
  

 

 

 

تالشركة  اب ي     آي 

مل ي آي  لصندوق سنوي الالتقرر    م2018للعام  السعودية ألس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م السعودية صندوق رر تقا ي لفرص األس دون مقابل آي     www.gibcapital.comو متوفر  موقعنا  متاحة عند الطلب و
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ات التقرر   محتو

           

  

ثمار    أوًال: معلومات صندوق االس

  : نبذة عن مدير الصندوق ثانياً 

  : نبذة عن مدير الصندوق الثاً ث

فظ ن ا عًا: أم   را

ي اسب القانو   خامسًا: ا

لية للصندوق سادسًا: القوائم الما  

ق رقم " ةال " النتائج المالية1الم    م2018للعام للصندوق  سنو
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  مقدمة:

مل ي آي  صندوق ذا التقرر معلومات  يو ، والذي يدار من قبل 2018عام خالل  السعودية ألس
تال.شركة  اب ي     آي 

  

ثمار    أوًال: معلومات صندوق االس

  اسم الصندوق   -1

مل ي آي صندوق         .السعودية ألس

ثمار  -2 داف وسياسات االس   :ا

داف -أ   - : ةثمار االس الصندوق  أ

م ي آي  صندوق  دف و السعودية، لألس م صندوق  و  المال رأس  نمو لتحقيق المدة، مفتوح عام أس
ل المتوسط المدى  ثمار خالل من والطو م  االس ات أس م سوق   المدرجة السعودية الشر  األس

سية السعودية م سوق  أو الرئ   .)نمو( الموازة السعودية األس

  - :ثماراالس اتيجياتاس - ب

ل المتوسط المدى  المال رأس  نمو لتحقيق الصندوق  دف ثمار طرق عن والطو  مالية أوراق  اإلس
ا من بأقل مقيمة  ما حسب المكشوف ع المالية األوراق بيع أو الصندوق  مدير تقدير حسب العادلة قيم
  ًا.مناسب الصندوق  مدير يراه

ا مدير الصندو  تالتصو ق ع السياسات المتعلقة بحقو الطالع ول بع ات المدرجة ق ال ي معيات العامة للشر ير   ا

ارة الرابط التا   https://www.gibcapital.com/wp-content/uploads/2018/05/MF-Proxy-Voting.pdf :ز

ع الدخل وا - ج احأل سياسة توز   ر

اح بل  عيتم توز ال اح اأر ثمار الدخل وأر م أل عاد اس ادة قيمةع س   الوحدة. ز
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أداء الصندوق  :ثانياً   

  الصندوق و أسعار الوحدات أصول  -1

س) م2018العام  (منذ التأس  
 الفئة

  أ  ب  ج  الصندوق 

 صا قيمة أصول الصندوق  - 2,358,023.15 26,841,271.30 29,199,294.45
SAR 10.4182 SAR 10.4283 SAR 10.3042 SAR 10.0000  ل وحدة  صا قيمة أصول الصندوق ل
SAR 11.3577 SAR 11.3635 SAR 11.2935 - ل وحدة  أع صا قيمة أصول الصندوق ل
SAR 9.6251 SAR 9.6251 SAR 9.5609 - ل وحدة  أقل صا قيمة أصول الصندوق ل

 عدد الوحدات المصدرة 0.00 228,841.33 2,573,888.49 2,802,729.82
 سبة المصروفات - 2.09% 0.90% -

  

 
س) م2018العام  (منذ التأس  البند 

  الفئة أ* ب ج الصندوق 
4.18% 4.28% 3.04% %0.00  أداء الصندوق  
 أداء المؤشر االرشادي 6.32% 6.32% 6.32% 6.32%

  ال يعكس األداء الفعلي حتى يتم االشتراك بها (*): أداء الفئة

 

  

سم  31المصارف والرسوم   )ر.س( 8201د   البند 
146,253.62   رسوم اإلدارة

24,021.28   أتعاب المحاسب القانوني

4,562.10  شر في موقع تداول  رسوم ال

22,875.66  افاة أعضاء مجلس إدارة الصندوق  م

6,884.25  ة) ل هيئة السوق المال ة ( من ق  رسوم رقاب

2,970.00   مصارف التعامل

63,896.59   أخرى

271,463.50   إجمالي المصروفات

0.96%  ة المصروفات لمتوسط صافي األصول  س
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  :جتماع مجلس الصندوق ا

م القرارات ال تم ا م أ  :دوق قبل مجلس إدارة الصن ناتخاذ

 

  صلھ ع الصناديق ع ةافقالمو  واالطالع  تفاصيل الصندوق بما  ذلك الرسوم ا

  ام ل ةافقالمو  واالطالع   لصندوق ع الشروط واألح

  ن والعقودع  ةافقالمو  واالطالع ارجي دمات ا ن مقدمي ا   عي

 ا تفاصيل العالقة مناقشة فظ ا ن ا غي  و مع أم ا  بآخرالموافقھ ع  فظ ا ن ا  ام

  دوق  سياسة التصوت العامة للصنع ةافقالمو  واالطالع 

 ستاذ أحمد الفوزان كعضو مستقل  مجلس ادارة جديد األ لك بإضافة عضو  أعضاء مجلس اإلدارة وذ غي

