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معلومات صندوق اإلستثمار
اسم الصندوق
صندوق صائب للمتاجره بالسلع.

أهداف الصندوق
الهدف االستثماري للصندوق هو تحقيق نمو معتدل لرأس المال مع المحافظة على سيولة كافية من خالل االستثمار في أدوات مالية متنوعة متوافقة مع معايير
الشريعة اإلسالمية .سيستثمر الصندوق في أدوات مالية ذات مخاطر منخفضة وسيولة عالية مثل المرابحات وصناديق االستثمار المطابقة لمعايير الشريعة
اإلسالمية ،وعقود التمويل المتوافقة مع معايير الشريعة اإلسالمية ،مثل عقود التمويل بالمرابحة ،والصكوك ،وصناديق الصكوك لتحقيق هدفه االستثماري .إن
درجة مخاطر الصندوق متوسطة.

أهداف وسياسات اإلستثمار و ممارساته
-

-

يسعى الصندوق إلى تحقيق هدفه لنمو رأس المال من خالل االستثمار في األصول التالية:
•

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).

•

صناديق االستثمار المحلية والعالمية المتوافقة التي تستثمر في أدوات النقد و الدخل الثابت و مع معايير الشريعة اإلسالمية و يمكن التخارج منها في مده اقصاها
سنه واحده :صناديق المعامالت قصيرة األجل االستثمارية ،وصناديق المتاجرة بالسلع ،وصناديق الصكوك.

•

الودائع اإلسالمية المركبه

يسعى الصندوق إلى تحقيق عائد أعلى من المؤشر االرشادي من خالل مزيج من استراتيجيات استثمار نشطة وغير نشطة .سيحدد المدير توزيع
االستثمارات على فئات أصول مختلفة (النقد واألسهم) والدول والقطاعات بشكل فعال معتبرا ظروف السوق السائدة والنظرة المستقبلية في حدود
القيود الموصوفة تحت سياسة االستثمار.

-

يعتبــر الصنــدوق صنــدوق تراكمــي الدخــل حيــث ســيعاد اســتثمار الدخل فــى الصندوق بــدا ًل من توزيعه علــى المشــتركين  .قيمــة إعــادة

االســتثمار ســتعكس فــي صافــي قيمة األصول وســعر الوحدة.
-

االستثمار في أسواق المال العربية األخرى سيكون بحد أعلى  %8من إجمالي صافي قيمة اصول الصندوق.

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 (باللاير السعودي)
أعلى سعر للوحدة
خالل سنة

أقل سعر للوحدة
خالل سنة

عدد الوحدات
المصدرة

قيمة األرباح
الموزعة

نسبة المصروفات

السنة

صافي قيمة أصول
الصندوق

صافي قيمة أصول
الصندوق لكل وحدة

12.86

67,337,345

ال ينطبق

3..0%

2015

 875مليون

12.99

12.99

07033000.3

ال ينطبق

3..0%

2016

 030مليون

10.33

10.33

13.11

7001..0730

ال ينطبق

0.61%

201.

 10137مليون

10.11

10.11

10.33

 .3سجل اآلداء
الصندوق

الصندوق

المؤشر

االجمالي ()%

سنوي ()%

01.11%

32.01%

عام 8002

2.72%

3.47%

6.78%

5.61%

عام 8002

0.59%

0.91%

 2سنوات

4.51%

3.99%

عام 8000

0.60%

0.75%

ســنة

1.68%

1.49%

عام 8000

0.86%

0.67%

عام 8008

1.03%

0.88%

عام 8002

1.11%

0.91%

-33.86%

%

سعودي
لاير
التأسيس منذ

عام 8002

1.05%

0.64%

إدارة
رسوم -

-

0.50%
سنوات
5

262,26072

عام 2015

0.99%

0.63%

مخصص -مخاطر

-

0.10%
 2سنوات

960,791

عام 2016

1.78%

1.83%

ادارية*
مصاريف
-0.02%

-12.59%

0.01%
ســنة

104,800

عام 2017

1.68%

1.49%

0.61%

6,029,765

منذ التأسيس
 5سنوات

المؤشر

الصندوق

الصندوق خالل عام
تحملها
سجل المصروفات التي
()%
االجمالي
-30.40%

مجموع رسوم التشغيل

الصندوق

مصاريف إدارية تشمل:
 .1أتعاب مراجع الحسابات
101.84%
منذ التأسيس
 .3الرسوم الرقابية.
سنواتأتعاب مجلس إدارة الصندوق.
.0 5
38.22%
 .1رسوم النشر في تداول
سنوات رسوم أتعاب الهيئة الشرعية --9.25%
.0 2
 ..رسوم إدارية
ســنة

-2.71%

المؤشر

المؤشر

االجمالي ()%

لاير سعودي

%

8076272

1.5%

رسوم إدارة

2,6828

%0582

*اخرى مصاريف

2026207

8502%

مجموع رسوم التشغيل

الصندوق
سنوي ()%

-27.82%

-23.80%

2015عام

21.53%

-3.16%

0.15%

2016عام

3.18%

-0.02%

-12.59%

 7201عام

-17.53%
-0.38%

لمالية
القوائم
التي على
اإلطالع
نرجو
ندوق اخالل عام
تحملها الص
المصروفات
** للمزيد من التفاصيلسجل
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أداء
 .0اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية
الرجاء مراجعة المرفق لإلطالع على ممارسات التصويت.

