
  

 

 

 

 جي آي بي كابيتالشركة 

 م8102للعام  السعودية ألسهمل بي آي جي لصندوق التقرير النصف سنوي 
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           محتويات التقرير

: معلومات صندوق الاستثمار 
ً
 أوال

 ثانيا: نبذة عن مدير الصندوق 

: القوائم املالية للصندوق 
ً
 ثالثا

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

، 8102خالل النصف ألاول من العام  السعودية ألسهمل بي آي جي صندوق هذا التقرير معلومات  يوضح

 جي آي بي كابيتال.والذي يدار من قبل شركة 

 

: معلومات صندوق الاستثمار 
ً
 أوال

 اسم الصندوق   -0

 .السعودية ألسهمل بي آي جيصندوق      

 :اهداف وسياسات الاستثمار  -8

 - : ةيتثمار الاس الصندوق  أهداف -أ

 رأس في نمو لتحقيق املدة، مفتوح عام أسهم صندوق  وهو السعودية، لألسهم بي آي جي صندوق  يهدف

 ألاسهم سوق  في املدرجة السعودية الشركات أسهم في الاستثمار خالل من والطويل املتوسط املدى في املال

 .(نمو) املوازية السعودية ألاسهم سوق  أو الرئيسية السعودية

 - :تثمارالاس تراتيجياتاس ب

 مالية أوراق في إلاستثمار طريق عن والطويل املتوسط املدى في املال رأس في نمو لتحقيق الصندوق  يهدف

 ما حسب املكشوف على املالية ألاوراق بيع أو الصندوق  مدير تقدير حسب العادلة قيمتها من بأقل مقيمة

.مناسب الصندوق  مدير يراه
ً
 ا
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 ثانيا: نبذة عن مدير الصندوق 

  اسم وعنوان مدير الصندوق  -0

 

 العربية اململكة قوانين بموجب والقائمة املؤسسة واحد، شخص شركة وهي كابيتال بي آي جي شركة

 عن الصادر والترخيص ه 10/18/0180 وتاريخ 0101811801 رقم التجاري  السجل وبموجب السعودية،

 . 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( -8

 

 ال يوجد

 

 :أنشطة الاستثمار خالل الفترة   -7

 

 ستحقق انها نتوقع والتي جذابة تقييماتها بأن عتقدن سهمأ في الفترة خالل الصندوق  صول أ استثمار تم

  مجدية عوائد
ً
 في الفترة خالل الصندوق  استثمارات في ألاكبر التركيز كان. املخاطر مستوى  باالعتبار اخذا

  شهدت والتي ، البتروكيماويات باألخص،ألاساسية واملواد البنوك قطاعي
ً
  تحسنا

ً
 لخال أرباحها في كبيرا

  الصندوق  ادارة تمت. 8102 العام من ألاول  النصف
ً
 بالصندوق  الخاصة الاستثمار الستراتيجية وفقا

  ."الاستثمار استراتيجيات" قسم في واملفصلة
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باملؤشر  م ومقارنته8102الجدول التالي يوضح أداء الصندوق خالل النصف ألاول من العام  -1

 الاسترشادي

 

م8102النصف ألاول من العام   البند 

*أ ب ج الصندوق   الفئة 

10.75% 10.80% 10.20% %1.11  أداء الصندوق  

 أداء املؤشر الارشادي 11.84% 11.84% 11.84% 11.84%

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

 

 :م8102تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط واحكام الصندوق خالل النصف ألاول من العام   -9

 # 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 شروط وأحكام الصندوق من خالل استراتيجية الصندوق، واملخاطر املتوقعة خالل النصف ألاول ا -0

ن مالكي الوحدات من اتخاذ م8102من العام 
ِّ
مك 

ُ
، تحتوي على جميع املعلومات التي من شأنها أن ت

 معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق.قرار مدروس ومبني على 

 

الافصاح عن نسبة رسوم الادارة املحتسبة على الصندوق نفسه والصناديق التي يستثمر فيها  -3

 الصندوق.

 

ق ملدير الصندو  الصندوق  أصول  صافي قيمة من سنويا %0.11 بنسبة إدارة رسوم الصندوق  يدفع

% 1.91ق للفئة )ب( و نسبة ملدير الصندو  صول ألا  صافي قيمة من سنويا% 0.39للفئة )أ( و نسبة 

 ق للفئة )ج(. و يتم دفع الرسوم كل ثالثة أشهر ميالدية.ملدير الصندو  صول ألا  صافي قيمة من سنويا
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 الصندوق يستثمر بالحدود املذكورة فى شروط وأحكام الصندوق.  -2

 

مع توضيح ماهيتها وطريقة  أي عموالت خاصة  حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة ذكر  -0

 .الاستفادة منها 

 

 ال يوجد

 

: القوائم املالية للصندوق 
ً
 ثالثا

البسام و م، وقامت شركة 8102للعام للصندوق يوضح امللحق التالي النتائج املالية النصف سنوية 

  )املحاسبون املتحالفون(شركاؤه 
ً
املتعارف عليها في اململكة ملعايير املحاسبة بمراجعتها، وتمت مراجعتها وفقا

 العربية السعودية املالئمة لظروف الصندوق.

 
