  الصندوق 

  غي فالموا واالطالع شادقة ع    للصندوق  يالمؤشر االس

  ام اطر و االل اطر و مديرمع مدير مناقشة تقارر ا   املاال ا

  مناقشة أداء الصندوق مقارنة بالصناديق األخرى المدرجة بالسوق  
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  : نبذة عن مدير الصندوق لثاً اث

  اسم وعنوان مدير الصندوق  -1
 
تال ي آي  شركة ن بموجب والقائمة المؤسسة واحد، ص شركة و اب  العرية المملكة قوان

موجب السعودية، ل و خيص ه 06/02/1429 وتارخ 1010244294 رقم التجاري  ال  عن الصادر 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 تم ة خالل الصندوق  صول أ اس مأ  الف ا بأن عتقد س ا نتوقع وال جذابة تقييما  عوائد ستحقق ا

اطر مستوى  باالعتبار اخذاً  مجدية ك ان. ا ثمارات  األك ال ة خالل الصندوق  اس  القطاع   الف
ي و ذلك لعدة  ه من القطاعات البن ي عن غ يدة، كما يتم القطاع البن ات التقييم ا ا مستو م عوامل، أ

ا نمو  أراح القطا تج ع ة المستقبلية االيجابية و ال من المتوقع ان ي ع ع وقع إرتفاع اسعار بالرؤ
اتيجية وفقاً  الصندوق  ادارة تمت الفائدة. ثمار الس اصة االس  قسم  مفصلةوال بالصندوق  ا

اتيجيات" ثمار اس     ."االس
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ام الصندوق خالل العام   -4 ات حدثت ع شروط واح غي  :م2018تفاصيل أي 

التعديل #
ً نأمي كابيتال البالد شركة تعيين 1  لالستثمار اإلنماء شركة من بدال للحفظ ا

2  تداول شركة نظام عليه ماينص الصندوق حسب لوحدات االخرى الفئات من ةفئ كل على تداول رسوم اضافة
3  تغيير المؤشر االسترشادي ليصبح مؤشر إس آند بي العائد الكلي لألسهم السعودية بالعملة المحلية

 
اطر المتوقعة ا -5 اتيجية الصندوق، وا ام الصندوق من خالل اس  خالل العامن شروط وأح

ي الوحدات من اتخاذ قرار  ، تحتوي ع جميع المعلومات ال منم2018 ن مال ا أن ُتمِكّ شأ
شطة الصندوق. شأن أ افية   مدروس ومب ع معلومات 

 
ا  -6 ثمر ف س سبة ع الصندوق نفسھ والصناديق ال  سبة رسوم االدارة ا االفصاح عن 

 الصندوق.
 

سبة إدارة رسوم الصندوق  يدفع ا %1.00 ب ق لمدير الصندو  الصندوق  أصول  صا قيمة من سنو
سبة  ا %1.75للفئة (أ) و  سبة لمدير الصندو  صول األ  صا قيمة من سنو  %0.50ق للفئة (ب) و 

ا ر ميالدية.لمدير الصندو  صول األ  صا قيمة من سنو 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
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عًا:  فظرا ن ا  أم
  

  شركة البالد المالية

د 8162   العليا –، طرق الملك ف

  3701 – 12313الراض 

  المملكة العرية السعودية

 3636 92000 966+اتف: 

capital.com-www.albilad 

  
و المسؤول ع نمأ فظ  ي الوحدات م عجمي ننيابة ع ق حفظ و حماية أصول الصندو  نا ال

  . ق ما يخص حفظ أصول الصندو  دارة إل ا التداب عواتخاذ جمي
  

م وحساب  داد الوحدات ، وتقو فظ ابداء رايھ فيما يتعلق بإصدار ونقل واس ن ا اليتطلب من أم
ا  سعر الوحدات ،باألضافة إ اض  المعمول  ثمار وصالحيات االق  مخالفة قيود وحدود االس

ثمار.  الئحة صناديق االس
 

 
اسب ًا: امسخ يا  القانو

  
اسبون المتحالفون)شركة  ائھ (ا سام و شر  ال

  سليمانيةال – األم محمد بن عبدالعزز، طرق 8764

  8764 – 11557الراض 

  المملكة العرية السعودية

  5333 206 11 966+اتف: 

.compkfwww.  
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  : القوائم المالية للصندوق سادساً 

ق التا النتائج المالية  ة اليو الم اؤه ، وقامت شركة م2018للعام للصندوق سنو سام و شر ال
اسبون المتحالفون) ا وفقًا  (ا ا، وتمت مراجع ا  المملكة بمراجع اسبة المتعارف عل لمعاي ا

 العرية السعودية المالئمة لظروف الصندوق.

 




































