
   

  صندوق أسھم جنوب شرق آسيا 

  صندوق استثماري مفتوح  

  الرياض المالية) من قبل مدار( 

 

ا)ولية الموجزة  (غير مراجعة) القوائم المالية  

٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتھية في  لسنةل  

 مع

  تقرير فحص مراجع الحسابات المستقل

   

 

 



 

١ 

 

      
 

 

 

 

 الحسابات المستقل  تقرير فحص مراجع

  

  إلى / حاملي الوحدات
 صندوق أسھم جنوب شرق آسيا

  الرياض، المملكة العربية السعودية
  

  المقدمة

المدار من قبل الرياض  )"الصندوق"( صندوق أسھم جنوب شرق آسيال المالي ا�ولية المرفقةلقد فحصنا قائمة المركز 
في صافي والتغيرات  والقوائم ا�ولية للدخل ، التدفقات النقدية و ، ٢٠١٧ يونيو ٣٠ كما فيالمالية (مدير الصندوق) 

ا%يضاحات المرفقة والتي تعتبر و،  التاريخالمنتھية في ذلك  فترة الستة أشھرلالعائدة لحاملي الوحدات  الموجودات
 القوائمھذه . إن إدارة الشركة ھي المسؤولة عن إعداد وعرض المالية ا�ولية الموجزة القوائمجزءاً - يتجزأ من ھذه 

. إن لمعايير المحاسبة المتعارف عليھا في المملكة العربية السعوديةالمالية ا�ولية الموجزة والتي أعدتھا وفقاً 
  .المالية ا�ولية الموجزة بناء على الفحص الذي قمنا به القوائمحول ھذه  استنتاجمسؤوليتنا ھي إبداء 

  

  نطاق الفحص

من قبل مراجع  ا�وليةالمالية  المعلومات) "فحص ٢٤١٠للمعيار الدولي الخاص بعمليات الفحص رقم (وفقا  فحصناتم 
المالية ا�ولية الموجزة يتضمن  القوائممملكة العربية السعودية. إن فحص ھذه الحسابات المستقل للمنشأة" المعتمد في ال

بصورة أساسية على توجيه ا-ستفسارات إلى ا�شخاص المسؤولين عن ا�مور المالية والمحاسبية وتطبيق ا%جراءات 
فقا لمعايير المراجعة الدولية التحليلية وإجراءات الفحص ا�خرى. إن الفحص أقل نطاقا من عملية المراجعة التي تتم و

المعتمدة في المملكة العربية السعودية. وبالتالي فإنھا - تمكننا من الحصول على تأكيدات التي تطلعنا على كافة ا�مور 
  وبالتالي، - نبدي رأي مراجعة بشأنھا. .الجوھرية التي يمكن تحديدھا أثناء القيام بأعمال المراجعة

  

  ا�ستنتاج

المالية ا�ولية الموجزة لم يتم  القوائملم يرد إلى علمنا ما يدعونا إلى ا-عتقاد بأن ى الفحص الذي قمنا به، بناءاً عل
  .لمعايير المحاسبة المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية وفقاً  اعدادھا من جميع النواحي الجوھرية

  
  

  

  

  البسام و النمر   PKFعن 

  المحاسبون المتحالفون

 

  

  

  ابراھيم أحمد البسام

  محاسب قانوني

  ٣٣٧ترخيص رقم 

  

  ھـ١٤٣٨ذو القعدة  ٢٤

 م٢٠١٧أغسطس  ١٦



 

٢ 

 

 

 

 صندوق أسھم جنوب شرق آسيا

 صندوق استثماري مفتوح 

الرياض المالية) من قبل مدار(  

ا)ولية الموجزة (غير مراجعة) المركز الماليقائمة   

٢٠١٧ يونيو ٣٠كما في   
(بالدو5ر ا4مريكي)   

 

 

 
 ٢٠١٧ إيضاح

 

٢٠١٦ 

 

   الموجودات

 

 

 ١٦،٥٧٥،٢١٧  ٢٠،٥٠٣،٦٧٣ ٧ المتاجرة بغرض مقتناة استثمارات

 ١٦،٥٧٥،٢١٧  ٢٠،٥٠٣،٦٧٣  الموجودات إجمالي

     

