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اسم الصندوق
صندوق صائب للمتاجرة بالسلع

أهداف الصندوق

تحقيــق نمــو معتــدل لــرأس المــال مــع المحافظــة علــى ســيولة كافيــة مــن خــال االســتثمار فــي أدوات
ماليــة متنوعــة متوافقــة مــع معاييــر الشــريعة اإلســامية .سيســتثمر الصنــدوق فــي أدوات ماليــة ذات
مخاطــر منخفضــة وســيولة عاليــة.

اهداف وسياسات اإلستثمار وممارساته
يســعى الصنــدوق إلــى تحقيــق عائــد أعلــى مــن المؤشــر االرشــادي مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن
أدوات االســتثمار المتوافقــة مــع معاييــر الشــريعة اإلســامية مــع المحافظــة علــى ســيولة كافيــة
ومقاييــس مخاطــر حــذرة .مــن خــال االســتثمار المتوافــق مــع معاييــر الشــريعة اإلســامية فــي األصــول
التاليــة:
•معامالت المرابحة وأدوات قصيرة األجل متوافقة مع معايير الشريعة اإلسالمية.

•عقود التمويل المطابقة لمعايير الشريعة اإلسالمية ،مثل عقود التمويل بالمرابحة.
•إصدارات الصكوك (عدا الصكوك القابلة للتحويل).

•صناديــق االســتثمار المحليــة والعالميــة المتوافقــة التــي تســتثمر فــي أدوات النقــد و الدخــل الثابــت
و مــع معاييــر الشــريعة اإلســامية و يمكــن التخــارج منهــا فــي مــده اقصاهــا ســنه واحــده :صناديــق
المعامــات قصيــرة األجــل االســتثمارية ،وصناديــق المتاجــرة بالســلع ،وصناديــق الصكــوك.

•الودائع اإلسالمية المركبه.

سيطبق المدير التوجيهات العامة التالية لتوزيع األصول إلدارة الصندوق:
•سيســتثمر الصنــدوق فــي معامــات المرابحــة واألدوات قصيــرة األجــل األخــرى المتوافقــة مــع معاييــر
الشــريعة اإلســامية ذات المخاطــر المماثلــة إلدارة متطلبــات الســيولة.

•ســيكون االســتثمار فــي عقــود التمويــل المطابقــة لمعاييــر الشــريعة اإلســامية بحــد أقصــى 50%
مــن صافــي قيمــة األصــول عنــد التملــك.

•ســيكون االســتثمار فــي الصكــوك وصناديــق الصكــوك و الودائــع اإلســامية المركبــة بحــد أقصــى 30%
مــن صافــي قيمــة األصــول عنــد التملــك.

•االســتثمار فــي صناديــق االســتثمار أو برامــج االســتثمار المشــتركة ســتتم بنــاء علــى الئحــة صناديــق
االســتثمار الصــادرة مــن هيئــة ســوق الماليــة.

•ســيحافظ الصنــدوق علــى ســيولة لغــرض تلبيــة طلبــات االســترداد العاديــة مــن خــال تخصيــص جــزء
كاف مــن أصــول الصنــدوق فــي اســتثمارات ذات ســيولة جيــدة مثــل تعامــات المرابحــة وأدوات إدارة
الســيولة األخــرى المتوافقــة مــع معاييــر الشــريعة اإلســامية.
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بناء مخصص مخاطر:
•أســاس تكويــن مخصــص المخاطــر تحــدد فــي بدايــة كل ربــع ســنة بنــاء علــى بيانــات ربــع الســنة الســابق
كالتالــي:

أ  -يبنى االحتياطي على أساس نسبة  10%من صافي الدخل .أو

ب  -إذا وصــل حجــم االحتياطــي  2%مــن إجمالــي أصــول الصنــدوق  ،تبنــى احتياطــات أخــرى  10%مــن
صافــي الدخــل فقــط بالنســبة لــأوراق الماليــة خــاف تعامــات المرابحــة التــي لهــا مــدة اســتثمار أقــل
مــن ســنة واحــدة.

ً
ســنويا أو عنــد الضــرورة مــن قبــل
•النســب المطبقــة أعــاه علــى تكويــن مخصــص المخاطــر ســتراجع
مجلــس إدارة الصنــدوق.

•معاملــة االحتياطــات القائمــة تحــدد فــي وقــت إعــادة هيكلــة الصنــدوق ،أو إنهــاء العمــل فــي الصنــدوق،
بواســطة مجلــس إدارة الصنــدوق.

