
  

 

 

 

تالشركة  اب ي     آي 

م الشرق األوسط وشمال  لفرص ي آي  لصندوق التقرر السنوي  أس

  م 2020للعام  أفرقيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي  تقارر م الشرق األوسط وشمال أفرقياي لفرص صندوق  آي  دون مقابل ومتوفرة  موقعنا  أس متاحة عند الطلب و
www.gibcapital.com   
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ات التقرر   محتو

           

  

ثمار    أوًال: معلومات صندوق االس

 أداء الصندوق : ثانياً 

  نبذة عن مدير الصندوق : ثالثاً 

ع فظ ًا:را ن ا   أم

ي اسب القانو    خامسًا: ا

  ق القوائم المالية للصندو سادسًا: 

ق رقم "ا ة للصندوق للعام 1لم    م2020" النتائج المالية السنو
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  مقدمة:

ــــ ــــر معلومــــات  يو م الشــــرق األوســــط وشــــمال  لفــــرص ــــي آي ــــ صــــندوق ــــذا التقر قيــــاأســــ عــــام خــــالل  أفر
تال.، والذي يدار من قبل شركة 2020 اب ي     آي 

ثمار    أوًال: معلومات صندوق االس

  اسم الصندوق   -1

م لفرص ي آي صندوق         .الشرق األوسط وشمال أفرقيا أس

ثمار  -2 داف وسياسات االس   :ا

داف -أ    : ةثمار االس الصندوق  أ

شط   ل  ش ثمار  ل عن طرق اإلس دف الصندوق لتحقيق نمو رأسما ع المدى المتوسط والطو

عتمد الصندوق  ات المدرجة  أسواق منطقة الشرق األوسط وشمال أفرقيا. و ال  م الشر  تنفيذ أس

ثمر ف س ات ال  اتيجيتھ ع أوزان الشر شادي (اس ) بل حسب Benchmark Agnosticا  المؤشر اإلس

ثمار.  ثمارات و الئحة صناديق اإلس  ما يتوافق مع سياسة ترك اإلس

   :ثماراالس اتيجياتاس - ب

عتمد ع  شطة  دارة أصولھ بطرقة  ثماري للصندوق و ال اإلس التحليل يقوم مدير الصندوق بتحديد ا
تال بأبحاث مفصلة ودقيقة  اب ي  ا العادلة، حيث يقوم فرق العمل   آي  االسا لالوراق المالية وقيم

: ا فيما ي يص    أساسيات تحليل األوراق المالية وال يمكن ت

 شرات اإلصدار، عروض ا (القوائم المالية،   البحث  تقارر ُمصدري األوراق المالية وتحليل
ثمرن، وتقرر مجالس اإلدارة وأي ملف يصدره ُمصدر الورقة المالية).   المس

 .ا ا وقو   تحليل المراكز المالية لُمصدري األوراق المالية من حيث مالئ
 .ذه األراح ا والتوقعات ل   تحليل القوة الرحية لُمصدري األوراق المالية ومدى استدام
 ع تحقيق تدفقات نقدية ومدى استدامة ذلك. تحليل قدرة ُمصدري األوراق المالية  
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  عمل ات الصناعة ال  ا  مختلف مستو شاط وطرقة عمل ُمصدري األوراق المالية وموقع تحليل 
  ا.

  انت الصناعة ا ُمصدر أي ورقة مالية تحليًال دقيقًا وما إذا  عمل  تحليل الصناعات والقطاعات ال 
ل ي انت الصناعة تتم بمستقبل واعد.تواجھ تحديات دورة أو    ية وما إذا 

  

م بمستقبل الشركة  ارة ُمصدري األوراق المالية ومناقش إضافة لذلك يقوم فرق العمل إن لزم األمر بز
ل شركة ومن ثم  صول ع أك قدر من المعرفة ب ات وا ذه الشر دف معرفة مستوى أداء  والصناعة 

ا  انت مناسبة أم ال ومقارنة الوصول ا تقدير لقيم ا داخليًا ما إذا  عد ذلك يقوم الفرق بمناقش العادلة. 
ھ سواًء  نفس القطاع أو  ا بالعوائد المتوقعة من األوراق المالية المشا ثمار ف العوائد المتوقعة من اإلس

ما يتوافق مع ثمار. قطاعات مختلفة. واتخاذ القرار الذي يراه فرق العمل مناسبًا و   الئحة صناديق اإلس

شادي  ا  المؤشر اإلس ثمر ف س ات ال  اتيجيتھ ع أوزان الشر عتمد الصندوق  تنفيذ اس وال 
)Benchmark Agnostic.ثمار ثمارات و الئحة صناديق اإلس   ) بل حسب ما يتوافق مع سياسة ترك اإلس

ا بحد  ا من البنوك المركزة و يتم اختيار ثمار  أدوات اسواق النقد المصنفھ  بنوك مرخص ل يتم اإلس
ى  ي أد يف ائتما ي اآلتية: اس   -BBBتص يف االئتما االت التص يفات و ا  تص عادل الة موديز أو ما  من و

