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أهداف الصندوق

يهــدف الصنــدوق إلــى النمــو علــى المــدى الطويــل مــن خــال االســتثمار المنــوع المتوافــق مــع معاييــر
الشــريعة اإلســامية فــي األســهم المدرجــة واالكتتابــات األوليــة العامــة فــي أســواق مــال الــدول العربيــة،
والمنتجــات االســتثمارية قصيــرة األجــل ،وصناديــق المرابحــات ،وصناديــق المتاجــرة بالســلع ،وصناديــق
االســتثمار المفتوحــة ،وصناديــق المؤشــرات المتبادلــة ( )ETFالتــي تســتثمر فــي أســواق المــال العربيــة.

اهداف وسياسات اإلستثمار وممارساته
•يســعى الصنــدوق إلــى تحقيــق هدفــه لنمــو رأس المــال مــن خــال االســتثمار المتوافــق مــع معاييــر
الشــريعة اإلســامية فــي األصــول التاليــة:
1.1األسهم المدرجة واالكتتابات األولية العامة في أسواق مال الدول العربية.
2.2المنتجات االستثمارية قصيرة األجل .
3.3صناديق المرابحات ،وصناديق المتاجرة بالسلع ،وصناديق االستثمار المفتوحة.
4.4صناديق المؤشرات المتبادلة ( )ETFالتي تستثمر في أسواق المال العربية.
•يســعى الصنــدوق إلــى تحقيــق عائــد أعلــى مــن المؤشــر االرشــادي مــن خــال مزيــج مــن اســتراتيجيات
اســتثمار نشــطة وغيــر نشــطة .ســيحدد المديــر توزيــع االســتثمارات علــى فئــات أصــول مختلفــة (النقــد
واألســهم) والقطاعــات بشــكل فعــال معتبــرا ظــروف الســوق الســائدة والنظــرة المســتقبلية فــي
حــدود القيــود الموصوفــة تحــت سياســة االســتثمار.
بــدال مــن
•يعتبــر الصنــدوق صنــدوق تراكمــي الدخــل حيــث ســيعاد اســتثمار الدخــل فــى الصنــدوق
ً
توزيعــه 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

(بالدوالر األمريكي)

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

 4مليون

94.9348

128.4259

86.1500

40,820

ال ينطبق

2.34%

2015

 3مليون

83.9253

112.9511

81.8284

40,295

ال ينطبق

2.23%

2016

 4مليون

89.9025

89.9129

68.3415

39,294

ال ينطبق

2.07%

 .2سجل األداء
الصندوق

الصندوق

المؤشر

المؤشر

سنوي)(%

االجمالي)(%
منذ التأسيس

-10.10%

-49.06%

عام 2007

48.65%

42.71%

 5سنوات

40.66%

4.85%

عام 2008

-53.02%

-56.88%

 3سنوات

-0.40%

-17.12%

عام 2009

17.85%

18.18%

سنة

-7.12%

6.45%

عام 2010

14.38%

11.70%

عام 2011

-5.84%

-9.93%

عام 2012

9.55%

4.40%

%

دوالر أمريكي

عام 2013

28.91%

21.18%

رسوم إدارة

1.75%

56,763

عام 2014

5.17%

-5.59%

مصاريف إدارية *

0.32%

10,300

عام 2015

-11.64%

-17.54%

مجموع رسوم التشغيل

2.07%

67,063

عام 2016

7.12%

6.45%

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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 .3اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية
أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية
(أ)
الشركة

اسمنت اليمامة

#

تأريخ اإلجتماع

2016/02/29

الموقع

األجندة

الرياض

التصويت

1

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م

موافق

2

التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م

موافق

3

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31م.

موافق

4

لتصويت على اقتراح مجلس اإلدارة بشأن توزيع األرباح لعام 2015م بواقع ( )3ريال

موافق

5

التصويت على اختيار المحاسب القانوني من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام 2016م
والبيانات المالية السنوية والربع سنوية وتحديد أتعابه.

موافق

6

التصويت على إقرار التعامالت مع األطراف ذات العالقة والتي تمت خالل عام 2015م

موافق

7

التصويت على اشتراك األستاذ جهاد بن عبد العزيز الرشيد ،مدير عام الشركة عضو مجلس اإلدارة

موافق

8

التصويت على صرف مبلغ  2,200,000ريـال مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 2015-12-31م.

ممتنع

(ب)
الشركة

الجوف الزراعية

#

األجندة

التصويت

1

التصويت على تقرير مجلس االدارة للعام المالي 2015م

موافق

2

التصويت علي الميزانية العمومية وحسابات األرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م .

موافق

3

التصويت على إختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام 2016م والبيانات المالية

والربع سنوية وتحديد أتعابه

موافق

4

التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م

موافق

5

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31م.

