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 التقرير السنوي 
 للصكوكلصندوق صائب 

 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

 معلومات صندوق اإلستثمار 
 

 اسم الصندوق

 

 .للصكوكصندوق صائب 

 

 أهداف الصندوق
 

هو تحقيق دخل ونمو لرأس المال على المدى المتوسط إلى الطويل، من خالل االستثمار في محفظة متنوعة في دول مجلس التعاون  للصندوقالهدف االستثماري 

. المطابقة لمعايير الهيئة الشرعيةعلى  إصدارات الصكوك و صناديق الصكوك و استثمارات المرابحة وغيرها من األدوات المالية قصيرة األجل الخليجي ترتكز 

 (months SAIBOR 3أشهر ) 3هو مؤشر سعر الصرف السائد بين البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية لمدة  للصندوق االرشادي المؤشرإن 

 

 ستثمار و ممارساتهاإلأهداف وسياسات 
 

من استراتيجية اإلدارة الخاملة  مزيج الصندوق% من أصوله في إصدارات الصكوك وصناديق صكوك. ويستخدم 08يمكن للصندوق االستثمار إلى حد يصل إلى 
جية الشراء واالحتفاظ على شراء محفظة استثمارية متنوعة من إصدارات )الشراء واالحتفاظ( و اإلدارة الفعالة لالستثمارات، على أساس انتقائي.  و تنطوي استراتي

 اق الفعلية وغير ذلك.الصكوك استناداً إلى عوامل مثل الُمصدر و  التقويم و الكوبون و العائد و مدة االستحقاق و خصائص االستدعاء و التعهدات ومدة االستحق
 ية لتعمل على تحسين األداء ضمن قيود أسواق الصكوك الناشئة في دول مجلس التعاون الخليجي و ضمن قيودوسيتم توظيف استراتيجية اإلدارة الفاعلة بانتقائ
 التعامالت. وبناًء على السيولة و مستوى تكاليف توجيهات سياسة االستثمار الخاصة بالصندوق

 
 معايير انتقاء االستثمارات:

 
 .إصدارات في دول مجلس التعاون الخليجي 
  قيود االستثمار أدناه.  9.2التي تلبي المتطلبات تحت المادة اإلصدارات 

 
 االستثمارات المتداولة قصيرة األجل:

مالية متداولة قصيرة األجل مثل استثمارات مرابحة و الصناديق ذات المخاطر المنخفضة و غير ذلك من  ومنتجات في أدوات الصندوقيتم استثمار النقد الزائد في 
 .لمطابقة لمعايير الهيئة الشرعيةا األدوات المالية

 
. 
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  الصندوق أداء

 
 

 السعودي( المالية )باللاير السنوات يغطي مقارنة جدول .1
 

 
قيمة األرباح  المصروفات نسبة

 الموزعة

الوحدات  عدد

 المصدرة

للوحدة  سعر أقل

  سنة خالل

للوحدة  سعر أعلى

  سنة خالل

أصول  قيمة صافي

  وحدة لكل الصندوق

ة أصول صافي قيم

 الصندوق

 
 السنة

 2015 مليون 26 106.70 107.52 106.65 241,603 ال ينطبق 1.38%

مليون 91 180.83 180.83 181.81 121,891 ال ينطبق 1.38%  2016 

 .201 مليون  98 180.89 180.28 22..18 101,882 ينطبق ال 1.30%

 

 اآلداء سجل .9

 
 
 
 
 
 
 
 

 : تشمل  إدارية مصاريف
 الحسابات عمراج أتعاب .1
  .الرقابية الرسوم .9
 .الصندوق إدارة مجلس أتعاب .3
 تداول في النشر رسوم .8

 الشرعية الهيئة أتعاب رسوم .9
 رسوم الحفظ .1
 رسوم إدارية ..
 