ش. ي و في   اند 

:  يتم اختيار صناديق اسواق النقد بناء ع الت   ا

  مدى سيولتھ  
 جودة إدارتھ  
 أدائة التار  
  ى ع البنكية بحد أد ثمارات  الودا ون اإلس ثمارات المندرجھ تحتھ بحيث ت   %80نوعية اإلس
  يئة رقابية تطبق تلك ارج تخضع إلشراف  ة تنظيمية مماثلة با يئة أو أي ج ون مصرح من ال أن ي

يئة السوق  ا    الماليةالمعاي ال تطبق

: ثمار العقارة المتداولة بناء ع التا   يتم اختيار صناديق اإلس

 جودة إدارتھ  
 أدائة التار  
 ا بما  ذلك نوعية المستأجرن ثمر    جودة األصول المس



5 | 11                                                                         أسهم الشرق األوسط وشمال أفريقيافرص ل بي آي جي صندوق                        ٢٠٢٠التقرير السنوي    

  يئة رقابية تطبق تلك ارج تخضع إلشراف  ة تنظيمية مماثلة با يئة أو أي ج ون مصرح من ال أن ي
يئة السوق الماليةالمعاي ال ت ا   طبق

 

ات  معيات العامة للشر ا مدير الصندوق  ا بع ولالطالع ع السياسات المتعلقة بحقوق التصوت ال ي

 : ارة الرابط التا  Voting.pdf‐Proxy‐nt/uploads/2018/05/MFconte‐https://www.gibcapital.com/wpالمدرجة ير ز

  سياسة توزع الدخل و األراح : - ج

ادة قيمة الوحدة. م ع ز ثمار الدخل و أراح األس عاد اس  ال يتم توزع أراح بل 
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  الصندوق أداء: نياً ثا

 الوحدات سعر و الصندوق  أصول  -1

 
سبة 

المصروفا
  ت

عدد الوحدات 
 المصدرة

أقل صا قيمة 
أصول الصندوق 

ل وحدة   ل

أع صا قيمة 
أصول الصندوق 

ل وحدة   ل

صا قيمة أصول 
ل  الصندوق ل

  وحدة

صا قيمة أصول 
  الصندوق 

ة  الفئة   الف

 أ  - 10.0000 10.0000 10.0000 0.00 

2019 
 ب  - 10.0000 10.0000 10.0000 0.00 

 ج 26,651,559.83 10.6486 10.6652 9.9994 5,001,922.00 

 الصندوق  31,343,625.67 10.6486 10.6652 9.9994 5,001,922.00 0.13%

 أ - 10.0000 10.0000 10.0000 0.00 

2020 
 ب - 10.0000 10.0000 10.0000 0.00 

 ج 58,277,393.26 11.6489 11.7458 7.6960 5,002,821.383 

 الصندوق   58,277,393.26 11.6489 11.7458 7.6960 5,002,821.383 0.86%

 
  

   الصندوق أداء  -2

  

أداء المؤشر 
 االرشادي

ة  أداء الصندوق    الف

‐   الصندوق   ج   ب   أ   الفئة

6.89%  6.49%  6.49%  0.00%  0.00%  2019 

1.20%  9.39%  9.39%  0.00%  0.00%  2020 

8.15%  16.49%  16.49%  0.00%  0.00%  س  منذ التأس

 

  بها االشتراك يتم حتى الفعلي األداء يعكس ال الفئة أداء(*): 
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سم  31المصارف و الرسوم   -3  (ر.س.) 2020د
  

 البند المصارف و الرسوم
 رسوم اإلدارة 277,596.40
ي 21,055.98 اسب القانو عاب ا  أ
شر  موقع تداول  10,028.40 رسوم ال
افاة أعضاء مجلس إدارة الصندوق 50,138.34  م
يئة 7,521.30  السوق المالية)رسوم رقابية ( من قبل 

  مصارف التعامل 48,309.88
 أخرى 18,864.29

  إجما المصروفات 433,514.59
 سبة المصروفات لمتوسط صا األصول 0.86%
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  : نبذة عن مدير الصندوق اً لثثا

  مدير الصندوق اسم وعنوان  -1
 
تـــــال ـــــي آي ـــــ شـــــركة ـــــ اب ص شـــــركة و ن بموجـــــب والقائمـــــة المؤسســـــة واحـــــد، ـــــ يـــــة المملكـــــة قـــــوان  العر

موجــــب الســــعودية، ل و ـــــ خيص ه 06/02/1429 وتــــارخ 1010244294 رقـــــم التجــــاري  ال ـــــ  عـــــن الصــــادر وال
  . 07078-37 رقم المالية السوق  يئة

  
  عنوان مدير الصندوق: 

تال ي آي  شركة   اب
ي   1 ب رقم مب المنخفضة، المبا
ي غرناطة واحة ية السكنية للمبا   والمكت
  الشر الدائري  طرق
  11692 -  الراض ، 89859. ب.ص

  .السعودية العرية المملكة
 
  اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن ( ان وجد) -2

  
  ال يوجد

  
ة   -3 ثمار خالل الف شطة االس  :أ

ثمار إتــــم  ــــ أســــ ة  ــــ عتقــــد بأأصــــول الصــــندوق خــــالل الف م  عتقــــد ســــ ن تحقــــق أــــا مقيمــــة بتقييمــــات جذابــــة. 