موافق

6
7
8
9

4

تأريخ اإلجتماع

2016/03/27

الموقع

سكاكا

التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بواقع واحد ( )1ريال لكل سهم بنسبة  10%من رأس المال وتكون أحقية األرباح

للمساهمين المقيدين في سجالت تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة

التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بواقع واحد ( )1ريال لكل سهم بنسبة  10%من رأس المال وتكون أحقية األرباح

للمساهمين المقيدين في سجالت تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة

التصويت على األعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس اإلدارة األستاذ/عبد الرحمن بن سعيد اليمني خالل
العام 2015م وهي عبارة عن توريد أصول وقطع غيار بقيمة  2,894,892ريال والترخيص بها لعام قادم

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31م.
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موافق
موافق
موافق
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(ج)
الشركة

الصحراء للبتروكيماويات

#

تأريخ اإلجتماع

2016/05/06

الموقع

األجندة

الرياض

التصويت

1

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

موافق

2

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

موافق

3

التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

موافق

4
5
6

7

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة  ،وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق
القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م وتحديد أتعابه.

موافق

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31م.

موافق

وقدره ( )219,397,500ريال سعودي بواقع ( )0.5ريال سعودي للسهم الواحد بما يمثل ( )5%من رأس مال الشركة على أن

موافق

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي 2015م بإجمالي مبلغ
تكون أحقية تلك األرباح للمساهمين المقيدين في السجالت بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس االدارة بواقع مائتي ألف ( )200,000ريال سعودي لكل عضو من أعضاء مجلس
االدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

موافق

(د)
الشركة

سابك

#

تأريخ اإلجتماع

2016/11/04

الموقع

األجندة

الرياض

التصويت

1

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م

موافق

2

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م

موافق

3

التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م

موافق

4
5

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة  ،وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق
القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م وتحديد أتعابه.

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2015/12/31م.

موافق
موافق

التصويت على اقتراح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بإجمالي ( )16,500,000,000ريال وبنسبة ( )55%من رأس المال
بواقع ( )5,5ريال للسهم الواحد والتي تمثل ( )55%من القيمة االسمية للسهم الواحد علماً بأنه قد تم توزيع مبلغ

6

( )7,500,000,000ريال بواقع ( )2.5ريال للسهم الواحد عن النصف األول من عام 2015م والتي تمثل ( )25%من

القيمة االسمية للسهم الواحد  ،و ستكون أحقية األرباح المقترح توزيعها عن النصف الثاني من العام 2015م بقيمة

( )9,000,000,000ريال بواقع ( )3رياالت للسهم الواحد والتي تمثل ( )30%من القيمة االسمية للسهم الواحد لمالكي

موافق

أسهم الشركة المقيدين في سجالت (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة وتصرف بتاريخ 2016/4/24م بعد
موافقة الجمعية العامة.

7

التصويت على صرف مبلغ ( )1,800,000ريال كمكافـــــــأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ
2015/12/31م بواقع ( )200,000ريال لكل عضو

موافق

التصويت على اختيار أربعة أعضاء (يكون من بينهم على األقل ثالثة أعضاء مستقلين وذلك وفقاً لتعريف العضو المستقل

8

المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة الثانية من الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية) من قائمة

المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة في دورته القادمة التي تبدأ اعتباراً من موافقة الجمعية العامة ولمدة ثالث سنوات وذلك
بناء على القواعد المنظمة لتكوين مجلس اإلدارة والمشار إليها في األنظمة واللوائح ذات العالقة ،علما أنه سيتم إتباع

ممتنع

أسلوب التصويت التراكمي في اختيار أعضاء مجلس اإلدارة.
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( هـ )
الشركة

اسمنت المدينة

#

تأريخ اإلجتماع

2016/10/04

الموقع

األجندة

الرياض

التصويت

1

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م

موافق

2

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م

موافق

3

التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.

موافق

4

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31م

موافق

5

التصويت على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام 2016م والبيانات

المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

موافق

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار  25هللة للسهم الواحد على أن تكون أحقيتها للمساهمين

6

المسجلين بسجالت الشركة بنهاية دوام يوم انعقاد الجمعية ،والمصادقة على ما تم توزيعه من أرباح نقدية خالل العام

وقدره ريال واحد للسهم الواحد ،بحيث يصبح إجمالي ما وزع وما اقترح توزيعه من أرباح يساوي  1.25ريال للسهم وبإجمالي

موافق

قدره ( )236,500,000ريال سعودي أي ما يعادل  12.5%من رأس مال الشركة البالغ قدرة ( )1,892,000,000ريال سعودي.

7
8

التصويت على صرف مبلغ ( 1,200,000ريال) مليون ومائتا ألف ريال بواقع ( )200ألف ريال لكل عضو كمكافأة ألعضاء مجلس

اإلدارة عن السنة المالية 2015م.

التصويت على تعديل المادة رقم  3من النظام األساسي والخاصة بأغراض الشركة (مرفق).