     المطلوبات

 ١،٩٧٤  ٢،١٢٥ ١٠ مستحقة مصروفات

 ١،٩٧٤  ٢،١٢٥  المطلوبات إجمالي

       

 ١٦،٥٧٣،٢٤٣  ٢٠،٥٠١،٥٤٨  الوحدات حامليل العائدة الموجودات صافي

      

 ٣٦٦،٩٢٩٫٨٤  ٣٦٣،٧٦٢٫٦٤ ٨ )بالعدد( قائمة مصدرة وحدات

      

 ٤٥٫١٧  ٥٦٫٣٦  للوحدة – الموجودات قيمة صافي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

  . ا4ولية الموجزة جزًء 5 يتجزأ من ھذه القوائم المالية )١٢) إلى (١تعتبر ا;يضاحات المرفقة من (



 

٣ 

 

 

 آسيا شرق جنوب أسھم صندوق

 صندوق استثماري مفتوح 

الرياض المالية) من قبل مدار(  

دخل ا)ولية الموجزة (غير مراجعة)القائمة   

٢٠١٧يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في   

(بالدو5ر ا4مريكي)   
 

 

 ٢٠١٦  ٢٠١٧ إيضاح 

     

     إيرادات

استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة من رباح4اصافي   ٢٦٦،٤١٣  ٣،٩٥٧،٩٦٨ ٩ 

     

     مصروفات

     

 (٤١،٨٧٠)  - ١٠ اتعاب إدارية 

أخرى مصروفات  (١،٩٧٤)  (٢،١٢٥) ١٠ 

  (٢،١٢٥)  (٤٣،٨٤٤) 

     

فترةلل الربح صافي   ٢٢٢،٥٦٩  ٣،٩٥٥،٨٤٣ 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

  . ا4ولية الموجزة جزًء 5 يتجزأ من ھذه القوائم المالية )١٢) إلى (١المرفقة من (تعتبر ا;يضاحات 



 

 ٤

  

  
 آسيا شرق جنوب أسھم صندوق

 صندوق استثماري مفتوح 

الرياض المالية) من قبل مدار(  

  ا)ولية الموجزة (غير مراجعة) قائمة التدفقات النقدية

٢٠١٧يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في   

(بالدو5ر ا4مريكي)   
 
 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . ا4ولية الموجزة جزًء 5 يتجزأ من ھذه القوائم المالية )١٢) إلى (١تعتبر ا;يضاحات المرفقة من (

  

   ٢٠١٦  ٢٠١٧ 

 

 التشغيلية ا)نشطة من النقدية التدفقات

    

فترةلل الربح صافي   ٢٢٢،٥٦٩  ٣،٩٥٥،٨٤٣ 

     

:التشغيلية ا4نشطة من النقد صافي مع الربح صافي لمطابقة تسويات      

      

المتاجرة بغرض مقتناة استثمارات من محققة غير أرباح   (٣،٨٨٤،٤٢٣)  (٢٧٢،٩١٠) 

  (٥٠،٣٤١)  ٧١،٤٢٠ 

:التشغيلية والمطلوبات الموجودات في التغيرات      

     

المتاجرة بغرض مقتناة استثمارات   ١٧٧،٩١١  ٢٠،٠٢٠ 

مستحقة مصروفات   (١،٧٢٥)  (١،٨٤٣) 

التشغيلية ا)نشطة من النقد صافي   ١٢٥،٧٢٧  ٨٩،٧١٥ 

     

         التمويلية ا)نشطة من النقدية لتدفقاتا

     

وحدات إصدار من متحصJت   ٣٣،٢٦٣  ٣٠١،٧١٥ 

وحدات 5سترداد مدفوعات   (٣٩١،٤٣٠)  (١٥٨،٩٩٠) 

التمويلية ا)نشطة المستخدم في النقد صافي   (٨٩،٧١٥)  (١٢٥،٧٢٧) 

     

حكمـه في وما النقد فيتغيرات ال صافي   -  - 

     

لفترةا نھاية / بداية  في حكمه في وما النقد   -  -   



 

 ٥

 

 