قيود التصنيف االئتماني واألطراف النظيرة:
•ســيتم إدارة مخاطــر االئتمــان مــن خــال الحــد مــن مخاطــر التركيــز والتعامــل مــع أطــراف نظيــرة ذات
تصنيــف ائتمانــي مرتفــع (تصنيــف ائتمانــي اســتثماري) لمعامــات المرابحــة كمــا فــي توجيهــات المخاطر
الداخليــة.

•اســتثمارات معامــات المرابحــة لــكل طــرف نظيــر (جهــة منفــذة للصفقــة) بنــاء علــى تصنيفــات االئتمــان.
باســتثناء البنــك الســعودي لالســتثمار ،واألطــراف ذات العالقــة ،والمديــر حيــث ســيتم تحديــد التعامــل
معهــم كمــا فــي الئحــة صناديــق االســتثمار الصــادر مــن هيئــة ســوق الماليــة.

•اســتثمارات الصكــوك ســيتم تحديــد التعامــل معهــم كمــا فــي الئحــة صناديــق االســتثمار الصــادرة مــن
هيئــه ســوق الماليــة.

توجيهات استثمار أخرى:
•المتوسط الموزون لمدة استحقاق الصندوق لن يتجاوز  4سنوات.

•ســتكون العملــة الرئيســة الســتثمارات الصنــدوق الريــال الســعودي ،الحــد األعلــى المســموح بــه
لالســتثمار فــي أوراق ماليــة بعملــة الــدوالر أو عمــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي هــي  25%مــن
أصــول الصنــدوق.

ـدال مــن توزيعــه
•يعتبــر الصنــدوق صنــدوق تراكمــي الدخــل حيــث ســيعاد اســتثمار الدخــل فــى الصنــدوق بـ ً
علــى المشــتركين  .قيمــة إعــادة االســتثمار ســتعكس فــي صافــي قيمــة األصــول وســعر الوحــدة.

•الحــد األعلــى المســموح بــه لتمويــل الصنــدوق هــو  10%مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق ،باســتثناء
طلــب التمويــل مــن المديــر أو تابــع لــه ،لتلبيــة طلبــات االســترداد.
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أداء الصندوق
 .1جدول مقارنة يغطي السنوات المالية

(بالريال السعودي)

السنة

صافي قيمة أصول
الصندوق

صافي قيمة أصول
الصندوق لكل وحدة

أعلى سعر للوحدة
خالل سنة

أقل سعر للوحدة
خالل سنة

عدد الوحدات
المصدرة

قيمة األرباح
الموزعة

نسبة المصروفات

2014

 1,209مليون

12.8640

12.8640

12.7301

93،944،243

ال ينطبق

0.65%

2015

 875مليون

12.9914

12.9914

12.8642

67،337،345

ال ينطبق

0.63%

2016

 503مليون

13.2230

13.2215

12.9925

38،023،572

ال ينطبق

0.75%

 .2سجل األداء
الصندوق

الصندوق

المؤشر

سنوي)(%

االجمالي)(%
منذ التأسيس

32.23%

30.08%

عام 2007

4.29%

4.29%

 5سنوات

6.11%

4.98%

عام 2008

2.72%

3.47%

 3سنوات

3.87%

3.13%

عام 2009

0.59%

0.91%

سنة

1.78%

1.83%

عام 2010

0.60%

0.75%

عام 2011

0.86%

0.67%

عام 2012

1.03%

0.88%

%

ريال سعودي

عام 2013

1.11%

0.91%

رسوم إدارة

0.50%

3,035,901

عام 2014

1.05%

0.64%

مخصص مخاطر

0.19%

1,147,872

عام 2015

0.99%

0.63%

مصاريف إدارية *

0.06%

345,617

عام 2016

1.78%

1.83%

مجموع رسوم التشغيل

0.75%

4,529,390

سجل المصروفات التي تحملها الصندوق خالل عام

* مصاريف إدارية تشمل :
 .1أتعاب مراجع الحسابات .3 .رسوم النشر في تداول.
 .2الرسوم الرقابية.

 .4أتعاب مجلس إدارة الصندوق.

 .5رسوم أتعاب الهيئة الشرعية.

