
  

 

 

 

 جي آي بي كابيتالشركة 

 م 2019للعام  السعودية لألسهم بي آي جي لصندوق التقرير السنوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  www.gibcapital.comمتاحة عند الطلب وبدون مقابل ومتوفرة في موقعنا بي لألسهم السعودية صندوق جي آي بي  تقارير
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 محتويات التقرير

          

 

: معلومات صندوق االستثمار 
ً
 أوال

 
ً
 أداء الصندوق : ثانيا

 
ً
 نبذة عن مدير الصندوق : ثالثا

:رابع
ً
 أمين الحفظ ا

: املحاسب القانوني
ً
  خامسا

 :
ً
 ق القوائم املالية للصندو سادسا

  م9201للصندوق للعام السنوية " النتائج املالية 1امللحق رقم "
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 مقدمة:

، والحححذي يحححدار محححن قبحححح  2019عحححام خححح    السحححعودية لألسححححهم بحححي آي  جحححي صحححندوق هحححذا التقريحححر معلومحححات  يوضححح 

 جي آي بي كابيتا .شركة 

: معلومات صندوق االستثمار 
ً
 أوال

 اسم الصندوق   -1

 .السعودية لألسهم بي آي  جيصندوق      

 :االستثماراهداف وسياسات   -2

  : ةيتثمار االس الصندوق  أهداف -أ

 فححي املححا  رأس في نمو لتحقيق املدة، مفتوح عام أسهم صندوق  وهو السعودية، سهمأل ل بي آي  جي صندوق  يهدف

 السححعودية األسححهم سححوق  فححي املدرجححة السححعودية الشححركات أسححهم فححي االسححتثمار خحح   مححن والطوي  املتوسط املدى 

 .(نمو) املوازية السعودية األسهم سوق  أو الرئيسية

  :تثماراالس تراتيجياتاس -ب

 ماليححححة أوراق فحححي االسحححتثمار طريححححق عحححن والطويححح  املتوسححححط املحححدى  فحححي املححححا  رأس فحححي نمحححو لتحقيححححق الصحححندوق  يهحححدف

 يححرا  مححا حسححب املكشححوف علحح  املاليححة األوراق بيحح  أو الصندوق  مدير تقدير حسب العادلة قيمتها من بأق  مقيمة

 مناسب الصندوق  مدير
ً
 .ا

ول ط ع عل  السياسات املتعلقة بحقوق التصويت التي يتبعها مدير الصندوق في الجمعيات العامة للشركات 

 Voting.pdf-Proxy-content/uploads/2018/05/MF-ibcapital.com/wphttps://www.gاملدرجة يرج  زيارة الرابط التالي: 

 سياسة توزي  الدخ  و األرباح : -ج

 ال يتم توزي  أرباح ب  يعاد استثمار الدخ  و أرباح األسهم عبر زيادة قيمة الوحدة.

  

https://www.gibcapital.com/wp-content/uploads/2018/05/MF-Proxy-Voting.pdf
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 ثا
ً
 الصندوق أداء: نيا

 

 أصول الصندوق و سعر الوحدات -1

 

نسبة 

 املصروفات

عدد الوحدات 

 املصدرة

أقل صافي قيمة 

الصندوق أصول 

 لكل وحدة

أعلى صافي قيمة 

أصول الصندوق 

 لكل وحدة

صافي قيمة أصول 

الصندوق لكل 

 وحدة

صافي قيمة أصول 

 الصندوق 
 الفترة الفئة 

 أ - 10.0000 10.0000 10.0000 0.00 

2018 
 ب 2,358,023.15 10.3042 11.2935 9.5609 228,841.33 

 ج 26,841,271.30 10.4283 11.3635 9.6251 2,573,888.49 

 الصندوق  29,199,294.45 10.4182 11.3577 9.6251 2,802,729.82 0.96%

 أ - 10.0000 10.0000 10.0000 0.00 

2019 
 ب 10,519.09 12.0234 12.7529 10.2724 874.88 

 ج 31,046,203.52 12.3289 12.9623 10.3968 2,518,163.00 

 الصندوق  31,056,722.61 12.3288 12.945 10.3866 2,519,037.88 1.05%

 

