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صندوق صائب لألسهم الخليجية ذات الدخل

أهداف الصندوق
صنــدوق صائــب لألســهم الخليجيــة ذات الدخــل هــو صنــدوق اســتثمار مفتــوح يهــدف إلــى توزيــع الدخــل مــن
خــال االســتثمار فــي األســهم الخليجيــة ذات الدخــل و المتوافقــة مــع معاييــر الهيئــة الشــرعية.

اهداف وسياسات اإلستثمار وممارساته

تتمثل االستراتيجية االستثمارية للصندوق فيما يلي:

 .1االستثمار في أسهم الشركات المدرجة والمتداولة في أسواق األسهم الخليجية.
 .2ســيكون االســتثمار فــي أســهم الشــركات الخليجيــة المتوافقــة مــع معاييــر الهيئــة الشــرعية للصنــدوق
والتــي تنتهــج أو ســتنتهج سياســة توزيعــات نقديــة تزيــد عــن معــدل التوزيعــات النقديــة للمؤشــر
االسترشــادي.
 .3ســتتم إدارة الصنــدوق باتبــاع أســلوب اإلدارة النشــطة بغــرض تحقيــق األهــداف االســتثمارية
الموضوعــة للصنــدوق وســيتم تنويــع اســتثمارات الصنــدوق عبــر أســواق األســهم الخليجيــة .وتتــم عمليــة
تنويــع اإلســتثمارات وإختيارهــا باإلعتمــاد علــى التحليــل األساســي لإلقتصاديــات والشــركات المدرجــة
والتــي يتــم فيهــا التركيــز علــى جاذبيــة األســعار وذلــك تبعـ ًـا لتقييماتهــا المبنيــة علــى خططهــا اإلســتراتيجية
وأداءهــا المســتقبلي.
ُ .4ي ْس َمح لمدير الصندوق االستثمار في األصول اآلتية :
•أســهم الشــركات المدرجــة والمتداولــة فــي أســواق األســهم الخليجيــة المتوافقــة مــع معاييــر الهيئــة
الشــرعية للصنــدوق بحــد أقصــى  100%وبحــد أدنــى  70%مــن صافــي أصــول الصنــدوق.
•األســتثمار فــي أســواق األســهم الخليجيــة بإســتثناء المملكــة العربيــة الســعودية بحــد أدنــى 15%
وبحــد أقصــى  50%مــن صافــي أصــول الصنــدوق.
•األســتثمار فــي ســوق األســهم الســعودي بحــد أدنــى  55%وبحــد أقصــى  85%مــن صافــي أصــول
الصنــدوق.
•االكتتابــات األوليــة العامــة فــي أســواق األســهم الخليجيــة المتوافقــة مــع معاييــر الهيئــة الشــرعية
للصنــدوق بحــد اقصــى  10%مــن صافــي أصــول الصنــدوق.
•صناديــق االســتثمار المتداولــة “ ”ETFالتــي تتبــع مؤشــرات أســواق األســهم الخليجيــة بحــد أقصــى
 10%مــن صافــي أصــول الصنــدوق.
•الصكــوك المدرجــة والغيــر مدرجــة فــي أســواق األســهم الخليجيــة بحــد أقصــى  10%مــن صافــي
أصــول الصنــدوق علــى أن تكــون الصكــوك مصنفــة بدرجــة إســتثمارية مــن أحــد شــركات التصنيــف
االئتمانيــة العالميــة التاليــة :ســتاندر آنــد بــورز أو موديــز أو فيتــش.
•أدوات النقــد المتوافقــة مــع معاييــر الهيئــة الشــرعية للصنــدوق وبحــد أقصــى  30%مــن صافــي
أصــول الصنــدوق ،علــى أن ال تزيــد نســبة االســتثمار مــع كل طــرف نظيــر عــن  20%مــن صافــي أصــول
الصنــدوق .يجــب أن يكــون الطــرف النظيــر مصنــف بدرجــة إســتثمارية مــن أحــد شــركات التصنيــف
االئتمانيــة العالميــة التاليــة :ســتاندر آنــد بــورز أو موديــز أو فيتــش.
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•صناديــق المرابحــات وصناديــق المتاجــرة بالســلع المتوافقــة مــع معاييــر الهيئــة الشــرعية للصنــدوق بحــد
أقصــى  30%مــن صافــي أصــول الصنــدوق.
•مــن الممكــن أن يقــوم مديــر الصنــدوق باالســتثمار فــي األوراق الماليــة (أســهم و ســندات) المصــدرة
مــن قبــل مديــر الصنــدوق أو تابعيــه أو صناديــق مــدارة مــن قبــل مديــر الصنــدوق أو تابعيــه.
 .5ال توجــد قيــود أخــرى علــى نــوع األوراق الماليــة التــي يمكــن للصنــدوق االســتثمار فيهــا غيــر التــي تــم
ذكرهــا فــي هــذه الشــروط واألحــكام.
 .6يجــوز للصنــدوق أن يقتــرض لتغطيــة طلبــات االســترداد بحــد أقصــى  10%مــن صافــي قيمــة أصولــه
بعــد أخــذ موافقــة مجلــس ادارة الصنــدوق ،وســيتحمل مديــر الصنــدوق تكاليــف هــذا االقتــراض .كمــا يجــوز
للصنــدوق أن يقتــرض ألغــراض االســتثمار بحــد أقصــى  10%مــن صافــي قيمــة أصولــه بعــد أخــذ موافقــة
مجلــس ادارة الصنــدوق ،وســيتحمل الصنــدوق تكاليــف هــذا االقتــراض.
 .7سيتم بيع وشراء استثمارات الصندوق في أسواق األسهم الخليجية.
 .8يمكــن للصنــدوق االســتثمار فــي صناديــق المرابحــات وصناديــق المتاجــرة بالســلع وصناديــق االســتثمار
المتداولــة بحــد أقصــى  30%مــن صافــي أصــول الصنــدوق .وال يجــوز لصنــدوق االســتثمار تملــك وحــدات
صنــدوق اســتثمار آخــر إذا تجــاوز اجمالــي الوحــدات التــي تــم تملُ كهــا مــا نســبته ( )10%مــن صافــي قيمــة
أصــول الصنــدوق الــذي قــام بالتملــك ،أو مــا نســبته ( )10%مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق الــذي تــم
تملــك وحداتــه.
 .9لن يستثمر الصندوق أصوله في أي مشتقات أوراق مالية أو استخدامها الدارة أصول الصندوق.