** للمزيد من التفاصيل نرجو اإلطالع على القوائم المالية
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 .3تقرير مجلس إدارة الصناديق السنوي
•أعضاء مجلس ادارة الصناديق

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

 .2اإلجتماع الثاني 2016/12/22 -
أ ) الموافقة على محضر االجتماع السابق.

 .2المهندس  /خالد بن محمد مدخلي (عضو غير مستقل)

ب ) الموافقة على سياسة حقوق التصويت المحدثة

 .4الدكتور  /محمد بن فرج الزهراني (عضو مستقل)

ت ) الموافقة على ميثاق مجلس ادارة الصناديق المحدث.

 .3األستاذ  /سلمان بن بدر الفغم (عضو غير مستقل)
 .5األستاذ  /أحمد بن سالم العنزي (عضو مستقل)

•اجتماعات مجلس ادارة الصناديق خالل
العام : 2016
 .1اإلجتماع األول عقد بتاريخ 2016/06/02

 .2اإلجتماع الثاني عقد بتاريخ 2016/12/22

•حضور اجتماعات مجلس ادارة الصناديق:
 .1االجتماع األول :تم حضور جميع اعضاء مجلس ادارة
الصناديق.

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

لصناديق االستثمار . 2016 -

ث ) استعراض أداء الصناديق ومؤشراتها وتحققها

ألهدافها للفترة السابقة لالجتماع.

ج ) استعراض ومناقشة تقارير ادارة المطابقة و االلتزام.

ح ) استعراض ومناقشة تقارير ادارة المخاطر.

خ ) الموافقة على تحديث استراتيجيات ادارة صناديق

االستثمار حسب الئحة صناديق االستثمار الجديدة

•قرارات مجلس ادارة الصناديق
لعام : 2016
 .1الموافقة على اعادة تعيين ( )Ernst & Youngكمراجع

خارجي للحسابات.

 .2الموافقة على االشتراك في بعض االكتتابات األولية.
 .3الموافقة على سياسة حقوق التصويت المحدثة

•الموضوعات التي تمت مناقشتها
خالل االجتماعات :
 .1اإلجتماع األول 2016/06/02 -

للصناديق االستثمارية.

 .4الموافقة على ميثاق مجلس ادارة الصناديق المحدث.
 .5الموافقة على تحديث استراتيجية ادارة صناديق

االستثمار حسب الئحة صناديق االستثمار الجديدة.

أ ) تجديد عقود عضوية أعضاء مجلس ادارة الصناديق.
ب ) الموافقة على محضر االجتماع السابق.

ت ) استعراض أداء الصناديق ومؤشراتها وتحقيقها
ألهدافها للفترة السابقة لالجتماع.

ث ) استعراض ومناقشة تقارير ادارة المطابقة وااللتزام.
ج ) استعراض ومناقشة تقارير ادارة المخاطر.

ح ) المراجعة السنوية لفعالية االشراف على مجلس ادارة
الصناديق.
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مدير الصندوق
شــركة االستثمـــار لــأوراق الماليــة والوســاطة ( االســتثمار كابيتــال )  ،وهــي شــركة ســعودية مســاهمة
مقفلــه تــم تأسيســها وفقــا ألنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية بســجل تجــاري رقــم ،1010235995
وهــي مرخصــة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة بترخيــص رقــم  11156 - 37الصــادر فــي  1أكتوبــر 2011م.
عنوان مدير الصندوق :
ص.ب ،6888:.الرياض 11452
المملكة العربية السعودية
هاتف 00966 11 2547666 :
الهاتف المجاني 800 124 8282 :
www.icap.com.sa
•ال توجد أي تغييرات حدثت على الشروط و األحكام
•ال توجد أي عموالت خاصة حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة

أمين الحفظ
شــركة االستثمـــار لــأوراق الماليــة والوســاطة (االســتثمار كابيتــال)  ،وهــي شــركة ســعودية مســاهمة
مقفلــه تــم تأسيســها وفقــا ألنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية بســجل تجــاري رقــم ،1010235995
وهــي مرخصــة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة بترخيــص رقــم  11156 - 37الصــادر فــي  1أكتوبــر 2011م.
عنوان أمين الحفظ:
ص.ب ،6888:.الرياض 11452
المملكة العربية السعودية
هاتف 00966 11 2547666 :
الهاتف المجاني 800 124 8282 :
www.icap.com.sa
وصف موجز لواجباته ومسؤولياته :
يحتفــظ المديــر بســجالت وحســابات متعلقــة فــي األصــول وااللتزامــات والدخــل والمصروفــات المتعلقــة
بــكل صنــدوق .العهــدة الماديــة ألصــول الصنــدوق تكــون ألميــن الحفــظ الــذي يجــوز لــه تعييــن أمنــاء حفــظ
تابعيــن لــه فــي مختلــف المواقــع  /الــدول.
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القوائم المالية
أقر أمين الحفظ بأن مدير الصندوق قد قام باآلتي :
 .1إصدار ونقل و استرداد الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار و شروط و أحكام الصندوق
 .2تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق
مخالفة أي من قيود االستثمار و صالحيات االقتراض
التسلسل Sl No /