  أداء الصندوق  -2

 

 الفترة أداء الصندوق  أداء املؤشر االرشادي

 الفئة  أ ب  ج الصندوق  -

6.32% 4.18% 4.28% 3.04% 0.00% 2019 

12.67% 18.34% 18.23% 16.68% 0.00% 2018 

 منذ التأسيس  0.00% 20.23% 23.29% 23.29% 21.98%

 

 )*(: أداء الفئة ال يعكس األداء الفعلي حتى يتم االشتراك بها
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 )ر.س.( 2019ديسمبر  31املصاريف و الرسوم في  -3

 

 البند  املصاريف و الرسوم 

 رسوم اإلدارة 189,665.50

 أتعاب املحاسب القانوني 26,250.80

 رسوم النشر في موق  تداو   10,001.00

 مكافاة أعضاء مجلس إدارة الصندوق  24,998.85

 رسوم رقابية ) من قب  هيئة السوق املالية( 7,500.00

 مصاريف التعام  11,700.00

 أخرى  62,507.25

 إجمالي املصروفات 332,623.40

 نسبة املصروفات ملتوسط صافي األصو   1.05%

 

 

 : وق لصندا مجلس عجتماا

 اتخاذها من قبل مجلس إدارة الصندوق: لتي تما اراتلقر ا همأ

  ق بالسو  جةر ملدا ى ألخر ا يقدبالصنا نةر مقا وق لصندا أداء مناقشة •

وافقة على  •  )أرامكو( السعودية العربية الزيت شركة في  االكتتاباعتماد امل

 املخاطر و االلتزام  مدير  مع ير املخاطر و االلتزامر تقا مناقشة •

 

 ويت: ممارسات التص

 .2019عام بنود خالل التم االمتناع عن التصويت بجميع 
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 لثثا
ً
: نبذة عن مدير الصندوق ا  

  اسم وعنوان مدير الصندوق  -1

 

 العربيححححححة اململكححححححة قححححححوانين بموجححححححب والقائمححححححة املؤسسححححححة واحححححححد، شحححححح   شححححححركة وهححححححي كابيتححححححا  بححححححي آي  جححححححي شححححححركة

 عحححححن الصحححححادر والتحححححرخي  ه 1429/ 02/ 06 وتحححححاري  1010244294 رقحححححم التجحححححاري  السحححححج  وبموجحححححب السحححححعودية،

 . 07078-37 رقم املالية السوق  هيئة

 

 عنوان مدير الصندوق: 

 كابيتا  بي آي  جي شركة

 1 ب رقم مبنى املنخفضة، املباني

 واملكتبية السكنية للمباني غرناطة واحة

 الشرقي الدائري  طريق

 11692 - الرياض ، 89859. ب.ص

 .السعودية العربية اململكة

 

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

 

 ال يوجد

 

 :أنشطة االستثمار خالل الفترة   -3

تححححم اسححححتثمار اصححححو  الصححححندوق خحححح   الفتححححرة فححححي اسححححهم نعتقححححد بأ هححححا مقيمححححة بتقييمححححات جذابححححة والتححححي نتوقحححح  ا هححححا 

 عححن 
ً
 باالعتبار مستوى امل اطر. كان التركيز خ   الفترة علحح  شححركات معينححة، فضحح 

ً
ستحقق عوائد مجدية اخذا

 
ً
 فحححححي أساسحححححيا ها. تمحححححت ادارة اصحححححو  الصحححححندوق وفقحححححا

ً
 ملحوصحححححا

ً
 علححححح  قطاعحححححات معينحححححة، شحححححهدنا تحسحححححنا

ً
كونحححححي تركيحححححزا

  الستراتيجية االستثمار ال اصة بالصندوق واملفصلة في قسم "استراتيجيات االستثمار".
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 م2019العام وط واحكام الصندوق خالل تفاصيل أي تغييرات حدثت على شر  -4

 # التعدي 

 كحد أقص ى من صافي قيمة األصو  ال اضعة لإلدارة و يتم دف  الرسوم  %٠,٠٣رسوم الحفظ بحيث ال تتجاوز الرسوم  تغيير
ً
سنويا