 المالية القوائم على اإلطالع نرجو التفاصيل من **  للمزيد

  الصندوق المؤشر

 سنوي )%(

1122عام  15.0% 15.0%  

1121عام  45.3% 1500%  

1122عام  0500% 0510%  

1122عام  0501% 1504%  

 عام 2015 0.02%- 0.87%

 عام 2016 1.24% 2.02%

 عام 2017 0.43% 1.83%

 

 الصندوق المؤشر
 

 جمالي )%(اال

 منذ التأسيس 8.45% 8.32%

 سنوات  5 4.07% 6.84%

 سنوات 2  2.12% 4.83%

 ســنة 0.43% 1.83%

 الصندوق المؤشر
 

 االجمالي )%(

 منذ التأسيس 33.86%- 30.40%-

 سنوات 5 - -

 سنوات 2  - -

 ســنة 12.59%- 0.02%-

 

 عام خالل الصندوق تحملها التي المصروفات سجل

 % سعودي لاير
 

 إدارة رسوم 1512% 211,221

 *رسوم اخرى 0.71% 233,221

                مجموع رسوم التشغيل                   2521% 172,221

 عام خالل الصندوق تحملها التي المصروفات سجل

  % سعودي لاير

 إدارة رسوم 1.5% 127,172

 مصاريف اخرى * 1511% 13,121

 مجموع رسوم التشغيل                                  %1511 212,227
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  أداء

 السنوية التصويت ممارسات عن اإلفصاح .3
 

 ممارسات التصويت. الرجاء مراجعة المرفق لإلطالع على
 
 

 السنوي الصناديق إدارة مجلس تقرير .8
 

 الصناديق ادارة مجلس أعضاء 

 هشام بن حسين ابو جامع )رئيس المجلس( / األستاذ .1

 مستقل( غير الفغم )عضو بدر بن سلمان / األستاذ .9

 مستقل( الزهراني )عضو فرج بن محمد / الدكتور .3

 مستقل( العنزي )عضو سالم بن أحمد / األستاذ  .8

 المهندس/ خالد مدخلي )عضو غير مستقل( .9

 2017 العام خالل الصناديق ادارة مجلس اجتماعات  

 01/05/2017بتاريخ  عقد االجتماع األول 1.

 23/11/2017  بتاريخ عقد االجتماع الثاني 2.

 الصناديق ادارة مجلس اجتماعات حضور: 

 .لصناديقا ادارة مجلس اعضاء جميع حضور لم يتم  :االجتماع األول 1. 

 .الصناديق ادارة مجلس اعضاء جميع حضور تم  :االجتماع الثاني 2.



 

5 
 

 

 

2017 

 

 التقرير السنوي 
 للصكوكلصندوق صائب 
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 مناقشتها خالل االجتماعات تمت التي الموضوعات: 

 .81/89/981االجتماع األول :  .1

الموضوع األول: الموافقة على محضر االجتماع  .أ 
 السابق

الموضوع الثاني الموافقة على إعادة تعيين إرنست  .ب 
 ي للحساباتويونغ كمراجع خارج

الموضوع الثالث: استعراض األداء ومؤشرات  .ج 
 الصناديق 

الموضوع الرابع: تعديالت في شروط وأحكام  .د 
 الصناديق:

 الموضوع الخامس: استعراض تقارير المخاطر .ه 

 الموضوع السادس: استعراض تقارير االلتزام  .و 

الموضوع السابع: المراجعة السنوية لفعالية اشراف  .ز 
ومدير الصندوق حسب المادة مجلس ادارة الصناديق 

 ج من الئحة صناديق االستثمار 30

 الموضوع الثامن: مواضيع أخرى .ح 

 .93/11/981اإلجتماع الثاني :  .9

الموضوع األول: الموافقة على محضر  .أ 
 االجتماع السابق

الموضوع الثاني الموافقة على تعيين سكرتير  .ب 
 مجلس إدارة صناديق االستثمار

ألداء ومؤشرات الموضوع الثالث: استعراض ا .ج 
 الصناديق االستثمارية خالل الفترة الماضية

الموضوع الرابع: التعديالت على الشروط  .د 
 واالحكام

 الموضوع الخامس: استعراض تقارير المخاطر  .ه 

  الموضوع السادس: استعراض تقارير االلتزام .و 

 2017الصناديق لعام  ادارة مجلس قرارات: 

