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 الصندوق مدير موقع على متوفرة التقارير هذه تكون كما مقابل وبدون الطلب عند متاحة الصندوق تقارير إن

 ( .تداول) السعودية المالية السوق وموقع وعلى www.sfc.sa مجانا   اإللكتروني

 

 رقم تجاري سجل الفرنسي، السعودي للبنك مملوكة مقفلة مساهمة شركة كابيتال، الفرنسي السعودي

.  الرياض – الرئيسي المركز السعودية، العربية المملكة ،11426 الرياض ،23454 بريد صندوق ، ١٠١٠٢٣١٢١٧

 (١١١٥٣-٣٧) رقم بترخيص المالية السوق هيئة قبل من مرخصة
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 اسم صندوق االستثمار: .أ

 صندوق القصر العقاري للمتاجرة باألسهم الخليجية.
 

 الصندوق:مدير 

 اسم وعنوان مدير الصندوق. .1
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 المملكة العربية السعودية.
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 اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار االستثمار )إن وجد(. .2

 .ينطبقال 

 

 األرباح الموزعة عن كل وحدة. .3

 .ينطبقال 

 

 مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة. .4

نقطة، مغلقًا عند  1165% ما يعادل  14بنسبة  انخفاضعلى  2020اختتم مؤشر السوق السعودي تعامالت النصف األول من عام 

 .2019نقطة بنهاية عام  8389نقطة، مقارنة بإغالقه عند  7224

وتراجع  المستجد ئحة كوروناجا بانتشارنقطة خالل الربع األول متأثرا  1884% ما يعادل  22وكان مؤشر السوق قد تراجع بنسبة 

 نقطة، مقلصا بذلك جزءا من خسائره في الربع األول. 719% ما يعادل  11ليعود ويرتفع في الربع الثاني بنسبة  .أسعار النفط

أغلب الشركات  تتضرر دوق وجزئياً.حيث تم إغالقه كلياً  ككل على األسواق المالية واالقتصادالمستجد تأثير حاد  كوروناوكان لجائحة 

 .خالل فترة اإلجراءات االحترازية اسلبوتأثرها  المدرجة بجائحة فيروس كورونا المستجد، ما أدى إلى تعطل أداء األنشطة التشغيلية،

 وشهد النصف األول من العام الجاري عدة أحداث أهمها:

ستحقات القطاع الخاص، وضخ سيولة وإعفاء وتعجيل سداد مبدعم كورونا مبادرات وقرارات حكومية لتخفيف تداعيات  -

  .مليار لاير في القطاع المصرفي 50بقيمة 

 .2020يوليو  1% اعتبارا من 15إيقاف بدل غالء المعيشة باإلضافة إلى رفع "ضريبة القيمة المضافة" إلى  -

إقرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط  لالرتفاع بعدعادت مجددا انخفاض حاد ألسواق النفط في بداية الربع الثاني إال أن األسعار  -

 دوالرا. 40مليون برميل يومياً حتى نهاية شهر يوليو، ويتداول خام برنت حاليا فوق مستوى  9.7بـ 

 % تزامنا مع تراجع فائدة الفيدرالي وقرار ساما بخفض معدالت أسعار الريبو العكسي.1تراجع معدالت السايبور دون الـ  -

لمرحلة الخامسة لضم السوق السعودي لمؤشر فوتسي راسل، لتنتهي بذلك مراحل انضمام السوق تنفيذ الفترة الثانية من ا -

 لمؤشرات األسواق الناشئة.

% بقيمة  70البالغة على حصة صندوق االستثمارات العامة في "سابك" شركة أرامكو السعودية إتمام صفقة استحواذ  -

 .مليار لاير 259.1

 مليار لاير سعودي. 2.625للخدمات الطبية في السوق الرئيسي بقيمة  طرح أسهم مجموعة سليمان الحبيب -

 

نقطة  8018نقطة مغلقا عند  839%, ما يعادل 12على ارتفاع  2020سوق مؤشر السوق الموازية "نمو" ينهي النصف األول من عام 

 .2019نقطة بنهاية عام  7179بإغالقه عند مقارنة 

 .سوق الموازية على فئات "المستثمرين المؤهلين" وفقا لقواعد التسجيل واإلدراجويقتصر تداول األسهم المدرجة في ال
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، على انخفاض، حيث تصدر مؤشر "سوق 2020أن جميع مؤشرات األسواق الخليجية أنهت النصف األول أما على الصعيد الخليجي، ف

في  ءوجا .العامنقطة منذ بداية  699.6طة فاقدا نق 2065.3% ليغلق عند مستوى  25دبي المالي" قائمة االنخفاضات بنسبة بلغت 

نقطة، يليه كل من "سوق الكويت"  1277.6% مغلقا عند مستوى  21"سوق البحرين" من حيث األكثر انخفاضاً بنسبة  ةالمرتبة الثاني

 %. 12% على التوالي، فيما جاء "سوق مسقط" بأقل نسبة انخفاض بـ  16%، و 20" بنسبة يأبو ظبو"سوق 

ا واستهلت جميع مؤشرات أسواق الخليج تداوالت بداية العام في المنطقة الخضراء ومن ثم سارت في حالة تباين ما بين االرتفاع هذ

واالنخفاض حتى نهاية شهر فبراير، فيما شهدت األسواق الخليجية هبوطا حادا بداية شهر مارس، متأثرة بانتشار فيروس كورونا، 

 .نفط، حيث أنهت أسواق المنطقة الربع األول على تراجع جماعي وبنسبة متفاوتةباإلضافة النخفاض أسعار ال

بينما شهدت أسواق المنطقة تباينا في أدائها ما بين االرتفاع واالنخفاض خالل الربع الثاني من العام الجاري، مقلصة بذلك جزءا من 

انتشار فيروس كورونا ومن ثم العودة ألوضاع الحياة الطبيعية خسائر الربع األول، نتيجة اإلجراءات االحترازية المتخذة للحد من 

 تدريجيا، باإلضافة إلى ارتفاع أسعار النفط بعد قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط حتى نهاية شهر يوليو.

 

 تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة. .5

 المؤشر الصندوق

  %11.08- %18.12- 

 

 شروط وأحكام الصندوق.تفاصيل أي تغييرات على  .6

 ال يوجد.

 

المعلومات األخرى التي من شأنها تمكن مالكي الوحدات منن اتخناق انرار مندروب ومبنني علنى معلومنات كانينة بشنأن  .7

 أنشطة الصندوق خالل الفترة.

 ال يوجد.

 

المحتسننبة علننى إقا كننان صننندوق االسننتثمار يسننتثمر بشننكل كبيننر ننني صنننادين اسننتثمار أخننرى  نسننبة رسننوم االدارة  .8

 الصندوق والصنادين التي يستثمر نيها الصندوق.

 في صناديق استثمار أخرى. القصر العقاري للمتاجرة باألسهم الخليجيةال يستثمر صندوق 

 

 العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة. .9

 ال يوجد.

 

 االستثمار تضمينها بهقا التقرير. البيانات والمعلومات األخرى التي أوجبت الئحة صنادين  .10

 

 أي استثمارات من مدير الصندوق في وحدات الصندوق. -

 ال يوجد.

 أي تعارض مصالح. -

 ال يوجد.

 أي خطاْ في تقويم أصل من أصول الصندوق أو في حساب سعر الوحدة. -

 ال يوجد.
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