 آسيا شرق جنوب أسھم صندوق

 صندوق استثماري مفتوح 

من قبل الرياض المالية) مدار(  

ا)ولية الموجزة (غير مراجعة) الوحدات لحامليقائمة التغيرات في صافي الموجودات العائدة   
٢٠١٧يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في   

(بالدو5ر ا4مريكي)   
  
 

 ٢٠١٦  ٢٠١٧ 

      

فترةلا بداية في لحاملي الوحدات الموجودات قيمة صافي  ١٦،٤٧٦،٤٠١  ١٦،٦٣٥،٤٢٠ 

    

لفترةل الربح صافي  ٢٢٢،٥٦٩  ٣،٩٥٥،٨٤٣ 

    

الوحدات معامAت من التغيرات     

    

 ٣٣،٢٦٣  ٣٠١،٧١٥ إصدار وحدات

ردةالوحدات المست  (٣٩١،٤٣٠)  (١٥٨،٩٩٠) 

الوحدات معامJت من التغير صافي  (٨٩،٧١٥)  (١٢٥،٧٢٧) 

    

فترةلا نھاية في لحاملي الوحدات الموجودات قيمة صافي  ١٦،٥٧٣،٢٤٣  ٢٠،٥٠١،٥٤٨ 

    

    

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . ا4ولية الموجزة جزًء 5 يتجزأ من ھذه القوائم المالية )١٢) إلى (١تعتبر ا;يضاحات المرفقة من (



 

 ٦

 

آسيا شرق جنوب أسھم صندوق  

 صندوق استثماري مفتوح 

الرياض المالية) من قبل مدار(  

ا)ولية الموجزة (غير مراجعة) إيضاحات حول القوائم المالية  
٢٠١٧يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في   

 

 الصندوق وأنشطته .١
 

بين الرياض المالية  اتفاقيةإن صندوق أسھم جنوب شرق آسيا ("الصندوق") ھو صندوق أسھم مدار بموجب 
يھدف الصندوق إلى تحقيق نمو لرأس المال  ("مدير الصندوق") والمستثمرين بالصندوق ("مالكي الوحدات").

على المدى البعيد من خJل ا5ستثمار بصورة رئيسية في أسواق ا4سھم في حوض المحيط الھادئ، باستثناء 
وھو ما يتيح للصندوق  ،كبار الشركات واسعة من وعة وتتجه ا5ستثمارات بصورة رئيسية في مجم اليابان.

  الحفاظ على مستوى معقول من السيولة في ھذه ا4سواق التي غالباً ما تتسم بالتقلب.

  

 ذلك، على وبناءاً  .مستقلة محاسبية وحدة أنه أساس على صندوقال في مالكي الوحدات مع الصندوق مدير يتعامل
   .للصندوق منفصلة مالية قوائم بإعداد الصندوق إدارة قومت
 

وبموجب اتفاقية الصندوق، يجوز لمدير الصندوق تفويض أو  تعتبر إدارة الصندوق من مسؤولية مدير الصندوق.
وعليه،  إسناد واجباته إلى واحدة أو أكثر من المؤسسات المالية داخل المملكة العربية السعودية أو خارجھا.

، تقوم فيديلتي انترناشيونال بالتصرف كمدير صندوق فرعي ٢٠٠٢مبر ديس ٣وبموجب ا5تفاقية بتاريخ 
  للصندوق وكذلك بالتصرف كإداري فرعي وأمين حفظ للصندوق.

 

ھـ ١٤١٢محرم  ٣بتاريخ  ٢٥/م أ/٨٧وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي على تأسيس الصندوق بالخطاب رقم 
 .١٩٩٢ مايو ١٩في وقد بدأ الصندوق نشاطه  ).١٩٩١يوليو  ١٤(الموافق 

 

 النظامية اللوائح .٢
 

ذو الحجة  ٣من قبل ھيئة السوق المالية بتاريخ  الصادرة") ئحةالJصناديق ا5ستثمار (" ئحةلJيخضع الصندوق  
) ، ٢٠١٧مايو  ٢٣ھـ (الموافق ١٤٣٧شعبان  ١٦والتي تم تعديلھا في  )٢٠٠٦ ديسمبر ٢٤ھـ (الموافق ١٤٢٧

 إتباعھا. العربية السعودية يتعين على جميع الصناديق ا5ستثمارية في المملكة والتي تنص على ا4مور التي

