
2020 لعام الثالث الربع تقرير

USD3,715,320.75    %26.60USD-                       %0.00

األهداف

2020-07-02 في كما اإلستثمارات أكبرالتفصيلية الرسوم
األسمالمرتبة

5,386.93                              0.04%1TENCENT HOLDINGS LTD13.72%

67,289.77                            0.48%2ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR12.67%

-                                        0.00%3TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC9.39%

-                                        0.00%4INFOSYS LTD-SP ADR3.05%

5,470.01                              0.04%5JD.COM INC-ADR3.00%

-                                        0.00%6MEITUAN DIANPING-CLASS B2.74%

-                                        0.00%7CHINA MOBILE LTD2.65%

2,130.70                              0.02%8ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H2.38%

497.25                                  0.00%9DOCTOR REDDY'S LAB-ADR2.23%

2,217.80                              0.02%10LUKOIL PJSC-SPON ADR1.95%

663.00                                  0.00%

1,326.13                              0.01%

331.50                                  0.00%

13,539.96                            0.10%

14,635.00                            0.11%

113,488.05                          0.82%

(الجدول) الصندوق أداءالصندوق معلومات
سنوات عشرسنوات خمسسنوات ثالثواحدة سنةالمؤشر

82238NA

41.6755.5651.67NA

أشهر ستةأشهر ثالثةواحد شهراألجل القصير العائد
 حتى الربع بداية منذ

تاريخه

 حتى العام بداية منذ

تاريخه

-2.81%16.01%41.47%16.01%17.90%

-2.62%13.50%40.40%13.50%15.16%

سنوات عشرسنوات خمسسنوات ثالثواحدة سنة(%) التراكمية العوائد
 حتى العام بداية منذ

تاريخه

NA17.90%%88.31%31.19%33.22الصندوق

NA15.16%%81.24%25.74%30.09القياسي المؤشر

اإلحصائي التحليل
شهر اثناعشرالرابع الربعالثالث الربعالثاني الربعاالول الربع(السنوية) المخاطر

3.741.752.092.40(%) المعياري اإلنحراف

0.31-0.28-0.42-0.67-شارب نسبة

الحفظ رسوم

2012 ديسمبراألولي العرض تاريخ

2013 ينايرالتأسيس تاريخ

لألتصال

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

عمل أيام أربعة

30المنتظم االشتراك برامج عبر لإلشتراك األدنى الحد

يوجد اللإلسترداد األدنى الحد

العطل بإستثناء الخميس إلى األحد منواألسترداد األشتراك طلبات إستالم أيام

التعامل مصاريف

المجموع

مسؤولية إخالء

%2 لغايةاإلشتراك رسم

االصول قيمة صافي من سنويا %1.5الصندوق إدارة رسم

االسترشادي والمؤشر الصندوق بين االيجابي االداء فرق من 20%األداء رسوم

األربعاء إلى األحد من 4 الساعة قبلواألسترداد األشتراك طلبات إلستالم موعد أخر

والخميس األثنينالتقييم وأيام التداول

للمساهمين الصندوق وحدات قيمة استرداد موعد

500اإلضافي لإلشتراك األدنى الحد

 دقة أو لصحة بالنسبة التزام أو مسؤولية أية تحمل وال تعهدات أو ضمانات أية نقدم وال موثوقة أنها يعتقد مصادر من جمعها تم ومعلومات بيانات بإستخدام المستند هذا إعداد تم ولقد 11455 الرياض 20438. ب. ص السعودية العربية المملكة وعنوانها 07076-37 رقم المالية السوق هيئة وترخيص 1010351313 رقم التجاري بالسجل سعودية مسجلة شركة المالية لألسواق الجزيرة شركة

 تأكيد أي إعطاء يمكن وال, وقت أي في وترتفع تنخفض ان يمكن اإلستثمارية الوحدات قيمة بأن علم على يكون أن المستثمر وعلى, محلي بنك لدى كوديعة ليس الصندوق في االستثمار أن كما أصوله فيها يستثمر التي المالية األسواق في لإلستثمار المصاحبة المخاطر من لعدد عرضة الصندوق أصول وستكون المستقبل في األداء على دليال بالضرورة ليس السابق األداء إن. المعلومات تلك

 االستثمار في الدخول قبل منكم نرجو الصندوق عن والتفاصيل المعلومات من المزيد على وللحصول. الصندوق هذا في استثماره مالئمة لتحديد مؤهل استثماري لمستشار الرجوع المستثمر على أن كما. عوائد أي بشأن وال المستثمر األصلي المبلغ يسترد ان للمستثمر يقدم ضمان أي هناك وليس, تحقيقها سيتم االستثمارية األهداف بأن أو بنجاح ستنفذ االستثمارية الصندوق استراتيجية بأن

االنترنت شبكة على موقعنا خالل من الصندوق وأحكام شروط من نسخة تتوفر حيث, السوق مخاطر قسم ذلك في بما بحرص وقراءتها العالقة ذات الصندوق واحكام لشروط الرجوع

دوالر 46,000 ادنى وبحد االصول قيمة صافي من سنويا 0.09%االداري المدير رسوم

 الى باالضافة سنويا% 0.6 اقصى زبحد% 0.0075 ادنى بحد

%0.25 اقصى بحداالخرى المصاريف

100األولي الطرح عند الوحدة سعر

(السنوية العوائد) القياسي المؤشر

عامالصندوق نوع

اإليجابي األداء أشهر عددالسعودية العربية المملكةالصندوق مقر

(%اشهر)القياسي المؤشر مقابل المتفوق األداءامريكي دوالرالصندوق عملة

الناشئة األسواق في المتخصص اإلسالمي داوجونز مؤشرالقياسي المؤشر

(السنوية العوائد) الصندوق2000لإلشتراك األدنى الحد

رقابية رسوم

اإلسترشادي المؤشر رسوم

التسجيل رسوم

القانوني المراجع رسوم

تداول رسوم

الشرعية اللجنة رسوم

الصندوق إدارة مجلس رسوم

الحالي الربع في النسبة

اإلداري المدير رسوم

اإلقتراض رسوم

اإلشتراك رسوم

المبكر اإلسترداد رسوم

المضافة القيمة رسوم

األسهم صندوق

الناشئة العالمية األسواق ألسهم الجزيرة صندوق

الفترة بنهاية الـأصول قيمة صافيالتوزيعاتبالصندوق الصندوق مدير استثماراتالصندوق قروض نسبة

الحفظ رسوم

اإلدارة رسوم

0.00%USD 13,968,495.37

الشركات أسهم أفضل واختيار والقطاعية القطرية المستويات على اإلسالمية الشريعة مع المتوافقة العالمية الناشئة األسواق أسهم في االستثمار خالل من الطويل المدى على المال رأس نمو لتحقيق

األصول قيمة صافي متوسط إلى الرسوم نسبةباللاير القيمةالرسم نوع


