
  

 

 

 

تالشركة  اب ي     آي 

م ي آي  لصندوق  سنوي النصف التقرر    م 2020للعام  السعودية لألس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي  تقارر م السعودية صندوق  آي  دون مقابل ومتوفرة  موقعنا ي لألس  www.gibcapital.comمتاحة عند الطلب و
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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 " ة للصندوق للعام نصف " النتائج المالية ال1الم  م2020سنو
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  مقدمة:

ـــ ـــر معلومـــات  يو م ـــي آي ـــ صـــندوق ـــذا التقر ، والـــذي يـــدار مـــن قبـــل 2020عـــام خـــالل  الســـعودية لألســـ
تال. شركة  اب ي    آي 

ثمار    أوًال: معلومات صندوق االس

  اسم الصندوق   -1

م ي آي صندوق         .السعودية لألس

ثمار  -2 داف وسياسات االس   :ا

داف -أ    : ةثمار االس الصندوق  أ

مأل ل ي آي  صندوق  دف و السعودية، س م صندوق  و  المـال رأس ـ نمـو لتحقيق المدة، مفتوح عام أس
ـــل المتوســـط المـــدى ـــ ثمار خـــالل مـــن والطو م ـــ االســـ ات أســـ م ســـوق  ـــ المدرجـــة الســـعودية الشـــر  األســــ

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

   :ثماراالس اتيجياتاس - ب

ــل المتوســط المــدى ــ المــال رأس ــ نمــو لتحقيــق الصــندوق  ــدف ــق عــن والطو ثمار طر  ماليــة أوراق ــ االســ
ــا مــن بأقــل مقيمــة ــ الماليــة األوراق بيــع أو الصــندوق  مــدير تقــدير حســب العادلــة قيم  مــا حســب المكشــوف ع
  .اً مناسب الصندوق  مدير يراه

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

  
 أصول الصندوق و سعر الوحدات -1

 
سبة 

المصروفا
  ت

عدد الوحدات 
 المصدرة

قيمة أقل صا 
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 

2018 
 ب 2,358,023.15 10.3042 11.2935 9.5609 228,841.33 

 ج 26,841,271.30 10.4283 11.3635 9.6251 2,573,888.49 

 الصندوق  29,199,294.45 10.4182 11.3577 9.6251 2,802,729.82 0.96%

 أ - 10.0000 10.0000 10.0000 0.00 

2019 
 ب 10,519.09 12.0234 12.7529 10.2724 874.88 

 ج 31,046,203.52 12.3289 12.9623 10.3968 2,518,163.00 

 الصندوق  31,056,722.61 12.3288 12.945 10.3866 2,519,037.88 1.05%

   أ - 10.0000 10.0000 10.0000 0.00 

 1H  ب 9,345.74 10.6823 12.2204 8.4610 874.88 

 2020  ج 27,761,703.10 11.0246 12.5399 8.6998 2,518,163.00 

   الصندوق  27,771,048.84 11.0245 12.5398 8.6997 2,519,037.88 0.51%

 

   الصندوق  أداء -2
  

أداء المؤشر 
 االرشادي

ة  أداء الصندوق    الف

‐   الصندوق   ج   ب   أ   الفئة

6.32%  4.18%  4.28%  3.04%  0.00%  2018 

12.67%  18.34%  18.23%  16.68%  0.00%  2019 

‐11.97%  ‐10.58%  ‐10.58%  ‐11.15%  0.00%  1H 2020 

7.38%  10.25%  10.25%  6.82%  0.00%  س  منذ التأس

 
  (*): أداء الفئة ال يعكس األداء الفعلي حتى يتم االشتراك بها
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 (ر.س.) 2020يونيو  30المصارف و الرسوم   -3
   

 البند المصارف و الرسوم
 اإلدارةرسوم  71,553.52 
ي  13,089.44  اسب القانو عاب ا  أ
فظ  17,950.65  ن ا عاب أم  أ
شر  موقع تداول   4,986.80   رسوم ال

شادي  11,218.48   رسوم المؤشر االس
افاة أعضاء مجلس إدارة الصندوق  12,465.18   م
يئة السوق المالية)  3,740.10   رسوم رقابية ( من قبل 
  مصارف التعامل  3,510.00 
 أخرى  1,882.63 

  إجما المصروفات  140,396.80 
 سبة المصروفات لمتوسط صا األصول 0.51%
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: نبذة عن مدير الصندوق اً لثثا  

  الصندوق اسم وعنوان مدير  -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 اصــــول  عتقــــد ان تحقــــق تــــم اســــ ــــا مقيمــــة بتقييمــــات جذابــــة.  عتقــــد بأ م  ــــ اســــ ة  ــــ الصــــندوق خــــالل الف
ــــ  ة ع ــــ ــــ خــــالل الف ك ــــان ال ــــاطر.  ــــل اخــــذًا باالعتبــــار مســــتوى ا ــــ المــــدى الطو فظــــة عوائــــد مجديــــة ع ا

ا ـــــــا. تمـــــــت ادارة اصـــــــول الصـــــــندوق وفقـــــــًا الســـــــ ـــــــة و المتوقـــــــع تحســـــــن أداؤ ات و القطاعـــــــات القو تيجية الشـــــــر
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

اك من غي رسوم  اك ا  % 2.00االش اك . % 2.00من قيمة مبلغ االش  1  بحد أق من قيمة مبلغ االش

فظ بحيث ال تتجاوز الرسوم  غي اضعة لإلدارة و يتم دفع الرسوم  %٠٬٠٣رسوم ا ًا كحد أق من صا قيمة األصول ا سنو
ًا كما سيدفع الصندوق رسوم العمليات بحد أق ر ل عملية. ٣٠ش ال سعودي ل   ر

2  

  3  تم إضافة األداء التار للصندوق 

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

ي الوحدات من اتخـاذ قـرار مـدروس م2020 ن مال ا أن ُتمِكّ ، تحتوي ع جميع المعلومات ال من شأ
شطة الصندوق. شأن أ افية   ومب ع معلومات 

 
ســــــبة رســــــوم  -6 ــــــا االفصــــــاح عــــــن  ثمر ف ســــــ ــــــ  ــــــ الصــــــندوق نفســــــھ والصــــــناديق ال ســــــبة ع االدارة ا

 الصندوق.

سبة إدارة رسوم الصندوق  يدفع ا %1.00 ب ق للفئـة لمـدير الصـندو  الصـندوق  أصـول  صـا قيمـة 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
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عاً  فظ: را ن ا   أم

 المالية البالد شركة

د ، طرق 8162  العليا - 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

  اإلدارة فيما يخص حفظ أصول الصندوق. التداب

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

اسب الق: خامساً  يا   انو

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 التا النتائج الماليةيو  ة للصندوق  الم اؤه م، وقامت شركة 2020للعام  النصف سنو سام و شر ال
اسبون المتحالفون) ا وفقًا ل (ا ا، وتمت مراجع ا  المملكة العرية بمراجع اسبة المتعارف عل معاي ا

 السعودية المالئمة لظروف الصندوق.
 

 


