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ألولوية الصادرة عنها والمتوافقة مع لمدرجة في السوق المالية السعودية وحقوق ااهو صندوق أسهم مفتوح المدة يهدف إلى تنمية رأس المال على المدى المتوسط والطويل من خالل استثمار الصندوق في أسهم للشركات السعوديةلألسهم السعوديةُملكّية صندوق 
وقد يستثمر مدير . اح الموزعة في الصندوقولن يقوم الصندوق بتوزيع أية أرباح على المشتركين وسيقوم بإعادة استثمار األرب(. لألسهم السعودية الشرعيةريتنغزآيديالمؤشر )االسترشاديالمعايير الشرعية كما يهدف الصندوق إلى تحقيق أداء يفوق أداء المؤشر 

%.10الصندوق في صناديق االستثمار العقارية المتداولة حسب استراتيجيات االستثمار الموضحة أدناه في حدود ضيقة لن تتجاوز 

.الصندوق بشكل أساسي في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، المتوافقة مع المعايير الشرعيةيستثمر•
ي حالة حدوث انخفاض حاد وف. عنها ويستهدف الصندوق الحدود الموضحة في الجدول أدناه في استثماراتهدرةستتركز استثمارات الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والمتوافقة مع المعايير الشرعية وحقوق األولوية الصا•

.من أصول الصندوق على شكل نقدية% 50في أداء السوق المالية السعودية أو توقع مدير الصندوق حدوث ذلك، فقد يلجأ إلى االحتفاظ بنسبة 
من صافي أصول الصندوق، مع االخذ باالعتبار المخاطر والعوائد المتوقعة، وسيكون االستثمار في هذه األسهم سواء خالل مراحل % 25وفقاً لما يراه مالئماً وبحد أقصى ( النمو)قد يستثمر مدير الصندوق في أسهم الشركات المدرجة في السوق الموازية •

.االكتتاب قبل اإلدراج أو بعد اإلدراج
من صافي أصول الصندوق، مع االخذ باالعتبار المخاطر والعوائد المتوقعة، وقد يكون االستثمار سواء خالل مراحل االكتتاب في % 10وفقاً لما يراه مالئماً وبحد أقصى ( الريت)قد يستثمر مدير الصندوق في صناديق االستثمار العقارية المتداولة •

.قبل اإلدراج أو بعد اإلدراج في السوقالريتصناديق 
دير الصندوق والوصول إلى قائمة الشركات ة إلجراء عمليات المسح األولي من قبل فريق المحللين الماليين لدى محثيسيتبنى مدير الصندوق منهج اإلدارة النشطة التي ترتكز على مبدأ تبديل المراكز االستثمارية الستثمارات الصندوق واستخدام الوسائل الب•

.بالحدود االستثمارية واستراتيجية الصندوق الرئيسيةزامالتي ستخضع إلى التحليالت الكمية والنوعية، ومن ثم بناء محفظة الصندوق وتحديد أوزان االستثمارات ومراجعتها بشكل مستمر لضمان االلت
ة على أية استثمارات ولن يحتفظ وسيقوم مدير الصندوق بأخذ الموافقة المسبق. كما أن جميع استثمارات الصندوق ستكون وفق المعايير الشرعية. يلتزم الصندوق بالقيود على االستثمار وفقاً لما ورد في لوائح هيئة السوق المالية وأي تحديثات عليها•

.الصندوق بأية أوراق مالية يتبين عدم توافقها مع المعايير الشرعية

من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك %( 10)من صافي قيمة أصول الصندوق في صناديق مماثلة ألهداف الصندوق بما يتوافق مع المعايير الشرعية على أال تزيد نسبة تملك الصندوق عن %( 15)يحق لمدير الصندوق استثمار ماال يزيد عن •
.وسوف يتحمل الصندوق أية رسوم ومصاريف تفرضها الصناديق المماثلة في حال االستثمار بها. من صافي قيمة أصول الصندوق% 10وأال تزيد نسبة تملكه في صندوق مماثل واحد عن . وحداته

ال يستثمر الصندوق في مشتقات األوراق المالية•

100% 50% األسهم السعودية
50% 0% أدوات أسواق النقد وصناديق المرابحة
15% 0% صناديق استثمار مماثلة
25% 0% (النمو)أسهم الطروحات األولية واألسهم المدرجة في السوق الموازية 
10% 0% صناديق االستثمار العقارية المتداولة
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تسبب في تذبذب أسعار النفط لذلك كان اتجاه مدير الصندوق الى االستثمار النشط في سوق األسهم السعودية ممابسبب 2017شهدت سوق األسهم السعودية أداء متذبذب خالل العام 
اق المالية بناء على ويعتمد الصندوق على االستثمار في األور. تباين األداء خالل العام وتركزت استثمارات الصندوق في األسهم السعودية ولم يستثمر الصندوق في أسواق النقد

استثمر الصندوق في كما. قتصادية العامةاالالتحليل األساسي وتحليل القطاعات االقتصادية الهامة و من ثم التركيز على األسهم التي من الممكن أن تشهد تفاعال إيجابيا مع األوضاع
ا يخلق وزيادة قيمة تداوالت السوق مماإلدراجاتسوق نمو بشكل محدود ويعتقد مدير الصندوق ان هذه السوق ستشهد زخما في فترة الحقة من هذا العام بالتزامن مع زيادة عدد 

.فرص استثمارية للصندوق

:واقتصرت على التالي31/03/2017مرة واحدة  بتاريخ 2017تم تعديل الشروط واالحكام خالل عام 

في المجال االستثماري (نمو ) و أسهم السوق الموازية ( ريت)تم إضافة االستثمار في الصناديق العقارية المتداولة •
لاير( 33,000)لاير والتي كانت في السابق  ( 43,000)تم رفع مكافئات اللجنة الشرعية الى •
.عبدالعزيز النعيم / تمت استقالة عضو مجلس إدارة الصندوق األستاذ•
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