
 

 

 ةالرئيس املعلومات ملخص
 

 .حول الصندوق  ةاملعلومات الرئيس -أ
 إسم صندوق اإلستثمار : .1

متوافق مع ضوابط معايير حات األولية ، صندوق عام مفتوح و صندوق مشاركة للطر 

 اللجنة الشرعية.

 أهداف الصندوق : .2

صندوق مشاركة للطروحات األولية هو صندوق استثمار مفتوح يهدف لتنمية رأس املال 

على املدى الطويل وتحقيق أداء يفوق معدل أداء املؤشر االسترشادي للصندوق )مؤشر 

 مشاركة ألسهم اإلصدارات األولية والذي يتم حسابه بواسطة شركة ستاندرد آند بورز( 

 وممارساته:سياسات استثمار الصندوق  .3

في سوق لألسهم  وأسهم الشركات املدرجة الطروحات األولية الصندوق في تتركز استثمارات 

والسوق املوازية وحقوق األولية القابلة للتداول لتلك الشركات والتي لم  األسهم السعودية

واملتوافقة مع ضوابط املعايير الشرعية ، يمض على إدراجها فترة خمس سنوات في السوق 

 (. REITو وحدات صناديق اإلستثمار العقارية املتداولة )الريت ، 

 املخاطر املرتبطة باالستثمارات في صندوق اإلستثمار: .4

 التالي هذا الصندوق من االستثمارات ذات املخاطر العالية، وتشمل هذه املخاطر يعتبر 

 مخاطر اإلفصاح. -

 مخاطر التوقعات املالية املستقبلية. -

 اإلصدارات األولية . مخاطر تباطؤ عملية -

 مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق. -

 التقلبات املحتملة في سوق األسهم. -

 مخاطر األسواق الناشئة. -

 مخاطر الطروحات األولية. -

 مخاطر تأخر اإلدراج. -

 مخاطر فرص املشاركة في الطروحات األولية. -

 املخاطر اإلئتمانية. -

 مخاطر اإلقتراض. -

 ر.مخاطر تركيز االستثما -

 مخاطر التغير في التشريعات. -
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 مخاطر مرتبطة باملعايير الشرعية. -

 مخاطر نتائج التخصيص. -

 مخاطر إعادة االستثمار. -

 املخاطر السياسية. -

 املخاطر اإلقتصادية. -

 مخاطر السيولة. -

 مخاطر تعليق التداول. -

 مخاطر تضارب املصالح. -

 مخاطر االعتماد على التصنيف االئتماني. -

 بالتداول في أسهم السوق املوازي )نمو(.املخاطر املرتبطة  -

 (.REITمخاطر اإلستثمار في صناديق اإلستثمار العقارية املتداولة ) الريت  -

 مخاطر الزكاة وضريبة الدخل وضريبة القيمة املضافة. -

 

 السابق للصندوق:األداء  .5

 سنوات، )أو منذ تأسيس(. وخمس سنوات، وثالث واحدة، لسنة الكلي العائد
 

 السنوات اإلجماليالعائد 

 لسنة واحدة كليالعائد ال % - 14.94

 ) منذو التأسيس ( لثالث سنوات كليال العائد % 7.72-
 

 )أو منذ تأسيس(.  السنوات املالية العشر املاضية، سنة من إجمالي العائدات السنوية لكل  

 السنوات العائد اإلجمالي السنوي 

 التأسيس() منذو 2015-السنة االولى  %  2.99

 2016-السنة الثانية  %  5.33

 2017-السنة الثالثة  %  14.94-

 

أداء صندوق االستثمار باملقارنة مع املؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس املاضية او 

 منذ التأسيس، )حيثما ينطبق(.