 كما سيدف  الصندوق رسوم العمليات بحد أقص ى 
ً
 ريا  سعودي لك  عملية. ٣٠شهريا

1 

 

، م2019ن شروط وأحكام الصندوق من خالل استراتيجية الصندوق، واملخاطر املتوقعةة خةالل العةام ا -5

ن مةةةالكي الوحةةةدات مةةةن اتخةةةاذ قةةةرار مةةةدروس ومب ةةةُ 
ذ
مكةةةا
م
تحتةةةوي علةةةى جميةةةع املعلومةةةات الأةةةُ مةةةن شةةة الا أن ت

 على معلومات كافية بش ن أنشطة الصندوق.

 

والصةةةةةةناديق الأةةةةةةُ يسةةةةةةتثمر ف لةةةةةةا االفصةةةةةةاس عةةةةةةن نسةةةةةةبة رسةةةةةةوم االدارة امل تسةةةةةةبة علةةةةةةى الصةةةةةةندوق نفسةةةةةة   -6

 الصندوق.

ق للفئححة ملححدير الصححندو  الصححندوق  أصححو   صححافي قيمححة مححن سححنويا %1.00 بنسححبة إدارة رسححوم الصححندوق  يححدف 

 محححن سحححنويا% 0.50ق للفئحححة )ب( و نسحححبة ملحححدير الصحححندو  صحححو  األ  صحححافي قيمحححة محححن سحححنويا% 1.75)أ( و نسحححبة 

 )ج(. و يتم دف  الرسوم ك  ث ثة أشهر مي دية.ق للفئة ملدير الصندو  صو  األ  صافي قيمة

 الصندوق يستثمر بال دود املذكورة فى شروط وأحكام الصندوق.  -7

 

مع توضيح ماهيتلا وطريقة  أي عموالت خاصة حصل عل لا مدير الصندوق خالل الفترة ذكر  -8

 .االستفادة منلا

 ال يوجد

 مخالفات قيود االستثمار -9

 

  

 املخالفةتفاصيل  التاريخ

من الئحة صناديق االستثمار حيث قام الصندوق بتجاوز الحد األعلى لالستثمار في     )3 -ز ( 41تم مخالفة الفقرة   15-4-2019

 .بنسبة تجاوزت المؤشر االرشادي الشركة السعودية للصناعات األساسية
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ً
 أمين ال فظ: رابعا

 املالية الب د شركة

 العليا -، طريق امللك فهد 8162

 3701 - 12313الرياض 

 اململكة العربية السعودية

  3636 92000 966+ هاتف:

capital.com-www.albilad 

أمين الحفظ هو املسؤو  عن حفظ وحماية أصو  الصندوق نيابة عن جمي  مالكي الوحدات و اتخاذ جمي  

 اإلدارية فيما يخ  حفظ أصو  الصندوق.التدابير 

، وتقويم وحساب سعر يتطلب من أمين الحفظ ابداء رايي فيما يتعلق بإصدار ونق  واسترداد الوحدات  ال

املعمو  بها في الئحة صناديق  ضافة إل  مخالفة قيود وحدود االستثمار وص حيات االقتراضباإل  الوحدات،

 االستثمار.

 
ً
 امل اسب القانوني: خامسا

 سام و شركائي )املحاسبون املتحالفون(الب شركة

 السليمانية -، طريق األمير محمد بن عبدالعزيز 8764

 8764 - 11557الرياض 

 اململكة العربية السعودية

   5333 206 11 966+ هاتف:

www.pkf.com 

 

 

http://www.albilad-capital.com/
http://www.pkf.com/
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 :
ً
 املالية للصندوق القوائم سادسا

 )املحاسبون املتحالفون(البسام و شركاؤ  ، وقامت شركة  م2019يوض  امللحق التالي النتائج املالية للعام 

 ملبمراجعته
ً
اململكة العربية السعودية امل ئمة لظروف عايير املحاسبة املتعارف عليها في ا، وتمت مراجعتها وفقا

 الصندوق.

 

 


