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 معلومات الصندوق

 اسم الصندوق

 .(BMK IPO Fund) ام كي لإلصدارات األولية يبصـندوق 

 أهداف وسياسات االستثمار

تحقيق  "الصندوق هو من النوع المفتوح، وسوف يستثمر في أسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية، حيث تتمثل أهداف "الصندوق

ا في سنوات من إدراجهخمس ول خالل أسهم الشركات المدرجة حديثا األولية وأساسي في اإلصدارات بشكل أنمو في رأس المال من خالل االستثمار 

ويحق لصندوق استثمار السيولة النقدية المتوفرة له في أدوات وصناديق أسواق النقد وصناديق اإلصدارات األولية  السوق المالية السعودية "تداول"

لة ع األرباح المحصوالمرخصة من هيئة السوق المالية السعودية. كما أن الصندوق لن يوزع أية أرباح على مالكي الوحدات فيه، بل سيعاد استثمار جمي

 .في الصندوق مما سينعكس على سعر وحدة الصندوق

 ة اإلداءلمقارن األولية لإلصدارات بورز أند ستاندرد كي ام بي مؤشر استخدام وسيتم مؤشر، بأي الصندوق أداء يرتبط لن: للصندوق االرشادي المؤشر

 .الصندوق لمدير االلكتروني الموقع خالل من المؤشر معلومات على الحصول الوحدات مالك وبإمكان

 األرباحتوزيع 

 لم يتم توزيع األرباح 

 تنويه

ها من خالل الموقع االلكتروني للشركة ب وبدون مقابل، ويمكن االطالع علينود التنويه بان التقارير الصندوق متاحة عند الطل

www.bmk.com.sa 
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 الصندوق أداءمعلومات 

 األداء التاريخي للصندوق

 جدول المقارنة  .1
 

كما في 

31 

 ديسمبر

 As Of 

31 Dec 

صافي قيمة األصول 

 AUMالصندوق  

 NAV/Unitصافي قيمة األصول الصندوق لكل وحدة 
عدد 

الوحدات 

المصدرة في 

نهاية الفترة  

No of 

Unit 

Holders 

نسبة المصروفات % 

Expense %   نهاية الفترة

End of 

Year 

اعلى قيمة خالل الفترة 

Highest 

اقل قيمة خالل الفترة  

Lowest 

2014 5,428,956 10.4536 10.5587 9.9748 519,338 0.43% 

2015 117,949,339 14.0577 14.2224 10.1896 8,390,353 2.23% 

2016 2,300,569 14.4561 15.4771 13.0475 159,142 2.22% 

2017 76,749,157 14.2306 15.0565 12.7635 5,393,230 7.46% 

2018 69,976,355 13.786 14.3156 13.7209 5,075,902 2.44% 

2019 
(June) 

3,956,902 14.0159 14.8743 13.5703 282,316 1.57% 

 

 األداءسجل  .2
 

 Total Return Period – العائد اإلجمالي الفترة

 YTD %1.67 م2019النصف األول من 

 Years 3 %6.53- سنوات ثالث

  Year 5 %40.16 خمس سنوات

 Since Inception %40.16 منذ التأسيس

 2014 %4.54 2014عام 

 2015 %34.48 2015عام 

 2016 %2.83 2016عام 

 2017 %1.56- 2017عام 

 2018 %3.12- 2018عام 

 

 JUNE -30 31-DEC Period الفترة

 2014 10.45 - 2014عام 

 2015 14.06 13.94 2015عام 

 2016 14.46 15 2016عام 

 2017 14.23 14 2017عام 

 2018 13.79 14.28 2018عام 

 2019 - 14.02 م2019النصف األول من 
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 واألتعابمقابل الخدمات 

 Expense Information 2019 الرسوم والمصاريف الفعلية

 Management Fees 109,678 رسوم اإلدارة

 Custody Fees 24,543 رسوم الحفظ

 CMA Fees 3,729 رسوم متابعه ومراجعة وافصاح

 TADAWUL 2,611 رسوم تداول

 Audit Fees 10,442 رسوم المراجع الخارجي

 Brokerage Fees 3,277 رسوم الوساطة

 BOD Remuneration 6,000 مكافأة أعضاء مجلس إدارة الصندوق

رسوم ضريبة القيمة المضافة على 

 اإلدارة والحفظ خدمات
13,061 VAT for Man & Cust 

 Other 6,711 مصاريف اخرى

 تنويه

يتبع مدير الصندوق قواعد حساب بيانات أداء الصندوق بيت المال الخليجي لألسهم السعودية كما هو مفصح عنه في 

 الشروط واالحكام.