ــــ  ة ع ــــ ــــ خــــالل الف ك ــــان ال ــــاطر.  ــــل اخــــذًا باالعتبــــار مســــتوى ا ــــ المــــدى الطو فظــــة عوائــــد مجديــــة ع ا

ـــــــا. تمـــــــت ادارة اصـــــــول الصـــــــندوق وفقـــــــًا ال  ـــــــة و المتوقـــــــع تحســـــــن أداؤ ات و القطاعـــــــات القو اتيجية الشـــــــر ســـــــ

ثمار". اتيجيات االس اصة بالصندوق والمفصلة  قسم "اس ثمار ا     االس
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ات حدثت ع شر   -4 غي ام الصندوق خالل تفاصيل أي   م2020العام وط واح

# التعديل
فظ بحيث ال تتجاوز الرسوم  اضعة لإلدارة % 0.41غي رسوم ا ًا كحد أق من صا قيمة األصول ا كما سيدفع سنو

ي  70بحد أق  عاملالصندوق رسوم  ل عملية. ر.س.) 262.50(دوالر أمر   ل
1 

 2  إضافة األداء التار للصندوق تم 

 
ـــــاطر المتوقعـــــة خـــــالل ا -5 اتيجية الصـــــندوق، وا ـــــام الصـــــندوق مـــــن خـــــالل اســـــ العـــــام ن شـــــروط وأح

ي الوحـــــدات مـــــن اتخـــــاذ قـــــرار م2020 ـــــن مـــــال ا أن ُتمِكّ ـــــ مـــــن شـــــأ ـــــ جميـــــع المعلومـــــات ال ، تحتـــــوي ع
شأن  افية  شطة الصندوق.مدروس ومب ع معلومات   أ

 
ـــــا  -6 ثمر ف ســـــ ـــــ  ـــــ الصـــــندوق نفســـــھ والصـــــناديق ال ســـــبة ع ســـــبة رســـــوم االدارة ا االفصـــــاح عـــــن 

 الصندوق.

سبة إدارة رسوم الصندوق  يدفع ا %1.00 ب ق للفئة لمدير الصندو  الصندوق  أصول  صا قيمة من سنو
ســبة  ا %1.75(أ) و  ســبة لمــدير الصــندو  صــول األ  صــا قيمــة مــن ســنو ا %0.50ق للفئــة (ب) و   مــن ســنو

ر ميالدية.لمدير الصندو  صول األ  صا قيمة ل ثالثة أش  ق للفئة (ج). و يتم دفع الرسوم 

ام الصندوق.  -7 دود المذكورة  شروط وأح ثمر با س  الصندوق 
  

ة ذكر  -8 ا مدير الصندوق خالل الف ا وطرقة  أي عموالت خاصة حصل عل ي مع توضيح ما
ا   .االستفادة م

  ال يوجد

ثمار -9    مخالفات قيود االس
  ال يوجد
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 ً   أمين الحفظ: رابعا

 المالية البالد شركة

د 8162  العليا - ، طرق الملك ف

 3701 - 12313الراض 

 المملكة العرية السعودية

  3636 92000 966+ اتف:

capital.com-www.albilad  

ي الوحدات و اتخاذ جميع  و المسؤول عن حفظ وحماية أصول الصندوق نيابة عن جميع مال فظ  ن ا أم

  فيما يخص حفظ أصول الصندوق.التداب اإلدارة 

داد الوحدات  ال فظ ابداء رايھ فيما يتعلق بإصدار ونقل واس ن ا م وحساب سعر يتطلب من أم ، وتقو

اضباإل  الوحدات، ثمار وصالحيات االق ا  الئحة صناديق  ضافة إ مخالفة قيود وحدود االس المعمول 

ثمار.  االس

ي: خامساً  اسب القانو   ا

اسبون المتحالفون)ال شركة ائھ (ا   سام و شر

 السليمانية -، طرق األم محمد بن عبدالعزز 8764

 8764 - 11557الراض 

 المملكة العرية السعودية

   5333 206 11 966+ اتف:

www.pkf.com  
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 القوائم المالية للصندوق سادسًا: 

ق  اؤه ، وقامت شركة  م2020التا النتائج المالية للعام يو الم سام و شر اسبون المتحالفون)ال  (ا
ا وفقًا لبمراجع ا  المملكة العرية السعودية المالئمة ا، وتمت مراجع اسبة المتعارف عل معاي ا

 لظروف الصندوق.
 

 














































