
                                                            

Musharaka Saudi Equity Fund 2nd Quarter statement (2021)    

صندوق مشاركة لألسهم السعودية( 1220)الثاني الربع  بيان  

                  

لاير   65000000رأس مال  13169 - 27المالية ، شركة مساهمة سعودية مقفلة. ترخيص هيئة السوق المالية رقم شركة مشاركة 
 سعودي.

 

 

 

 :  2021كما في نهاية الربع الثاني  معلومات األسعار -

 815,175.23 وحدات الصندوق  جماليإ ريال سعودي 10.2041 سعر الوحدة )كما في نهاية الربع املعني( 

 ريال سعودي 9,133,276.95 إجمالي صافي األصول  % 16.92 التغير في سعر الوحدة )مقارنة بالربع السابق(

 

 

 م: 2021معلومات الصندوق كما في نهاية الربع الثاني  -

 % ريال سعودي- القيمة البند 

 78,828.80 0.94 (TERنسبة األتعاب اإلجمالية )

 84.05 7,676,898.6905 إستثمار مدير الصندوق 

 الينطبق  0 األرباح املوزعة 

 0.10 8,498.33 التعامل مصاريف 

 

 

 

 

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس املال على املدى املتوسط والطويل من خالل االستثمار في أسهم الشركات املدرجة في األسواق هدف الصندوق :  

العربية السعودية سواء بالسوق الرئيسي ضوابط االستثمار الشرعية  بما يتفق مع  ة،  أو السوق املوازي  ةاملالية والطروحات األولية في اململكة 

 املعتمدة من الهيئة الشرعية للصندوق.

 ريال سعودي 10 سعر الوحدة عند الطرح م 2014- 11- 02 تاريخ بدء الصندوق. 

 صندوق استثمار مفتوح  نوع الصندوق. ريال سعودي 9,133,276.95 حجم الصندوق. 

 مرتفع  مستوى املخاطر  ريال سعودي عملة الصندوق.

 الينطبق  عدد مرات التوزيع TASI –تاس ي  املؤشر اإلسترشادي 
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 بيان ملكية استثمارات الصندوق -

 % 100 ملكية تامة

 %0 حق منفعة  

 

 

 العائد :-

 سنوات 5 سنوات 3 سنة واحدة (YTDسنه حتى تاريخه ) أشهر )نهاية الربع الحالي(  3 البند 

 % 6.27 % 21.46 % 51.34 % 27.20 % 16.92 أداء الصندوق 

 % 68.99 % 32.11 % 52.05 % 26.41 % 10.86 اإلسترشادي أداء املؤشر 

 % 62.72- % 10.66- % 0.71- % 0.79 % 6.06 فارق األداء

 

 

 األداء واملخاطر : -

 سنوات 5 سنوات 3 سنة واحدة (YTDسنه حتى تاريخه ) أشهر )نهاية الربع الحالي(  3 معايير األداء واملخاطر 

 1.1523 0.9550 0.9112 0.7272 0.4090 اإلنحراف املعياري 

 0.0387 0.2050 0.5542 0.3630 0.3944 مؤشر شارب 

 0.0083 0.0081 0.0070 0.0078 0.0073 ( Tracking errorخطأ التتبع )

 0.30 0.32 0.55 0.84 0.73 ( Betaبيتا )

 0.0606 0.0079 0.0071 0.1066 0.6272 (Alphaألفا )

 0.0504- 0.0159- 0.0013- 0.0047- 0.0988 مؤشر املعلومات 

 

 

 بيانات اإلتصال :-

 

 920006811 رقم الهاتف 

 / https://musharakacapital.com املوقع اإللكتروني 

 ir@musharaka.co البريد اإللكتروني 
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 م( 2021-06-30م حتى 2014- 11-02)رسم بياني يوضح األداء منذ بداية الصندوق  -

 

 

 

 

 عشرة استثمارات للصندوق كبر رسم بياني يوضح أ-

 

 

مارشركة أيان لإلستث

شركة الزوردي للمجوهرات

ةشركة لجام للرياض

شركة الشرق األوسط

للرعاية الصحية

نيةشركة التصنيع الوط

ات شركة اليمامة للصناع

الحديدية

تصندوق الرياض ري

وير شركة دار األركان للتط

العقاري 

دد الشركة السعودية للع

واألدوات

دة الشركة املتح

لإللكترونيات
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 ( جغرافي/رسم بياني يوضح توزيع أصول الصندوق )قطاعي-

 

 

 

   إخالء مسؤولية: -

قانونية، مباشرة   تتحمل أية مسؤولية ال تقدم شركة مشاركة املالية أو مدراؤها أو موظفوها أو شركاتها التابعة أية ضمانات أو تعهدات أو التزامات صريحة كانت أو ضمنية. وال

 ألي أو غير مباشرة، أو املسئولية عن دقة أية معلومات تتضمنها هذه املادة أو اكتمالها أو الفائدة املرجوة منها. وال يقصد بهذه املادة ا
ً
ستخدامها أو اعتبارها استشارة أو اختيارا

ـخ املعلومات الواردة في هذه املادة كليا أو جزئيا، بدون موافقة خطية من شركة مشاركة نشاط قد يحدث مستقبال. وما لم يتم النص عليه خالف ذلك، فإنه يتوجب عدم نس

ات أخرى من خالل هذا التقرير. ولغرض  املالية، ألن فحوى هذا التقرير هو لغرض االطالع فقط، وال تعتبر الشركة نفسها مقدمة لالستشارات القانونية أو املالية أو أية استشار 

ة رهن بشروطها للصندوق ومالءمته لكم وفقا لرغبتكم في املخاطرة، نوص ي بطلب استشارة استثمارية متخصصة، ألن االستثمار في منتجات شركة مشاركة املاليالفهم الواضـح 

ت، فإن املستثمر قد ال يستلم كامل املبلغ الذي استثمره وأحكامها التي نأمل منكم خالل قراءتها الرجوع إلى املخاطر الرئيسية املالية في املنتج . وحيث أن قيمة املنتج تخضع للتقلبا

 
ً
 على أية عوائد مستقبلية. هذا وإن مشاركة في األصل. ويمكن تغيير املعلومات الواردة في هذا التقرير في أي وقت بدون إشعار مسبق. وال يعد األداء السابق ملشاركة املالية مؤشرا

 .السوق املالية في اململكة العربية السعودية املالية شركة منظمة ومرخصة من قبل هيئة

13%

17%

4%

8%

3%5%

26%

5%

9% تجزئة السلع الكمالية

الرعاية الصحية

البنوك

اإلتصاالت

السلع طويلة االجل

الخدمات التجارية واملهنية

لةالصناديق العقارية املتداو 

املواد األساسية

100%

0%

اململكة العربية 

السعودية

اخرى 


