
  

 

 

 

تالشركة  اب ي     آي 

م لفرص ي آي  لصندوق التقرر النصف سنوي  للعام  السعودية األس

  م 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر ي  تقار م السعودية صندوق  آي  دون مقابل ومتوفرة  موقعنا ي لفرص األس  www.gibcapital.comمتاحة عند الطلب و



 

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 "    م9201للصندوق للعام النصف سنوة " النتائج المالية 1الم



 

  مقدمة:

ـــ ـــر معلومـــات  يو م لفـــرص ـــي آي ـــ صـــندوق ـــذا التقر خـــالل النصـــف األول مـــن العـــام  الســـعودية األســـ
تال.، والذي يدار من قبل شركة 2018 اب ي     آي 

ثمار    أوًال: معلومات صندوق االس

  اسم الصندوق   - 1

م لفرص ي آي صندوق         .السعودية األس

ثمار  - 2 داف وسياسات االس   :ا

داف - أ    : ةثمار االس الصندوق  أ

م لفرص ي آي  صندوق  دف ــو الســعودية، األس م صــندوق  و  ــ نمــو لتحقيــق المــدة، مفتــوح عــام أســ
ــــل المتوســــط المــــدى ــــ المــــال رأس ثمار خــــالل مــــن والطو ــ االســــ م ــ ات أســــ ــ المدرجــــة الســــعودية الشــــر  ــ

م سوق  سية السعودية األس م سوق  أو الرئ ــام مــع يتوافــق بمــا )نمــو( الموازة السعودية األس  الشــرعة أح
  .اإلسالمية

   :ثماراالس اتيجياتاس -ب

ــ المـــال رأس ـــ نمـــو لتحقيـــق الصـــندوق  ـــدف ـــل المتوســـط المـــدى ـ ـــق عـــن والطو ثمار طر ــ االســـ  أوراق ـ
ــا مــن بأقــل مقيمــة ماليــة ــ الماليــة األوراق بيــع أو الصــندوق  مــدير تقــدير حســب العادلــة قيم  المكشــوف ع
مــاًا مناســب الصــندوق  مــدير يــراه مــا حســب ــام مــع يتوافــق و  ــ الصــندوق  عتمــد وال اإلســالمية، الشــرعة أح
اتيجيتھ تنفيذ ات أوزان ع اس ثمر ال الشر ا س شادي المؤشر  ف  )Benchmark Agnostic( اإلس
حق ثماره ترك الصندوق  لمدير و   . مناسباً  يراه بما معينة مالية أوراق  اس

معيات العامة  ا مدير الصندوق  ا بع ولالطالع ع السياسات المتعلقة بحقوق التصوت ال ي

 : ارة الرابط التا ات المدرجة ير ز content/uploads/2018/05/MF‐https://www.gibcapital.com/wp‐للشر

Voting.pdf‐Proxy 

ع الدخل و األراح : -ج   سياسة توز

ادة قيمة الوحدة. م ع ز ثمار الدخل و أراح األس عاد اس ع أراح بل   ال يتم توز



 

  الصندوق أداء: نياً ثا

  
 أصول الصندوق و سعر الوحدات - 1

  
  

  الفئة
  2019النصف األول من العام 

  الصندوق   ج  ب  أ
  30,974,492.15   30,869,450.19   105,041.96     -   صا قيمة أصول الصندوق 

ل وحدة   12.2535   12.2543   12.0159   10.0000   صا قيمة أصول الصندوق ل

ل أع صا قيمة  أصول الصندوق ل
  وحدة

 10.0000   12.7990   13.0205   13.0204  

ل  أقل صا قيمة أصول الصندوق ل
  وحدة

 10.0000   10.4196   10.5579   10.5370  

اية  عدد الوحدات المصدرة (كما  
ة)   الف

0.00  8,741.91  2,519,068.40  2,527,810.31  

 

س)م  و م 2019العام النصف األول من ( أداء الصندوق  - 2   نذ التأس
س:  منذ التأس

م9201النصف األول من العام   البند 
  الفئة أ* ب ج الصندوق 
22.53% 22.54% 20.16% %0.00  أداء الصندوق  
 **أداء المؤشر االرشادي 24.29% 24.29% 24.29% 24.29%

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

 منذ التغيير  م و للمؤشر الحالي 2018أداء المؤشر يعكس األداء المركب للمؤشر السابق منذ التأسيس حتى نهاية  :*)*(

  

 منذ بداية العام:
م9201النصف األول من العام   البند 

  الفئة أ* ب ج الصندوق 
16.00% 15.78% 15.03% %0.00  أداء الصندوق  
 المؤشر االرشاديأداء  14.53% 14.53% 14.53% 14.53%