 
 م.9811ديسمبر  99لمجلس و المنعقد بتاريخ الموافقة على محضر االجتماع الثاني ل .أ 

 الموافقة على إعادة تعيين إرنست ويونغ كمراجع خارجي لحسابات الصناديق المشرف عليها من المجلس .ب 

 الموافقة على جميع التعديالت المذكورة أعاله حسب طلب ادارة االصول وبما يتوافق مع الئحة الصناديق االستثمارية. .ج 

 م..981/  89/  81الجتماع االول للمجلس و المنعقد بتاريخ الموافقة على محضر ا .د 

 .مجلس ادارة الصناديق المشرف عليها من المجلس سكرتيرالموافقة على تعيين  .ه 
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 مدير الصندوق
 

 بسجل السعودية العربية المملكة ةألنظم وفقا تأسيسها تم مساهمة  مقفله سعودية شركة وهي ، ) كابيتال االستثمار ( والوساطة المالية ألوراق االستثمار شركة
 .م 2011 أكتوبر 1 في الصادر 11156 - 37 رقم بترخيص المالية السوق هيئة قبل من مرخصة ، وهي 1010235995 رقم تجاري

 
 : الصندوق مدير عنوان

 
 11452 الرياض ، 6888 ب.ص

 السعودية العربية المملكة
  00966112547666 هاتف

  8001248282 المجاني الهاتف
www.icap.com.sa 

 
 )إضافة ضريبة القيمة المضافة(  األحكام و الشروط على حدثت تغييرات توجد• 
 الفترة خالل الصندوق مدير عليها حصل خاصة عموالت أي توجد ال•

 
 

 أمين الحفظ 
 

 بسجل السعودية العربية المملكة ألنظمة وفقا تأسيسها تم مساهمة  مقفله سعودية شركة وهي ، ) كابيتال االستثمار ( والوساطة المالية ألوراق االستثمار شركة
 .م 2011 أكتوبر 1 في الصادر 11156 - 37 رقم بترخيص المالية السوق هيئة قبل من مرخصة ، وهي 1010235995 رقم تجاري

 
 : أمين الحفظ عنوان

 
 11452 الرياض ، 6888 ب.ص

 السعودية العربية المملكة
  00966112547666 هاتف

  8001248282 المجاني الهاتف
www.icap.com.sa 

 
 : ومسؤولياته لواجباته موجز وصف
 الحفظ ألمين تكون الصندوق ألصول ماديةال العهدة .صندوق المتعلقة بكل والمصروفات والدخل وااللتزامات األصول في متعلقة وحسابات بسجالت المدير يحتفظ
 .الدول / المواقع مختلف في له حفظ تابعين أمناء تعيين له يجوز الذي

 
 : باآلتي قام قد الصندوق مدير بأن الحفظ أمين أقر

 و مذكرة المعلومات. الصندوق أحكام و شروط و االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب الوحدات استرداد و ونقل إصدار 25
 و مذكرة المعلومات. الصندوق وأحكام وشروط االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب الوحدات سعر وحساب تقويم .9

 
 االقتراض صالحيات و االستثمار قيود من أي مخالفة
 مسجلة مخالفات التوجد

 
 

  

http://www.icap.com.sa/
http://www.icap.com.sa/
http://www.icap.com.sa/
http://www.icap.com.sa/
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 اإلستثمارية واألنشطة اإلستثماري الصندوق أداء عن تقرير
 

 الدوليــة العــام الديــن أســواق او لصكــوكا ســوق أداء قيــاس يمكــن

 للصكــوك جمالــياال للعائــد جونــز داو مؤشــر" بــأداء الشــريعة مــع المتوافقــة 

  DOW JONES SUKUK TOTAL RETURN INDEX " 

 فــي الصكــوك، ءألدا واقعــي إسترشــادي مؤشــر يعتبــر حيـث

  ،9811 عــامب مقارنة %8.80بنسبة  المؤشر أداء ارتفــع .981 عــام نهايــة 

  الدوليـة الديـن أدوات صناديـق" أصـول مجمـوع كما ارتفع

 %8.09 نسبةبــ .981نهاية عام  " المحليةالشـريعة مـع والمتوافقـة

 .9811 بعـام مقارنـة 

        