 التغييرات الجوهرية خالل الفترة

 تغييرات جوهرية خالل الفترة.لم يقم مدير الصندوق بإحداث أي 

 ممارسات التصويت خالل الفترة

 .دال يوج

 مدير الصندوق

 الخليجي المال بيتشركة 

 9177 ب: ص

 31413 الـدمـام

 السعـودية العـربية المملكة

 0138316666:هـاتف

 0138316600:فاكس

www.bmk.com.sa 

 بالباطنمدير الصندوق 

 ال ينطبق 

 األنشطة االستثمارية للصندوق

تم تنفيذ جميع استثمارات الصندوق بما يتوافق مع اهداف واستراتيجيات الصندوق مع استغالل الفرص االستثمارية الممكنة 

 أخذين باالعتبار االلتزام بقيود االستثمار التي نصت عليها الشروط واالحكام الصندوق قدر اإلمكان

http://www.bmk.com.sa/
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 واألحكامت على الشروط التغييرا

 تحديث ملخص اإلفصاح المالي 

 

 لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى شروط واحكام الصندوق.

 استثمار مدير الصندوق في صناديق اخرى

 ال يوجد.

 العموالت الخاصة

 لم يبرم مدير الصندوق خالل الفترة أي عموالت خاصة 

 تضمينها بهذا التقرير ذه الالئحةأي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت ه

 .ال يوجد

 امين الحفظ

 قبل من ومنظمة مرخصة سعودي لاير مليون 200 مدفوع مال برأس سعودية مقفلة مساهمة شركة – شركة الرياض المالية

  م.19/6/2007 بتاريخ الصادر (07070-37) رقم الترخيص بموجب السعودية العربية المملكة في المالية السوق هيئة

 

 3712-12331 العليا الرياض- التخصصي شارعالعنوان:  

 11475الرمز البريدي:  21116ص.ب:             

 المملكة العربية السعودية            

 +966 11 486 5866/  486 5858هاتف:             
www.riyadcapital.com              

 

 امين الحفظ مهام

  ا ى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بهأديعد أمين الحفظ مسؤوالً عن التزاماته وفقاً ألحكام الئحة صناديق االستثمار سواء

 المرخص لهم. األشخاصطرفاً ثالثاً بموجب أحكام الئحة صناديق الستثمار أو الئحة 

 حدات عن خسائر الصندوق الناتجة عن احتيال أو اهمال أو سوء يعد أمين الحفظ مسؤوالً اتجاه مدير الصندوق ومالك الو

 تصرف أو تقصير معتمد من قبل امين الحفظ.

  الصندوق وحمايتها لصالح مالك الوحدات وهو مسؤول عن اتخاذ جميع  أصوليعد أمين الحفظ مسؤوالً عن حفظ

 االزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق. اإلدارية اإلجراءات

 قانونيالمحاسب ال

 أسم وعنوان المحاسب القانوني: (1

 :وعنوانه الصندوق، لحسابات مستقل خارجي كمراجع العقيل عبد الوهاب مكتب تعيين تم

 الدولية إس جي تي مجموعة واستشاريون عضو قانونيون العقيل محاسبون عبد الوهاب مكتب

  11666 الرياض 106255   :ب.ص

 السعودية العربية المملكة

http://www.riyadcapital.com/
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 0112390980   :فاكس 90004947   :هاتف
www.tgs-glbal.com 

 

 رأي المحاسب القانوني في القوائم المالية المعدة: (2

 صناديق ئحةال واحكام القانونيين للمحاسبين السعودية الهيئة عن الصادرة المحاسبة لمعايير وفقا أعدتاألولية  المالية القوائم أن

 احاألرب وصافي الدخل لصافي وعادلة صحيحة صورة تقدماألولية  المالية القوائم وأن الصندوق، وأحكام وشروط االستثمار

 وعادلة حيحةص صورة تقدم األولية المالية القوائم وأن القوائم، لتلك المحاسبية الفترة عن االستثمار صندوق ألصول والخسائر

 .الفترة نهاية في االستثمار لصندوق المالي للمركز

 القوائم المالية
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