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 الصندوق مدير موقع على متوفرة التقارير هذه تكون كما مقابل وبدون الطلب عند متاحة الصندوق تقارير إن

 ( .تداول) السعودية المالية السوق وموقع وعلى www.sfc.sa مجانا   اإللكتروني

 

 رقم تجاري سجل الفرنسي، السعودي للبنك مملوكة مقفلة مساهمة شركة كابيتال، الفرنسي السعودي

.  الرياض – الرئيسي المركز السعودية، العربية المملكة ،11426 الرياض ،23454 بريد صندوق ، ١٠١٠٢٣١٢١٧

 (١١١٥٣-٣٧) رقم بترخيص المالية السوق هيئة قبل من مرخصة



 
 

االستثمار باألسهم السعودية صندوق 2  

 

 اسم صندوق االستثمار: .أ 

 االستثمار باألسهم السعودية. صندوق
 

 الصندوق:مدير  .ب 

 اسم وعنوان مدير الصندوق. .1

، ترخيص هيئة السوق المالية رقم  1010231217سجل تجاري رقم  -شركة السعودي الفرنسي كابيتال 

(37/11153.) 

  11426الرياض  23454ص.ب  الرئيسي:المركز 
 المملكة العربية السعودية.

 +966 11 2826666هاتف 

www.sfc.sa 

 

 اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/أو مستشار االستثمار )إن وجد(. .2

 ال يوجد 

 

 األرباح الموزعة عن كل وحدة. .3

الصاندوق يلاا المساتثمريو حياا يعااد بحسب ماا نصاع يليار شاروح ومحكاام الصاندوق لاو ياتم توزياح مرباا  وحاداع 

 استثمار األربا  المتحققة في الصندوق وبالتالي سينعكس إيادة االستثمار إيجابيا يلا قيمة وسعر الوحداع.

 

 مراجعة ألنشطة االستثمار خالل الفترة. .4

نقحة،  995 % ما يعادل 13يلا ارتفاع بنسبة  2019اختتم مؤشر السوق السعودي تعامالع النصف األول مو يام 

 .2018نقحة بنهاية يام  7827نقحة، مقارنة بإغالقر يند  8822مغلًقا يند 

تنفيذ المرحلة األولا لضم السوق السعودي لمؤشر "إم إس  مهمها:وشهد النصف األول مو العام الجاري يدة محداا 

مرحلة الثانية لالنضمام خالل % مو حجم السوق في المؤشر، فيما ينتظر تنفيذ ال50سي آي" لألسواق الناشئة بوزو 

% مو وزو 50شهر مغسحس المقبل. وتم تنفيذ المراحل األولا النضمام السوق لمؤشر فوتسي "راسل" ليتم ضم 

 .السوق في المؤشر خالل المراحل الثالا

 :كما تضمو النصف األول مو العام الجاري يدة محداا مهمة تمثلع فيما يلي

المشترك" ألكبر الشركاع  30شركة "إم إس سي آي"، "مؤشر إم إس سي آي تداول محلقع "تداول" بالتعاوو مح  -

 .المدرجة في السوق

إلغاء إدراج "الصحراء للبتروكيماوياع" يقب انتهاء اندماجها مح "سبكيم"، إضافة إلا إلغاء إدراج "البنك األول"  -

 ."بعد انتهاء دمجر مح "بنك ساب

عليماع المنظمة لتملك المستثمريو االستراتيجييو األجانب حصصاً استراتيجية في ايتمدع هيئة السوق المالية الت -

 .الشركاع المدرجة

 .انضمام صناديق االستثمار العقارية المتداولة السعودية "ريتس" إلا مؤشر فوتسي إبرا/ ناريع العقاري العالمي -

عديل المقابل المالي للخدماع في سوق الصكوك تخفيض القيمة االسمية ألدواع الديو الحكومية إلا ملف لاير وت -

 .والسنداع بالسوق السعودي

نقحة  1197%, ما يعادل 47يلا ارتفاع  2019مما سوق مؤشر السوق الموازية "نمو" ينهي النصف األول مو يام 

 نقحة 2521نقحة مقارنة بإغالق العام الماضي يند  3718مغلقا يند 

 السوق الموازية يلا فئاع "المستثمريو المؤهليو" وفقا لقوايد التسجيل واإلدراج. ويقتصر تداول األسهم المدرجة في
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 تقرير عن أداء صندوق االستثمار خالل الفترة. .5

% متفوقا يلا المؤشر 16.95بنسبة  2019األول مو يام وحدة صندوق االستثمار خالل النصف  ارتفح سعر

 S&P Saudi Arabia Domestic Total) االسترشادي لصندوق وكاو المؤشر% 1.94 ةبنسباالسترشادي لصندوق 

Return Index)  الفترة نفس % خالل15.01مرتفح بنسبة. 

 القيادية. لألسهماستفاد الصندوق بشكل كبير خالل الفترة مو التعرض 

 

 تفاصيل أي تغييرات على شروط وأحكام الصندوق. .6

 

 السبب التغيير التاريخ

تغيير في عضوية مجلس إدارة الصندوق بسبب تعيين    28/04/2019

عضو مجلس اإلدارة األستاذ وليد الخثالن )عضو غير 

 مستقل(

 تعييو السيد/ وليد الخثالو يضو غير مستقل في مجلس إدارة الصندوق

18/06/2019 

 تغيير واجب اإلشعار  

 Member of Crowe Horwath -تعييو العظم والسديري محاسبوو قانونيوو

 . Ernst  &Youngكمحاسب قانوني للصندوق بدالً يو إيرنسع اند يونق 

)اثناو وثالثوو ملف( لاير  32.000تغيير في رسوم المراجعة و التدقيق لتصبح: 

 سعودي كحد مقصا في السنة.

 إيادة تعريف نقحة التقويم وحريقة تقويم كل مصل مو مصول الصندوق.

 ع الخاصة باالشتراك في الوحداع مو استردادها.تحديا إجراءاع تقديم الحلبا

تحديا النبذة الشخصية لعضو مجلس اإلدارة السيد/ إيهاب فرحاو بما يعكس 

 الوضح الحالي.

تحديا قائمة الصناديق التي يشرف يليها ميضاء مجلس إدارة الصندوق بما 

 يعكس الوضح الحالي.

 

 

الوحدات منن اتخناق انرار مندروب ومبنني علنى معلومنات كانينة بشنأن المعلومات األخرى التي من شأنها تمكن مالكي  .7

 أنشطة الصندوق خالل الفترة.

 ال يوجد

 

إقا كننان صننندوق االسننتثمار يسننتثمر بشننكل كبيننر ننني صننناديق اسننتثمار أخننرىل نسننبة رسننوم االدارة المحتسننبة علننى  .8

 الصندوق والصناديق التي يستثمر نيها الصندوق.

 ال يوجد

 

 الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة.العموالت  .9

 ال يوجد

 

 البيانات والمعلومات األخرى التي أوجبت الئحة صناديق االستثمار تضمينها بهقا التقرير. .10

 مي استثماراع مو مدير الصندوق في وحداع الصندوق. يوجد ال -

 ال يوجد مي تعارض مصالح. -

 .خالل فترة التقرير الصندوق مو في حساب سعر الوحدةمي خحاْ في تقويم مصل مو مصول ال يوجد  -

 

 




