 .4تقرير مجلس إدارة الصناديق السنوي
•أعضاء مجلس ادارة الصناديق

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

 .2المهندس  /خالد بن محمد مدخلي (عضو غير مستقل)
 .3األستاذ  /سلمان بن بدر الفغم (عضو غير مستقل)
 .4الدكتور  /محمد بن فرج الزهراني (عضو 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.
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2016
•الموضوعات التي تمت مناقشتها
خالل االجتماعات :
 .1اإلجتماع األول 2016/06/02 -
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.
 .2اإلجتماع الثاني 2016/12/22 -
أ ) الموافقة على محضر االجتماع السابق.

ب ) الموافقة على سياسة حقوق التصويت المحدثة لصناديق االستثمار . 2016 -
ت ) الموافقة على ميثاق مجلس ادارة الصناديق المحدث.

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 للصناديق االستثمارية.
 .4الموافقة على ميثاق مجلس ادارة الصناديق المحدث.

 .5الموافقة على تحديث استراتيجية ادارة صناديق االستثمار حسب الئحة صناديق االستثمار الجديدة.
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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 للمادة رقم /24أ من الئحة صناديق االستثمار
Breach in Article 24 of IFR

نشط

 15يونيو2016م

active

15 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
شــهد عــام  2016تذبذبــا شــديدا فــي أســواق األســهم

الخليجيــة بســبب تأثيــر التقلــب الشــديد فــي أســعار النفــط
والجهــود المبذولــة فــي ضبــط األوضــاع الماليــة لــدول مجلــس

التعــاون الخليجــي وتعزيــز المركــز المالــي

37.38%
- Financials
الالحقــة
والتحديــات

علــى االقتصــاد الكلــي .فــي خضــم هــذه التحديــات ,حقــق

12.21% - Cash

11.28% - Industrials

ســوق دبــي أفضــل أداء مــن بيــن األســواق الخليجيــة و ذلــك

9.92% - Health Care

بســبب تمتــع الدولــة بقاعــدة اقتصاديــة متنوعــة و التــي قللــت

9.17% - Materials

مــن تأثيــر تقلبــات الســوق النفطيــة .بالرغــم مــن هــذا ,لــم يكــن

ســوق دبــي ذو مناعــه عــن هــذه

7.84% - Consumer Staples

بتباطــؤ
حيــث تأثــر
التقلبــات
7.00%
- Consumer
Discretionary

األقتصــاد العالمــي و اإلجــراءات التقشــفية

االســواق
فــي
3.00%
- Utilities

المجــاورة و التــي أثــرت ســلبياً علــى قطــاع التجزئــة

2.22%
- Energy
الضيافــة.
و

37.38%

المالية

12.21%

النقد

11.28%

الصناعات

9.92%

الصحة

9.17%

المواد األساسية

7.84%

السلع االستهالكية األساسية

7.00%

السلع االستهالكية الكمالية

3.00%

المرافق العامة

2.22%

الطاقة

الســلبية المشــتركة التــي لحقــت ترشــيد اعانــات الدولــة مــن
الــدول الخليجيــة والتدابيــر التقشــفية مــن أجــل ضبــط األوضــاع

الماليــة العامــة ،نقــص الســيولة فــي البنــوك ,باإلضافــة إلــى ضعــف االنفــاق االســتهالكي والتــي أثــرت ســلبيا علــى النمــو االقتصــادي و معنويــات

المســتثمرين.

وبالنظــر إلــى االقتصــاد الكلــي وأداء االســواق المذكــورة أعــاه ،اتبــع الصنــدوق توزيعــا لألصــول األكثــر تركيــزا مــع تخصيــص متوســط نســبة 10%

للنقــد ودوران أعلــى إلــى حــد مــا لالســتفادة مــن الفــرص فــي األســواق مــن خــال التخصيــص التكتيكــي .مــن حيــث اختيــار األســهم ،كانــت القطاعــات
والشــركات التــي أظهــرت مرونــة وقــدرة مــن بيــن أفضــل الشــركات لدينــا ونتبــع فيهــا األدارة النشــطة .كمــا تــم النظــر فــي الشــركات ذات الميــزة
التنافســية فــي القطاعــات الدوريــة.

وعلــى الرغــم مــن التحديــات المتمثلــة فــي ارتفــاع تقلــب األســعار وتحــول السياســات ،فقــد حقــق الصنــدوق عائــدا إيجابيــا بنســبة  ، 9.16%وتجــاوز أداء
المؤشــر المعيــاري بنســبة  5.0%نتيجــة القــدرة علــى اختيــار االســهم حيــث ســاهمت المراكــز النشــطة فــي تحســين األداء بشــكل كبيــر .

إستثمارات مدير الصندوق

المحاسب القانوني
األسم و العنوان :

إستثمارات مدير الصندوق (بالدوالر األمريكي)1

ارنست ويونغ

برج الفيصلية – الدور السادس – طريق الملك فهد

العليا –  11461الرياض -المملكة العربية السعودية.

عدد الوحدات

صافي قيمة األصول

-

-

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.

