
2020تقرير الرب  ع الرابع لعام 

SAR0.0000%0.00SAR0.0000 %0.00

األهداف

ي الرسوم التفصيلية
 
2020-10-01أكبر اإلستثمارات كما ف

األسمالمرتبة

%18.02مرصف الراجحي0.01%1                           39,106.37

%8.55ارامكو السعوديه0.38%2                     1,466,489.48

%8.42سابك0.00%3                                       -

%6.54اإلتصاالت السعودية0.00%4                                       -

%5.86مجموعة سليمان الحبيب0.00%5                                       -

%5.16اسمنت ام القرى0.00%6                                       -

ن0.00%7                                       - %4.44التعاونية للتأمي 

%4.37بنك الجزيرة0.00%8                             7,117.13

%4.30النقل البحري0.00%9                             1,885.74

%4.30مرصف االنماء0.00%10                             8,435.90

2,514.32                             0.00%

4,020.72                             0.00%

1,257.16                             0.00%

%0.06                         227,083.52رسوم القيمة المضافة

99,662.39                           0.03%

0.48%

(الجدول)أداء الصندوق معلومات الصندوق
عشر سنواتخمس سنواتثالث سنواتسنة واحدةالمؤشر

7213366

58.3368.6761.6763.33

ستة أشهرثالثة أشهرشهر واحدالعائد القصبر األجل
منذ بداية الرب  ع حتى 

تاريخه

منذ بداية العام حتى 

تاريخه

-0.14%5.09%20.64%5.09%11.61%

0.20%5.67%20.76%5.67%8.60%

اكمية  عشر سنواتخمس سنواتثالث سنواتسنة واحدة(%)العوائد البى
منذ بداية العام حتى 

تاريخه

%11.61%157.19%47.84%41.75%11.61الصندوق

%8.60%33.74%34.93%26.60%8.60المؤشر القياسي

ي
 
التحليل اإلحصائ

يالرب  ع االول(السنوية)المخاطر 
 
اثناعشر شهرالرب  ع الرابعالرب  ع الثالثالرب  ع الثائ

1.901.360.500.841.28(%)اإلنحراف المعياري 

0.160.100.150.050.12-نسبة شارب

لألتصال

www.aljaziracapital.com.sa+ - 966 112256000:هاتف, المملكة العربية السعودية, 11455الرياض , 20438. ب. الجزيرة كابيتال ص

100

اك الحد األدنن لإلشتر

رسوم الحفظ

سعر الوحدة عند الطرح األولي

500

اك المنتظم اك عتر برامج اإلشتر
الحد األدنن لإلشتر

التداول وأيام التقييم

مصاريف التعامل

ي عدد أشهر األداء اإليجانر

5000

 دوالر 10 سنويا من اجمالي قيمة االصول باالضافة ال %0.04

لكل عملية

1999نوفمتر تاري    خ العرض األولي

(العوائد السنوية)المؤشر القياسي 

داد المبكر رسوم اإلستر

رسوم المدير اإلداري

اض رسوم اإلقتر

ة ي قيمة ال أصول بنهاية الفبى
 
صاف

المجموع                     1,857,572.73

ي الرب  ع الحالي
 
النسبة ف ي قيمة األصول

 
نسبة الرسوم إل متوسط صاف

0.00%SAR 394,551,992.15

يعة اإلسالمية شادي عىل األجل الطويل من خالل محفظة متنوعة من األسهم المتوافقة مع أحكام الشر ي سوق األسهم السعودية وتحقيق نمو عىل رأس المال يفوق معدل نمو المؤشر اإلستر
ن
توفت  الفرصة للمستثمرين لإلستثمار ف

ي
رسوم المراجع القانونن

رسوم التسجيل

القيمة بالريال نوع الرسم

رسوم الحفظ

رسوم تداول

األداء المتفوق مقابل المؤشر 

غت  مطبقرسوم األداء

%0.25بحد اقىص رسوم إدارية

اك %2لغاية رسم اإلشتر

ي قيمة االصول%1.5رسم إدارة الصندوق
ن
 سنويا من صاف

داد اك واألستر  من أيام العمل قبل يوم التقييم4قبل الساعة أخر موعد إلستالم طلبات األشتر

المؤشر القياسي

يوميا

التوزيعات

المملكة العربية السعودية

رسوم رقابية

يعة  ي لألسهم السعودية المتوافق مع أحكام الشر مؤشر اس اند نر

اإلسالمية

رسوم اإلدارة

اك رسوم اإلشتر

صندوق األسهم

صندوق الجزيرة لألسهم السعودية

استثمارات مدير الصندوق بالصندوقنسبة قروض الصندوق

عامنوع الصندوق

شادي رسوم المؤشر اإلستر

عية رسوم اللجنة الشر

رسوم مجلس إدارة الصندوق

كة مسجلة سعودية بالسجل التجاري رقم  كة الجزيرة لألسواق المالية شر  ولقد تم إعداد هذا المستند بإستخدام بيانات ومعلومات تم جمعها من مصادر يعتقد أنها موثوقة وال نقدم أية ضمانات أو تعهدات وال تحمل أية مسؤولية أو 11455 الرياض 20438. ب.  وعنوانها المملكة العربية السعودية ص07076-37 وترخيص هيئة السوق المالية رقم 1010351313شر

ام بالنسبة لصحة أو دقة تلك المعلومات ن ي الصندوق ليس كوديعة لدى بنك محىلي. التر
ن
ي يستثمر فيها أصوله كما أن االستثمار ف

ي األسواق المالية التر
ن
ي المستقبل وستكون أصول الصندوق عرضة لعدد من المخاطر المصاحبة لإلستثمار ف

ن
ورة دليال عىل األداء ف وعىل المستثمر أن يكون عىل علم بأن قيمة الوحدات اإلستثمارية يمكن ان تنخفض , إن األداء السابق ليس بالرصن

ي أي وقت
ن
اتيجية الصندوق االستثمارية ستنفذ بنجاح أو بأن األهداف االستثمارية سيتم تحقيقها, وترتفع ف د المبلغ األصىلي المستثمر وال بشأن أي عوائد, وال يمكن إعطاء أي تأكيد بأن استر

ي هذا الصندوق. وليس هناك أي ضمان يقدم للمستثمر ان يستر
ن
وللحصول عىل المزيد من . كما أن عىل المستثمر الرجوع لمستشار استثماري مؤهل لتحديد مالئمة استثماره ف

ي ذلك قسم مخاطر السوق
ن
وط واحكام الصندوق ذات العالقة وقراءتها بحرص بما ف ي االستثمار الرجوع لشر

ن
نت, المعلومات والتفاصيل عن الصندوق نرجو منكم قبل الدخول ف وط وأحكام الصندوق من خالل موقعنا عىل شبكة االنتر حيث تتوفر نسخة من شر

ريال سعوديعملة الصندوق

مقر الصندوق

100

(العوائد السنوية)الصندوق 

أربعة أيام عمل

داد ال يوجدالحد األدنن لإلستر

داد اك واألستر من األحد إل الخميس بإستثناء العطلأيام إستالم طلبات األشتر

ي
ن
اك اإلضاف الحد األدنن لإلشتر

ن داد قيمة وحدات الصندوق للمساهمي  موعد استر

1999ديسمتر تاري    خ التأسيس

إخالء مسؤولية