 

 

 اDسترداد/  اDشتراك .٣
 

ويتم تحديد صافي قيمة موجودات  .5ثنين إلى ا4ربعاءا5سترداد للوحدات من ا / الصندوق مفتوح لJشتراك
الصندوق يومياً من ا5ثنين إلى ا4ربعاء (وتمثل جميعھا "أيام التقييم"). يتم تحديد صافي قيمة موجودات الصندوق 
4غراض شراء وبيع وحدات الصندوق بتقسيم صافي قيمة الموجودات (القيمة العادلة لموجودات الصندوق بعد 

  على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في يوم التقييم. خصم مطلوبات الصندوق منھا)
   



 

 ٧

  

آسيا شرق جنوب أسھم صندوق  

 صندوق استثماري مفتوح 
الرياض المالية) من قبل مدار(  

ا)ولية الموجزة (غير مراجعة) إيضاحات حول القوائم المالية  
٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتھية في  فترة الستة أشھرل  

 العرضأسس  .٤
  

 اDلتزامبيان    ١-٤

 
وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية  ا5ولية الموجزة القوائم الماليةھذه تم إعداد 

   الصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
  

الكاملة ويجب ان تقرأ مع القوائم المالية 5 تشمل ھذه القوائم المالية الموجزة كافة المعلومات المطلوبة للقوائم المالية 
  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١السنوية للسنة المنتھية في 

  
  ھذه القوائم المالية ا5ولية الموجزة 5 تشكل بالضرورة مؤشرا على القوائم المالية في نھاية العام.

 

 ١٦ھـ الموافق ١٤٣٨ذو القعدة  ٢٤تم إعتماد ھذه القوائم المالية ا5ولية الموجزة من قبل مجلس إدارة الصندوق في 
 م.٢٠١٧أغسطس 

 

 أسس القياس   ٢-٤
 

وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء تقييم ا5ستثمارات المقتناة بغرض المتاجرة  ا5ولية الموجزةتم إعداد القوائم المالية 
  بالقيمة العادلة، باستخدام مبدأ ا5ستحقاق المحاسبي ومفھوم استمرارية النشاط.

 

 لة العرض والنشاطعم   ٣-٤
  

بالدو5ر ا4مريكي الذي يعتبر عملة النشاط الرئيسية للصندوق. جميع  ا5ولية الموجزةتم عرض ھذه القوائم المالية 
  القيم المالية يتم تقريبھا 4قرب دو5ر أمريكي.

 

  استخدام ا)حكام والتقديرات   ٤-٤
 

من ا;دارة إجراء بعض ا4حكام والتقديرات  ا5ولية الموجزةفي سياق النشاط المعتاد، يتطلب إعداد القوائم المالية 
للموجودات والمطلوبات وا;يرادات والمصروفات. قد  المسجلةوا5فتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات والقيم 

   .تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات
 

تتم مراجعة التقديرات وا5فتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. يتم إظھار ا4ثر المترتب عن مراجعة التقديرات 
  .المستقبلية التي تتأثر بھا فتراتوالالمراجعة  فترةالمحاسبية في 

  

 وسياسات ادارة المخاطر الھامةالمحاسبية السياسات  .٥
  

في إعداد ھذه القوائم المالية ا5ولية الموجزة تتطابق مع تلك المستخدمة السياسات المحاسبية الھامة المستخدمة 
  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١والمفصح عنھا في القوائم المالية السنوية للصندوق للسنة المنتھية في 

  
تھية سياسات إدارة المخاطر ھي مماثلة لتلك المستخدمة والمفصح عنھا في القوائم المالية السنوية للصندوق للسنة المن

 .٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

  
 
 

  
  
  



 

 ٨

  

آسيا شرق جنوب أسھم صندوق  

 صندوق استثماري مفتوح 
 (مدار من قبل الرياض المالية)

ا)ولية الموجزة (غير مراجعة) إيضاحات حول القوائم المالية  
٢٠١٧يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في   

 
 

 ا)خرى ، المصروفات اHدارية والرسومأتعاب اHدارة .٦
 

  