 استثمارات مدير الصندوق  القانوني المحاسب

 
 : العنوان و األسم

 )السعودي باللاير( الصندوق مدير تثماراتإس 

 صولاأل قيمة صافي عدد الوحدات  ويونغ ارنست

 7,023,509 64,743  فهد الملك طريق – السادس الدور – الفيصلية برج

    .السعودية العربية المملكة -الرياض 11461 – العليا

 القوائم المالية   
ي تبين ان القوائم المالية يرجى الرجوع إلى القوائم المالية والت

أعدت ورجعت وفقا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة 
السعودية للمحاسبين القانونيين، وأنها تقدم صورة صحيحة وعادلة 

 لكل من:
 

  صافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق
 اإلستثمار عن الفترة المحاسبية لتلك القوائم.

 اإلستثمار في نهاية الفترة. المركز المالي لصندوق 

يرجى الرجوع إلى القوائم المالية المرفقة في هذا التقرير والتي تم  
إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة العربية 
السعودية والئحة الصناديق االستثمارية الصادرة عن هيئة السوق المالية 

 علومات.وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة الم
 

 : على متوفرة المالية القوائم
 كابيتال اإلستثمار موقع

www.icap.com.sa 
 ) تداول ( السعودية المالية السوق شركة موقع

www.tadawul.com.sa 
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 إخالء مسؤولية 

 

 
 وقت أي في ترتفع أو تقل أن يمكن قيمة اإلستثمار أن يدركوا أن رينالمستثم على و المالية األسواق في باإلستثمار المرتبطة المخاطر من لعدد عرضة اإلستثمارات

 العمات أسعار في التغير أن . استثمره الذي المبلغ من أقل مبلغا يسترد أن يمكن أن المستثمر كما المستقبل، في االداء على دلياً  بالضرورة ليس السابق االداء وأن
 يؤدي قد مفاجئ وكبير النخفاض تتعرض أن يمكن المالية الورقة قيمة أن لذلك إضافة.المالية الورقة دخل أو عرس أو قيمة على تأثير سلبي إلى يؤدي أن يمكن

 رسوم خصم هناك يكون قد .المزيد دفع إلى قد يضطر وأنه أصاً  أودعه أو استثمره الذي المبلغ كامل على تقتصر ال قد و المستثمر المبلغ تساوي لخسارة
 في ينطبق وقد الصناديق، وأحكام شروط على بناًءا مبكر استرداد رسوم االشتراك أو رسوم اإلستثماراضافة الى بيع عند أو األولي الستثمارا تاريخ في ومصاريف

 بنك لدى مبلغ إيداع عن يختلف الصناديق من النوع هذا في وحدة أي شراء فإن النقد أسواق صناديق يخص وفيما .باألداء خاصة رسوم خصم الحاالت بعض
 .والهبوط للصعود ُعرضة وإيراداتها الوحدات قيمة وأن الطرح، بقيمة الوحدات استرداد طلب بقبول ملزم غير الصندوق مدير محلي، وأن

 
 بشأن الضريبية او القانونية او المالية ، المشورة أخذ المستثمرين لذاعلى االعان، يتلقون الذين االشخاص لجميع مالئمة غير المالية األوراق هذه تكون قد

 لإلستثمار الرئيسة المخاطر على لالطاع الصندوق وأحكام الرجوع لشروط يرجى .المالية األوراق هذه في اإلستثمار مالئمة مدى او االستثمارية اإلستراتيجيات
 اإلستثمار شركة قبل من أعد التقرير هذا .الصندوق في الصندوق مدير واستثمارات للصندوق المالية الى القوائم باالضافة الشركة، موقع خال من تجدونها والتى

 ألوراق
 او شكل بأي بالكامل او جزئًيا اونشره ارساله او توزيعه إعادة واليجوز السعودية العربية المملكة في الرياض مدينة في )كابيتال اإلستثمار( الوساطة  و المالية
 .تالكابي اإلستثمار شركة من صريحة خطية موافقة دون طريقة

 