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



 

  : نبذة عن مدير الصندوق اً لثثا

  اسم وعنوان مدير الصندوق  - 1
 
ــ شـــركة تـــال ـــي آي ـ ــ اب ـ ص شـــركة و ن بموجـــب والقائمـــة المؤسســـة واحـــد، ـــ يـــة المملكـــة قـــوان  العر

موجــب الســعودية، ل و ــ خيص ه 06/02/1429 وتــارخ 1010244294 رقــم التجــاري  ال ــ  عــن الصــادر 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

 

ـــا مقيمـــة  عتقـــد أ م  ـــ أســـ ــًا لضـــوابط الشـــرعة اإلســـالمية  ة وفقـ ـــ ثمار أصـــول الصـــندوق خـــالل الف تـــم اســـ
ــــ  ك ــــان ال ــــا.  ــــي بأســــعار تــــوفر عوائــــد جيــــدة مقارنــــة بمســــتوى مخاطر ـــ القطــــاع البن ـ ة  ــــ ــ خــــالل الف ــ األك

عتقــد   ، ــ المــدى القصــ ــ القطــاع ع ــ قــد تــؤثر ع ة محليــًا وعالميــًا ال ــ والــذي، بــالرغم مــن التطــورات األخ
ثمار  اتيجية اإلســ ــ الســوق. تمــت إدارة أصــول الصــندوق وفقــًا إلســ يًا من القطاعات األك جاذبية  س أنھ 

اصة بالصندوق والمفصلة ثمار". ا اتيجيات اإلس      قسم "اس



 

 

ات حدثت ع شر   - 4 غي ام الصندوق خالل النصف التفاصيل أي  يوط واح  م2019من العام  ثا

 # التعديل
 -   ال يوجد

 
ــاطر المتوقعــة خــالل النصــف ا - 5 اتيجية الصندوق، وا ام الصندوق من خالل اس ن شروط وأح

ـــ جميـــع م2019األول مـــن العـــام  ي الوحـــدات ، تحتـــوي ع ـــن مـــال ا أن ُتمِكّ ــ مـــن شـــأ ـ المعلومـــات ال
شطة الصندوق. شأن أ افية   من اتخاذ قرار مدروس ومب ع معلومات 

 
ــــا  - 6 ثمر ف ســــ ــــ  ــ الصــــندوق نفســــھ والصــــناديق ال ــ ســــبة ع ســــبة رســــوم االدارة ا االفصــــاح عــــن 

 الصندوق.

سبة إدارة رسوم الصندوق  يدفع ا %1.00 ب ق لمــدير الصــندو  الصندوق  أصول  صا قيمة من سنو
سبة  ا %1.75للفئة (أ) و  ســبة لمــدير الصــندو  صــول األ  صــا قيمة من سنو  %0.50ق للفئــة (ب) و 

ا ـــة مـــــن ســـــنو ـــا قيمــ ــــندو  صـــــول األ  صــ ــــدير الصـ ر لمـ ـــــل ثالثـــــة أشـــــ ـــع الرســـــوم  ــــة (ج). و يـــــتم دفــ ق للفئـ
 ميالدية.

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

 

   



 

عاً  فظ: را ن ا   أم

 المالية البالد شركة

د 8162  العليا -، طرق الملك ف

 3701 -  12313الراض 

 المملكة العرية السعودية

  3636 92000 966+ اتف:

capital.com-www.albilad  

ي الوحدات و اتخاذ  و المسؤول عن حفظ وحماية أصول الصندوق نيابة عن جميع مال فظ  ن ا أم

  جميع التداب اإلدارة فيما يخص حفظ أصول الصندوق.

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  ضافة إ مخالفة قيود وحدود االس المعمول 

ثمار.  صناديق االس

ي: خامساً  اسب القانو   ا

اسبون ال شركة ائھ (ا   المتحالفون)سام و شر

 السليمانية - ، طرق األم محمد بن عبدالعزز 8764

 8764 -  11557الراض 

 المملكة العرية السعودية

   5333 206 11 966+ اتف:

www.pkf.com  

  

  



 

 

 القوائم المالية للصندوق سادسًا: 

ة  ق التا النتائج المالية النصف سنو سام و م، وقامت شركة 2019للعام للصندوق يو الم ال
اؤه  اسبون المتحالفون)شر ا وفقًا لبمراجع (ا ا  ا، وتمت مراجع اسبة المتعارف عل معاي ا

 المملكة العرية السعودية المالئمة لظروف الصندوق.
 

 
