 .1تقرير مجلس إدارة الصناديق السنوي




أعضاء مجلس ادارة الصناديق
.1

األستاذ  /هشام بن حسين ابو جامع (رئيس المجلس)

.3

األستاذ  /سلمان بن بدر الفغم (عضو غير مستقل)

.0

الدكتور  /محمد بن فرج الزهراني (عضو مستقل)

.1

األستاذ  /أحمد بن سالم العنزي (عضو مستقل)

.0

المهندس /خالد مدخلي (عضو غير مستقل)

اجتماعات مجلس ادارة الصناديق خالل العام 2017
.1االجتماع األول عقد بتاريخ 01/05/2017
.2االجتماع الثاني عقد بتاريخ 23/11/2017



حضور اجتماعات مجلس ادارة الصناديق:
.1االجتماع األول  :لم يتم حضور جميع اعضاء مجلس ادارة الصناديق.
.2االجتماع الثاني  :تم حضور جميع اعضاء مجلس ادارة الصناديق.
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الموضوعات التي تمت مناقشتها خالل االجتماعات:

.1

االجتماع األول 331./30/31 :
أ.

الموضوع األول :الموافقة على محضر االجتماع
السابق

ب .الموضوع الثاني الموافقة على إعادة تعيين إرنست
ويونغ كمراجع خارجي للحسابات
ج .الموضوع الثالث :استعراض األداء ومؤشرات
الصناديق
د.

الموضوع الرابع :تعديالت في شروط وأحكام
الصناديق:

ه.

الموضوع الخامس :استعراض تقارير المخاطر

و .الموضوع السادس :استعراض تقارير االلتزام
ز .الموضوع السابع :المراجعة السنوية لفعالية اشراف
مجلس ادارة الصناديق ومدير الصندوق حسب المادة
 07ج من الئحة صناديق االستثمار
ح .الموضوع الثامن :مواضيع أخرى

.3

اإلجتماع الثاني 331./11/30 :
أ.

الموضوع األول :الموافقة على محضر
االجتماع السابق

ب .الموضوع الثاني الموافقة على تعيين سكرتير
مجلس إدارة صناديق االستثمار
ج .الموضوع الثالث :استعراض األداء ومؤشرات
الصناديق االستثمارية خالل الفترة الماضية
د .الموضوع الرابع :التعديالت على الشروط
واالحكام
ه .الموضوع الخامس :استعراض تقارير المخاطر
و .الموضوع السادس :استعراض تقارير االلتزام



قرارات مجلس ادارة الصناديق لعام :2017
أ.
ب.
ج.
د.
ه.
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الموافقة على محضر االجتماع الثاني للمجلس و المنعقد بتاريخ  33ديسمبر 331.م.
الموافقة على إعادة تعيين إرنست ويونغ كمراجع خارجي لحسابات الصناديق المشرف عليها من المجلس
الموافقة على جميع التعديالت المذكورة أعاله حسب طلب ادارة االصول وبما يتوافق مع الئحة الصناديق االستثمارية.
الموافقة على محضر االجتماع االول للمجلس و المنعقد بتاريخ 331. / 30 / 31م.
الموافقة على تعيين سكرتير مجلس ادارة الصناديق المشرف عليها من المجلس.
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مدير الصندوق
شركة االستثمار ألوراق المالية والوساطة ) االستثمار كابيتال (  ،وهي شركة سعودية مساهمة مقفله تم تأسيسها وفقا ألنظمة المملكة العربية السعودية بسجل
تجاري رقم  ، 1010235995وهي مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم  37 - 11156الصادر في  1أكتوبر  2011م.
عنوان مدير الصندوق:
ص.ب  ، 6888الرياض11452
المملكة العربية السعودية
هاتف 00966112547666
الهاتف المجاني 8001248282
www.icap.com.sa
• توجد تغييرات حدثت على الشروط و األحكام (إضافة ضريبة القيمة المضافة)
•ال توجد أي عموالت خاصة حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة

أمين الحفظ
شركة االستثمار ألوراق المالية والوساطة ) االستثمار كابيتال (  ،وهي شركة سعودية مساهمة مقفله تم تأسيسها وفقا ألنظمة المملكة العربية السعودية بسجل
تجاري رقم  ، 1010235995وهي مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم  37 - 11156الصادر في  1أكتوبر  2011م.
عنوان أمين الحفظ:
ص.ب  ، 6888الرياض11452
المملكة العربية السعودية
هاتف 00966112547666
الهاتف المجاني 8001248282
www.icap.com.sa
وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:
يحتفظ المدير بسجالت وحسابات متعلقة في األصول وااللتزامات والدخل والمصروفات المتعلقة بكل صندوق .العهدة المادية ألصول الصندوق تكون ألمين الحفظ
الذي يجوز له تعيين أمناء حفظ تابعين له في مختلف المواقع  /الدول.
أقر أمين الحفظ بأن مدير الصندوق قد قام باآلتي:
 50إصدار ونقل و استرداد الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار و شروط و أحكام الصندوق و مذكرة المعلومات.
 .3تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق و مذكرة المعلومات.
مخالفة أي من قيود االستثمار و صالحيات االقتراض
التوجد مخالفات مسجلة
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تقرير عن أداء الصندوق اإلستثماري واألنشطة اإلستثمارية
تسبب التوحيد المالي بتأثير أعمق على االنكماش االقتصادي  ،ونمو األعمال البطيء،
وانخفاض التضخم ونمو بطي ًئا باالئتمان في عام  ، 7102وهو ما قلل من معنويات
المستثمرين تجاه سوق االسهم "تاسي"  ،في حين كان االقتصاد العالمي مستقرً ا
وكان المستثمرون في األسهم مقبلون للمخاطرة .بالنظر إلى ذلك،
أنهى مؤشر "تاسي" التداول مستقراً ولكنه كان يتذبذب في نطاق
ضيق مع انخفاض أحجام التداول بينما تفوقت أسهم الشركات
الممتازة "بلو شيب" على أداء السوق .كانت من بين العومال
االيجابية الرئيسية خالل العام وتسمية صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان
ولي للعهد و إعادة مخصصات موظفي القطاع العام  ،إضافة إلى السوق السعودية
في قائمة المراقبة من قبل MSCI
ومن المتوقع أن تستمر التحديات االقتصادية العامة في الفصول المقبلة ،
في حين أن اإلدراج قي االسواق العالمية  ،االنفاق الفعلي للمال العام المعلن
واستقرار أسواق النفط سوف يدعم االسواق على المدى القصير الى المتوسط

استثمارات مدير الصندوق

المحاسب القانوني

إستثمارات مدير الصندوق) باللاير السعودي(

األسم و العنوان:
ارنست ويونغ
برج الفيصلية – الدور السادس – طريق الملك فهد

عدد الوحدات

صافي قيمة األصول

4,515,907

60,703,277

العليا  – 11461الرياض -المملكة العربية السعودية.

القوائم المالية
يرجى الرجوع إلى القوائم المالية والتي تبين ان القوائم المالية
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.
 المركز المالي لصندوق اإلستثمار في نهاية الفترة.
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يرجى الرجوع إلى القوائم المالية المرفقة في هذا التقرير والتي تم إعدادها
وفقا ً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية والئحة
الصناديق االستثمارية الصادرة عن هيئة السوق المالية وشروط وأحكام
الصندوق ومذكرة المعلومات.
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
اإلستثمارات عرضة لعدد من المخاطر المرتبطة باإلستثمار في األسواق المالية و على المستثمرين أن يدركوا أن قيمة اإلستثمار يمكن أن تقل أو ترتفع في أي وقت
وأن االداء السابق ليس بالضرورة دليا ً على االداء في المستقبل ،كما أن المستثمر يمكن أن يسترد مبلغا أقل من المبلغ الذي استثمره  .أن التغير في أسعار العمات
يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية.إضافة لذلك أن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض النخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي
لخسارة تساوي المبلغ المستثمر و قد ال تقتصر على كامل المبلغ الذي استثمره أو أودعه أصا ً وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد .قد يكون هناك خصم رسوم
ومصاريف في تاريخ االستثمار األولي أو عند بيع اإلستثماراضافة الى رسوم االشتراك أو رسوم استرداد مبكر بناءًا على شروط وأحكام الصناديق ،وقد ينطبق في
بعض الحاالت خصم رسوم خاصة باألداء .وفيما يخص صناديق أسواق النقد فإن شراء أي وحدة في هذا النوع من الصناديق يختلف عن إيداع مبلغ لدى بنك
محلي ،وأن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بقيمة الطرح ،وأن قيمة الوحدات وإيراداتها عُرضة للصعود والهبوط.
قد تكون هذه األوراق المالية غير مالئمة لجميع االشخاص الذين يتلقون االعان ،لذاعلى المستثمرين أخذ المشورة المالية  ،او القانونية او الضريبية بشأن
اإلستراتيجيات االستثمارية او مدى مالئمة اإلستثمار في هذه األوراق المالية .يرجى الرجوع لشروط وأحكام الصندوق لالطاع على المخاطر الرئيسة لإلستثمار
والتى تجدونها من خال موقع الشركة ،باالضافة الى القوائم المالية للصندوق واستثمارات مدير الصندوق في الصندوق .هذا التقرير أعد من قبل شركة اإلستثمار
ألوراق
المالية و الوساطة ) اإلستثمار كابيتال (في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية واليجوز إعادة توزيعه او ارساله اونشره جزئيًا او بالكامل بأي شكل او
طريقة دون موافقة خطية صريحة من شركة اإلستثمار كابيتال.
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