% سنوياً من صافي قيمة ١٫٥يقوم مدير الصندوق الفرعي بشكل يومي بتحميل الصندوق أتعاب إدارية بنسبة 
موجودات الصندوق. با;ضافة لذلك، يقوم ا;داري الفرعي وأمين الحفظ الفرعي بشكل يومي بتحميل الصندوق أتعاب 

صافي قيمة  إن التوالي من صافي قيمة موجودات الصندوق.% سنوياً على ٠٫٣% سنوياً و٠٫١حفظ و إدارة بنسبة 
الرسوم  قيمةن الصافي ممدير الصندوق، فھو الى بلغ عنه لذي يدار من قبل المدير الفرعي والمأصول الصندوق ا

 سنويا. %١٫٩المذكورة أعJه والبالغة 

  
 وا4تعاب القانونيةالمراجعة أتعاب أي مصاريف يتكبدھا نيابة عن الصندوق ك من الصندوق مدير الصندوق يسترد

في المائة  ٠٫٢ھذه ا4تعاب عن إجمالي و5 يتوقع أن تتجاوز  مجلس ا;دارة وغيرھا من المصروفات المماثلة. تعابوأ
  سنويا من صافي قيمة موجودات الصندوق

 
 

 استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة .٧
 

 الملخص يلي وفيما ).الفرعي جنبيا4صندوق الفيديليتي العالمية (مدير  حصريا معاستثمر الصندوق حتى تاريخه 
  :المقتناة بغرض المتاجرة ا5ستثمارات لمحفظة

 

  ٢٠١٦  ٢٠١٧ 

    لفيديليتي أسھم جنوب شرق آسيا وحدات في صندوق

 ٢،٥٤٧،٢٩٠٫١٣   ٢،٥٢٦،٩٥٠٫٠٦ عدد الوحدات

 ٦٫٥٠٧  ٨٫١١٤ صافي قيمة الموجودات للوحدة

 ١٦،٥٧٥،٢١٧  ٢٠،٥٠٣،٦٧٣ 

 

  ١٦٫٣٠ :٢٠١٦يونيو  ٢٩مليون دو5ر أمريكي (١٦٫٦٢  ات المقتناة بغرض المتاجرة أعJهتبلغ تكلفة ا5ستثمار   ١-٧
  مليون دو5ر أمريكي). 

            

 معامAت الوحدات .٨
 

 :فترةللفيما يلي ملخصاً بمعامJت الوحدات 

 (الوحدات بالعدد) 

  ٢٠١٦  ٢٠١٧ 

     

 ٣٦٩،٨٥٥٫٥٦  ٣٦٥،٣٧٢٫٥٩ فترةلا بداية في الوحدات

    

 ٧٨٨٫٠٠  ٥،٤٠٧٫٤٦ المصدرة الوحدات

 (٣،٧١٣٫٧٢)  (٧،٠١٧٫٤١)  المستردة الوحدات

 (٢،٩٢٥٫٧٢)  (١،٦٠٩٫٩٥) الوحدات في التغير صافي

    

 ٣٦٦،٩٢٩٫٨٤  ٣٦٣،٧٦٢٫٦٤ فترةلا نھاية في الوحدات

  
  
  



 

 ٩

 

آسيا شرق جنوب أسھم صندوق  
 صندوق استثماري مفتوح 
 (مدار من قبل الرياض المالية)

ا)ولية الموجزة (غير مراجعة) إيضاحات حول القوائم المالية  
٢٠١٧يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في   

 (بالدو5ر ا4مريكي) 

 

 رباح من استثمارات مقتناة بغرض المتاجرةصافي ا) .٩
 

  ٢٠١٦  ٢٠١٧ 

     

 (٦،٤٩٧)  ٧٤,٨١٠ محققة من بيع استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة/ (خسائر) أرباح 

 ٢٧٢،٩١٠  ٣،٨٨٣,١٥٨ من إعادة تقييم استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة غير محققة أرباح

 ٢٦٦،٤١٣  ٣،٩٥٧،٩٦٨ 

  

  المعامAت مع ا)طراف ذوي العAقة .١٠
  

في  شريكالرياض المالية (مدير الصندوق)، وبنك الرياض (باعتباره  في تتمثل ا�طراف ذات العdقة للصندوق
  .شركة الرياض المالية)