المخالفة Breach /

نوع المخالفة Type of Breach /

تاريخ المخالفة Date of Breach /

1

مخالفة لشروط واحكام الصندوق
Breach in fund T&C

غير مقصودة

 19يناير2016م

2

مخالفة للمادة رقم /39هـ 1من الئحة صناديق االستثمار
Breach in Article 39 of IFR

غير مقصودة

 18فبراير2016م

3

مخالفة لشروط واحكام الصندوق
Breach in fund T&C

غير مقصودة

 10ابريل 2016م

4

مخالفة للمادة رقم /39هـ 1من الئحة صناديق االستثمار
Breach in Article 39 of IFR

غير مقصودة

 10ابريل 2016م

5

مخالفة للمادة رقم /39هـ 1من الئحة صناديق االستثمار
Breach in Article 39 of IFR

غير مقصودة

 09مايو2016م

6

مخالفة للمادة رقم /24أ من الئحة صناديق االستثمار
Breach in Article 24 of IFR

نشط

 15يونيو2016م

7

مخالفة للمادة رقم /39هـ 1من الئحة صناديق االستثمار
Breach in Article 39 of IFR

غير مقصودة

Passive

Passive

Passive

Passive

Passive
active

Passive

19 Jan 2016

18 Feb 2016

10 April 2016

10 April 2016
09 May 2016

15 June 2016

 30يونيو2016م
30 June 2016

مالحظة :مخالفة غير مقصودة تعني مخالفة قيود االستثمار او شروط وأحكام الصندوق بسبب تغير في الظروف خارج عن
سيطرة مدير الصندوق مثل (استرداد وحدات في الصندوق أو ارتفاع  /انخفاض السوق المالي) ،كما أن جميع المخالفات قد
تم معالجتها من قبل مدير الصندوق عند اكتشافها.
Note: Passive breach means; a breach due to change of circumstance that is beyond the control of
the fund manager for instance (Units Redemption request, Market volatility up/down), however, all
.breaches identified have been adjusted by the fund manager once highlighted
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تقرير عن أداء الصندوق اإلستثماري واألنشطة اإلستثمارية
«أثــرت حاجــة البنــوك للســيولة فــي الربــع االخيــر مــن
عــام  2016الــى ارتفــاع ســعر الـــ  SIBORالــى مســتويات
هــي االعلــى للعــام ليصــل ســعر الـــ  SIBORلثالثــة أشــهر
ً
أيضــا
الــى  2.382%أواخــر شــهر اكتوبــر ،ومــن االســباب
توقعــات أســواق النقــد العالميــة الجتمــاع الفيدرالــي
Dealsـاس
79.10%ـة -أسـ
األمريكــي لزيــادة أســعار الفائــدة بـــ  0.25نقطـ
Murabaha
ـتمرار Sukuks
قبــل نهايــة العــام والتــي تمــت فــي ديســمبر واسـ- 5.84%
،2017
المقبــل
أدىExternal
Murabaha
Funds
توقــع رفــع أســعار الفائــدة للعــام- 13.16%
التحســن فــي نســب الـــ  SIBORالــى تأثــر صناديق أســواق
Cash & Other Items - 1.89%
النقــد المحليــة مــن حيــث األداء حيــث أرتفــع متوســط أداء
الصناديــق تحــت فئــة «صناديــق أســواق النقــد – مرابحــة
بالريــال الســعودي» الــى  2.331%مقارنــة بســعر الـــ
 SIBORلثالثــة أشــهر  2.035%لنهايــة عــام ».2016

المحاسب القانوني

79.10%

مرابحة

5.84%

صكوك

13.16%
1.89%

النقد و اخرى

إستثمارات مدير الصندوق

األسم و العنوان :

إستثمارات مدير الصندوق (بالريال السعودي)1

ارنست ويونغ

برج الفيصلية – الدور السادس – طريق الملك فهد

العليا –  11461الرياض -المملكة العربية السعودية.