 األداء 2015 2016 2017

 الصندوق  %  2.99 % 5.33 % - 14.94

 املؤشر اإلسترشادي % - 20.90 % - 11.77 % - 22.91
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 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب. -ب
 

  تدفعأكثر أيهما % من قيمة أصول الصندوق ،0.01،أو  ريال 10,000 بمبلغ إيداع رسوم شاملة أمين الحفظ: *رسوم
ً
 منسنويا

 .الصندوق  أصول 

 ضريبة القيمة املضافة: 

ان الرسوم املذكورة والعموالت واملصروفات املستحقة ملدير الصندوق أو األطراف األخرى ال تشمل ضريبة القيمة 

م  وفقا لألسعار املنصوص عليها في نظام 2018 يناير  1املضافة، وسيتم تحميل الضريبة بشكل منفصل ابتداء من 

 تطرأ عليهما وتكون واجبة النفاذ ومطبقة على الصندوق. ضريبة القيمة املضافة والئحته التنفيذية وأي تعديالت قد 
 

 

 

 

 

 التفاصيل البند م

 رة واحدة(.ملتدفع % من مبلغ االشتراك أو االشتراك اإلضافي )1.50 رسوم االشتراك 1

 وتدفع 1.75 الصندوق  إدارةرسوم  2
ً
 تحتسب يوميا

ً
.% من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا

ً
 شهريا

تدفع من أصول هما أكثر % من أصول الصندوق، أي0.05أو  ريال 40,000 *رسوم  أمين الحفظ 3

 
ً
 .الصندوق وتحتسب يوميا

 تدفع من أصول الصندوق كل ستة أشهر وتحتسب  35,000 املحاسب القانوني رسوم 4
ً
ريال سعودي سنويا

.
ً
 يوميا

 تدفع من أصول الصندوق كل ستة أشهر وتحتسب ريال سعودي  28,000 اللجنة الشرعية رسوم 5
ً
سنويا

 
ً
 .يوميا

مصاريف إعداد املؤشر  6

 االسترشادي

 تدفع من أصول الصندوق في  26,250≈ دوالر أمريكي  7,000
ً
ريال سعودي سنويا

.
ً
 بداية العام املالي وتحتسب يوميا

مكافأة أعضاء مجلس  7

 اإلدارة املستقلين

.  24,000 ىاجتماع وبحد أقص ريال سعودي عن كل  3,000
ً
ريال سعودي سنويا

 وتدفع بعد 
ً
وهذه التكاليف سوف تغطى من أصول الصندوق، تحتسب يوميا

.
ً
 الجلسة مباشرة

 يتحملها الصندوق تدفع من أصول الصندوق وتدفع  7,500 الرسوم الرقابية 8
ً
ريال سعودي سنويا

.
ً
 لهيئة السوق املالية عند املطالبة وتحتسب يوميا

رسوم نشر املعلومات على  9

 موقع تداول 

 يتحملها الصندوق تدفع من أصول الصندوق عند املطالبة  5,000
ً
ريال سنويا

.
ً
 وتحتسب يوميا

 تدفع مباشرة من أصول الصندوق عند تنفيذ الصفقات. رسوم التعامل ) التداول( 10

 حسب األسعار السائدة في السوق. مصاريف تمويل الصندوق  11
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يمكن الحصول على معلومات إضافية حول الصندوق  -ج

 :ةومستنداته في األماكن التالي
 موقع اإلدارة العامة ملدير الصندوق  .1

 املوقع االلكتروني ملدير الصندوق  .2

 www.musharaka.sa 

 املوقع االلكتروني للسوق  .3

 sa.www.tadawul.com 

 ق مدير الصندو إسم وعنوان  -د
 شركة مشاركة املالية 

 برج أدير الدور الثالث عشر -طريق األمير تركي بن عبد العزيز -الخبر 

 31952الخبر  712ص.ب. 

 920006811هاتف 

 + 966( 13) 8818412فاكس 

www.musharaka.sa 

 

 ظأمين الحفإسم  -ه
 اإلنماء لالستثمار

 الرياض  –املقر الرئيس ي 

 11576الرياض  66333ص. ب.  -اململكة العربية السعودية 

 ، طريق امللك فهد، حي العليا20، الطابق 2برج العنود 

 8004413333+ ،966(11)2799299هاتف: 

 +966(11)2185900فاكس: 

www.alinmainvestment.com 

 

 إسم املوزع: -و
 ال ينطبق

 

 

 

http://www.tadawul.com/