في سياق النشاط المعتاد يتعامل الصندوق مع أطراف ذات عdقة. تتم المعامdت مع ا�طراف ذات العdقة وفقاً 
ذات العdقة بواسطة مجلس إدارة لkحكام الصادرة من ھيئة السوق المالية. يتم إعتماد كافة معامdت ا�طراف 

  .الصندوق

 وا4رصدة الناتجة عنھا كما يلي: سنةي تمت بواسطة الصندوق خJل الالمعامJت مع ا4طراف ذات العJقة الت

 

 الطرف ذو العAقة

  طبيعة
 المعامAت

 مبلغ المعاملة

 سنةالخAل 

 الرصيد الختامي 

 دائن

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧ 

 -  -  ٤١،٨٧٠  -  ا4تعاب ا;دارية  الماليةالرياض 

           

 
متكبدة  مصروفات
 ١،٩٧٤  ٢،١٢٥  ١،٩٧٤  ٢،١٢٥  الصندوق بالنيابة عن

   ١،٩٧٤  ٢،١٢٥  ٤٣,٨٤٤  ٢،١٢٥ 

 

 

 القيم العادلة لOدوات المالية .١١
 

أطراف راغبة في ذلك بشروط القيمة العادلة ھي القيمة التي يتم بموجبھا تبادل موجودات أو سداد مطلوبات بين 
   .تعامل عادلة

  

تتكون ا�دوات المالية من موجودات ومطلوبات مالية. تتكون الموجودات المالية للصندوق من استثمارات مقتناة 
  .بغرض المتاجرة، بينما تتكون المطلوبات المالية من المصروفات المستحقة

  

أسھم جنوب شرق  الموجودات المحسوبة من قبل مدير صندوق يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى صافي قيمة
  . - تختلف القيمة العادلة لkدوات المالية ا�خرى بصورة جوھرية عن قيمتھا الدفترية.آسيا الفرعي

 

 آخر يوم تقييم .١٢
 

 ).٢٠١٦ يونيو  ٢٩: ٢٠١٦( ٢٠١٧ يونيو  ٢١ھو سنة الآخر يوم للتقييم خJل 

 



  لحق : معلومات الصندوق : م

 االسم والعنوان: - 1

 مليون ريال سعودي تعمل بموجب ترخيص من هيئة السوق المالية 200شركة الرياض المالية، شركة مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع  

 1010239234م. وسجل تجاري رقم 2008يناير  8) بتاريخ 07070-37رقم (

  العنوان: 
  الرياض المالية 

  العليا –شارع التخصصي  6775
   3712 – 12331الرياض 

 المملكة العربية السعودية   
http://www.riyadcapital.com  

 :مدير الصندوق من الباطن عنواناسم و - 2

 شركة فيدلتي 
Fidelity Investments Luxembourg S.A. 

Kansallis House,Place de l Etoile,  BP2174, L – 1021  Luxembourg 
Tel +352250404 

FAX +352250340/343  

 أنشطة االستثمار خالل الفترة: - 3

يلي الملخص لمحفظة االستثمارات  الفرعي). وفيمااستثمر الصندوق حتى تاريخه حصريا مع فيديليتي العالمية (مدير الصندوق األجنبي 

 المقتناة بغرض المتاجرة:

 2,526,950.06عدد الوحدات

 8.114صافي قيمة الموجودات للوحدة

 20,503,673 اإلجمالي

  

 تقرير عن اداء صندوق االستثمار خالل الفترة - 4

 أداء المؤشر أداء الصندوق

23.7822.74 

 

  واالحكام ومذكرة المعلومات خالل السنة: تغييرات حدثت على الشروط - 5

  .ال يوجد



 
 

  معلومات أخرى: - 6

يمكن االطالع على مزيد من المعلومات في صفحة الصندوق على الموقع االلكتروني حيث يتم نشر تقارير دورية عن خصائص وأداء 

  الصندوق التي تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قراراتهم. 

  :استثمارات الصندوق في صناديق أخرى  - 7

  ليس للصندوق أي اسثثمارات في صناديق أخرى

  :العموالت الخاصة  - 8
  لم يتلق مدير الصندوق أي عموالت خاصة خالل الفترة

 




