
  

 

 

 

 جي آي بي كابيتالشركة 

للعام  السعودية ألاسهم لفرص بي آي جي لصندوق التقرير النصف سنوي 

 م8102

 

 

 

 

 

  



 

 محتويات التقرير

          

 

: معلومات صندوق الاستثمار 
ً
 أوال

 الصندوق ثانيا: نبذة عن مدير 

: القوائم املالية للصندو 
ً
ق ثالثا  

  م8102" النتائج املالية للصندوق النصف سنوية للعام 0امللحق رقم "



 

 مقدمة:

خحححال النصحححف ألاول محححن العحححام  السحححعودية ألاسحححهم لفحححرص بحححي آي جحححي صحححندوق هحححذا التقريحححر معلومحححات  يوضححح 

 جي آي بي كابيتال.، والذي يدار من قبل شركة 8102

: معلومات صندوق الاستثمار 
ً
 أوال

 اسم الصندوق   -0

 .السعودية ألاسهم لفرص بي آي جيصندوق      

 :اهداف وسياسات الاستثمار  -8

 - : ةيتثمار الاس الصندوق  أهداف -أ

 فحي نمحو لتحقيحق املحدة، مفتحو  عحام أسحهم صحندوق  وهحو السحعودية، ألاسحهم لفحرص بحي آي جحي صحندوق  يهدف

 سححوق  فححي املدرجححة السححعودية الشححركات أسححهم فححي الاسححتثمار خححال مححن والطويححل املتوسحح  املححد  فححي املححال رأس

 الشحححححر عة أحكحححححام مححححح  يتوافحححححق بمحححححا (نمحححححو) املوازيحححححة السحححححعودية ألاسحححححهم سحححححوق  أو الرئيسحححححية السحححححعودية ألاسحححححهم

 .إلاسامية

 - :تثمارالاس تراتيجياتاس ب

 ماليحة أوراق فحي الاسحتثمار طريحق عحن والطويحل املتوسح  املحد  فحي املحال رأس فحي نمو لتحقيق الصندوق  يهدف

 محا حسحب املكشحوف علح  املاليحة ألاوراق بيح  أو الصندوق  مدير تقدير حسب العادلة قيمتها من بأقل مقيمة

 مناسححححب الصححححندوق  مححححدير يححححرا 
ً
 تنفيححححذ فححححي الصححححندوق  يعتمححححد وال إلاسححححامية، الشححححر عة أحكححححام محححح  يتوافححححق وبمححححاا

 ويحححق (Benchmark Agnostic) إلاسترشححادي املؤشححر فحي فيهححا يسححتثمر التح  الشححركات أوزان علحح  اسحتراتيجيت 

  يرا  بما معينة مالية أوراق في استثمار  تركيز الصندوق  ملدير
ً
 . مناسبا

 

 

 



 

 ثانيا: نبذة عن مدير الصندوق 

  اسم وعنوان مدير الصندوق  -1

 

 العربيححححة اململكححححة قححححوانين بموجححححب والقائمححححة املؤسسححححة واحححححد، شحححح   شححححركة وهححححي كابيتححححال بححححي آي جححححي شححححركة

 عحححن الصححادر والتححرخي  ه 10/18/0180 وتحححاري  0101811801 رقححم التجححاري  السححح ل وبموجححب السححعودية،

 . 13132-73 رقم املالية السوق  هيئة

 

 عنوان مدير الصندوق: 

 كابيتال بي آي جي شركة

 0 ب رقم مبنى املنخفضة، املباني

 واملكتبية السكنية للمباني غرناطة واحة

 الشرقي الدائري  طريق

 00008 - الرياض ، 20290. ب.ص

 .السعودية العربية اململكة

 

 اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن ) ان وجد( -2

 

 ال يوجد

 

 :أنشطة الاستثمار خالل الفترة   -3

  الفتححرة خححال الصححندوق  اصححول  اسححتثمار تححم
ً
 مقيمححة بأنهححا عتقححدن اسححهم فححي الاسححامية الشححر عة لضححواب  وفقححا

  مجدية عوائد ستحقق انها نتوق  والت  جذابة بتقييمات
ً
 ألاكبحر التركيحز كحان. املخحاطر مسحتو   باالعتبار اخذا

 والتحح ، البتروكيماويححات بححا خ ، ألاساسححية واملححواد البنححو  قطححا ي فححي الفتححرة خححال الصححندوق  اسححتثمارات فححي

  شحححححححهدت
ً
  تحسحححححححنا

ً
  الصحححححححندوق  اصحححححححول  ادارة تمححححححح . العحححححححام محححححححن ألاول  النصحححححححف لخحححححححا أرباحهحححححححا فحححححححي كبيحححححححرا

ً
 وفقححححححححا

  ."الاستثمار استراتيجيات" قسم في واملفصلة بالصندوق  ال اصة الاستثمار الستراتيجية



 

باملؤشددددددر    ومقارنتدددددد 2112الجدددددددول التددددددا ي يوددددددد  أناف الصددددددندوق خددددددالل النصدددددد   ول مددددددن العددددددا   -4

 الاسترشاني

 

م8102النصف ألاول من العام   البند 

*أ ب ج الصندوق   الفئة 

11.72% 11.83% 11.10% %1.11  أداء الصندوق  

%01.01  %01.01  %01.01  %01.01  أداء املؤشر الارشادي 

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

 

  2112تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط واحكا  الصندوق خالل النص   ول من العا    -5

 # التعديل

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

 2 تداول شركة نظام عليه ماينص الصندوق حسب لوحدات االخرى الفئات من ةفئ كل على تداول رسوم اضافة

 

ن شدددروط وأحكدددا  الصدددندوق مدددن خدددالل اسدددتراتيطية الصدددندوق  واملفددداطر املتو عدددة خدددالل النصددد  ا -6

دن مدالكي الوحددات مدن  2112 ول من العا  
م
من 

 
  تحتوي على جميع املعلومات التد  مدن شدا أا أن ت

 اتفاذ  رار مدروس ومبن  على معلومات كافية بشان أنشطة الصندوق.

 

الانارة املحت ددددبة علددددى الصددددندوق نف دددد  والصددددناني  التدددد    ددددتثمر ف أددددا الافصددددا  عددددن ن ددددبة رسددددو   -7

 الصندوق.

ق ملححدير الصححندو  الصححندوق  أصححول  صححافي قيمححة مححن سححنويا %0.11 بنسححبة إدارة رسححوم الصححندوق  يححدف 

% 1.91ق للفئححة )ب( و نسححبة ملححدير الصححندو  صححول ألا  صححافي قيمححة مححن سححنويا% 0.39للفئححة )أ( و نسححبة 

 ق للفئة )ج(. و يتم دف  الرسوم كل ثاثة أشهر ميادية.ملدير الصندو  صول ألا  صافي قيمة من سنويا

 

 

 



 

 الصندوق   تثمر بالحدون املذكورة فى شروط وأحكا  الصندوق.  -2

 

مع توضيح ماهيتأا وطريقة  أي عموالت خاصة حصل عل أا مدير الصندوق خالل الفترة ذكر  -9

 .الاستفانة منأا

 ال يوجد

 

: القوائم 
ً
املالية للصندوق ثالثا  

البسام و شركاؤ  م، وقام  شركة 8102للعام للصندوق يوض  امللحق التالي النتائج املالية النصف سنوية 

 ملبمراجعته )املحاسبون املتحالفون(
ً
عايير املحاسبة املتعارف عليها في اململكة العربية ا، وتم  مراجعتها وفقا

 السعودية املائمة لظروف الصندوق.

 

 
































