اإلنشاء هدف واستراتيجية الصندوق 

أداء الصندوق

تركيز القطاعات بداية العام شهر شهور3

(1.29%) (0.32%) أداء الصندوق

4.95% 2.95% *املؤشر االسترشادي

(6.24%) (3.27%) القيمة املضافة

مؤشر أيديال ريتنق للطروحات األولية املتوافقة مع الضوابط الشرعية* 

معلومات الصندوق 

األرباح املوزعة

0 نسبة االقتراض من صافي أصول الصندوق للربع

قيمة ونسبة استثمار مدير الصندوق من صافي األصول للربع        2,099,689

قيمة ونسبة االتعاب للربع إلى متوسط صافي قيمة أصول الصندوق             32,667

0 مبلغ ونسبة مصاريف التعامل للربع إلى متوسط صافي أصول الصندوق العام

بيانات االتصال بمدير الصندوق

تحليل إحصائي 
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مؤشر شارب 

االنحراف املعياري 

القيمة املضافة 
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15 مكتب 7809وحدة رقم - طريق العروبة البيوت املكتبية – شركة ثروات لألوراق املالية 

الرياض- اململكة العربية السعودية  

(011) 4811000: هاتف

(011) 4808038: فاكس

7795 -12334: الرياض 

Info@tharwat.sa

www.tharwat.sa
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منذ اإلنشاء

26.21%

1.00%

أتعاب الحفظ

أتعاب إدارة

0.05

ريال سعودي5,000

معامل بيتا 

الحد األدنى لالشتراك اإلضافي واالسترداد

أيام قبول االشتراكات واالستردادات  

أيام التقويم والتعامل

رسوم اشتراك

( يوم من تاريخ االشتراك30في حال االسترداد خالل أقل من )رسوم اإلسترداد املبكر 

 من  
ً
(األحد حتى الخميس)يوميا

يومي اإلثنين واألربعاء من كل أسبوع

1.00%

سعر الوحدة عند الطرح

عملة الصندوق 

 ليوم العمل السابق ليوم التقويم12:30قبل الساعة آخر موعد الستالم الطلبات
ً
 ظهرا

 تاريخ بدء الصندوق

التقرير الربعي الثالث لصندوق ثروات للطروحات األولية 

2019لعام 

املؤشر اإلرشادي

الحد األدنى لالشتراك املبدئي

مستوى املخاطر

2016 يناير 10

موافق للشريعة - أسهم محلية 

تنمية رأس املال على املدى املتوسط إلى الطويل من خالل استثمار الصندوق ومشاركته في عمليات بناء سجل األوامر لطرح أسهم الشركات السعودية املساهمة 

وأسهم الشركات التي لم يمض على إدراجها في سوق األسهم السعودي خمس سنوات واملتوافقة مع الضوابط الشرعية املعتمدة من الهيئة الشرعية في شركة ثروات 

.كما يهدف الصندوق إلى تحقيق عائد يفوق معدل نمو املؤشر اإلسترشادي. لالوراق املالية

نوع الصندوق

فئة الصندوق

صافي حجم الصندوق

عدد الوحدات

عام مفتوح املدة

مدير الصندوق 

10

شركة   ثروات لألوراق املالية

منذ اإلنشاء

(9.07%)

(35.27%)

26.21% (9.06%)

(3.35%)

5.71%

نسب و إحصائيات

مؤشر آيديال ريتنق للطروحات األولية السعودية الشرعية 

ريال سعودي10,000

ريال سعودي 

مرتفع  

ال يوجد 

 استثمارات10 أكبر 

%0.61الخدمات األرضية % 0.71الجزيرة ريت % 1.29الراجحي ريت %  1.82تعليم ريت %  2.22الرياض ريت %  3.69 1األهلي ريت 

.  ا كان نوعهأساسًا و ال ينبغي االعتماد عليها للقيام بما تقدم أو محفزًا إلبرام أي تعاقد مهم( أو أي جزء منها)ال تمثل هذه الوثيقة عرضًا للشراء أو االكتتاب أو المشاركة بأي شكل في الصندوق، و ال تشكل الوثيقة : خالء مسؤوليةإ
ها في الصندوق إلى فقد تتعرض قيمة الوحدات و األرباح و األسعار و العمالت المعمول ب. و ال يعتبر األداء في السابق ضمانًا للنتائج المستقبلية. هذه الوثيقة ذات طبيعة سرية، وموجهة فقط للمستثمرين المتمرسين الذين تم اختيارهم بعناية

ون من قد يك. بالنسبة لألوراق المالية غير النقدية.كما قد يؤدي تغير أسعار صرف العمالت إلى أثر سلبي على قيمة أو سعر أو عائد األوراق المالية. وقد يحصل المستثمرون على عائد أقل من مبلغ االستثمار األصلي. الزيادة و النقصان
اح بعض وقد تشهد إيرادات األرب. قد يتم فرض رسوم أو أتعاب إضافية. وقد يصعب الحصول على معلومات موثوق بها بشأن قيمتها أو حجم المخاطر التي تتعرض لها هذه األوراق المالية. الصعب على المستثمر بيعها أو تحويلها إلى نقد

. مجالنوصيك باالستعانة بأحد مستشاري االستثمار الخبراء في هذا ال. لضمان الفهم الصحيح للصندوق ومدى مالئمته لك وفق درجة المخاطر المقبولة لديك. من رأس المال المستثمر لسداد إيرادات األرباحالتقلبات و يمكن استخدام جزء
.يرجى االطالع على نشرة الشروط و األحكام التي ينبغي قراءتها بعناية قبل اإلقدام على االستثمار في الصندوق . للحصول على المزيد من المعلومات حول الصندوق 
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(منذ التأسيس) أداء الصندوق مقارنة بالمؤشر