عدد الوحدات

صافي قيمة األصول

616,219

8,148,256

يرجــى الرجــوع إلــى القوائــم الماليــة والتــي تبيــن ان
القوائــم الماليــة أعــدت وروجعــت وفقـ ًـا لمعاييــر المحاســبة
الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن،
وأنهــا تقــدم صــورة صحيحــة وعادلــه لــكل مــن:
•صافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق اإلستثمار عن الفترة المحاسبية لتلك القوائم.
•المركز المالي لصندوق اإلستثمار في نهاية الفترة.

القوائم المالية
القوائم المالية متوفرة على :
موقع اإلستثمار كابيتال www.icap.com.sa
موقع شركة السوق المالية السعودية ( تداول ) www.tadawul.com.sa
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إخالء مسؤولية

2016

اإلســتثمارات عرضــة لعــدد مــن المخاطــر المرتبطــة باإلســتثمار فــي األســواق الماليــة و علــى المســتثمرين أن يدركــوا أن قيمــة
ـا علــى االداء فــي المســتقبل ،كمــا أن
اإلســتثمار يمكــن أن تقــل أو ترتفــع فــي أي وقــت وأن االداء الســابق ليــس بالضــرورة دليـ ً
المســتثمر يمكــن أن يســترد مبلغــا أقــل مــن المبلــغ الــذي اســتثمره  .أن التغيــر فــي أســعار العمــات يمكــن أن يــؤدي إلــى تأثيــر
ســلبي علــى قيمــة أو ســعر أو دخــل الورقــة المالية.إضافــة لذلــك أن قيمــة الورقــة الماليــة يمكــن أن تتعــرض النخفــاض مفاجــئ
ـا وأنــه قــد
وكبيــر قــد يــؤدي لخســارة تســاوي المبلــغ المســتثمر و قــد ال تقتصــر علــى كامــل المبلــغ الــذي اســتثمره أو أودعــه أصـ ً
يضطــر إلــى دفــع المزيــد .قــد يكــون هنــاك خصــم رســوم ومصاريــف فــي تاريــخ االســتثمار األولــي أو عنــد بيــع اإلســتثماراضافة
الــى رســوم االشــتراك
ً
أو رســوم اســترداد مبكــر بنــاءا علــى شــروط وأحــكام الصناديــق ،وقــد ينطبــق فــي بعــض الحــاالت خصــم رســوم خاصــة بــاألداء.
وفيمــا يخــص صناديــق أســواق النقــد فــإن شــراء أي وحــدة فــي هــذا النــوع مــن الصناديــق يختلــف عــن إيــداع مبلــغ لــدى بنــك محلــي،
وأن مديــر الصنــدوق غيــر ملــزم بقبــول طلــب اســترداد الوحــدات بقيمــة الطــرح ،وأن قيمــة الوحــدات وإيراداتهــا ُعرضــة للصعــود
والهبــوط.
قــد تكــون هــذه األوراق الماليــة غيــر مالئمــة لجميــع االشــخاص الذيــن يتلقــون االعــان ،لذاعلــى المســتثمرين أخــذ المشــورة المالية
 ،او القانونيــة او الضريبيــة بشــأن اإلســتراتيجيات االســتثمارية او مــدى مالئمــة اإلســتثمار فــي هــذه األوراق الماليــة .يرجــى الرجــوع
لشــروط وأحــكام الصنــدوق لالطــاع علــى المخاطــر الرئيســة لإلســتثمار والتــى تجدونهــا مــن خــال موقــع الشــركة ،باالضافــة الــى
القوائــم الماليــة للصنــدوق واســتثمارات مديــر الصنــدوق فــي الصنــدوق .هــذا التقريــر أعــد مــن قبــل شــركة اإلســتثمار لــأوراق
الماليــة و الوســاطة (اإلســتثمار كابيتــال) فــي مدينــة الريــاض فــي المملكــة العربيــة الســعودية واليجــوز إعــادة توزيعــه او ارســاله او
نشــره جزئيـ ًـا او بالكامــل بــأي شــكل او طريقــة دون موافقــة خطيــة صريحــة مــن شــركة اإلســتثمار كابيتــال.