سياسة توزيع الدخل و األرباح

تســتحق التوزيعــات ان وجــدت مرتــان فــي الســنة لحاملــي الوحــدات المســجلين فــي الصنــدوق قبــل اقفــال
آخــر يــوم تعامــل مــن شــهري أبريــل و أكتوبــر ،وســيقوم مديــر الصنــدوق بدفــع التوزيعــات النقديــة مــن قبــل
الصنــدوق فــي يــوم العمــل الرابــع الــذي يلــي تاريــخ أحقيــة التوزيعــات النقديــة مــن قبــل الصنــدوق .لــن يتــم
توزيــع أيــة أربــاح رأســمالية « »Capital Gainعلــى مالكــي الوحــدات.
لــن يحتفــظ مديــر الصنــدوق بــأى دخــل مــن التوزيعــات النقديــة التــى تــم تحصيلهــا مــن االســتثمارات المــدارة
فــي الصنــدوق ،وســوف يقــوم مديــر الصنــدوق بدفــع هــذه التوزيعــات النقديــة بالكامــل الــى مالكــي
الوحــدات حســب نســبة مســاهمتهم فــي الصنــدوق.
قــد ال يقــوم مديــر الصنــدوق بدفــع أيــة توزيعــات نقديــة مــن قبــل الصنــدوق علــى مــاك الوحــدات فــي
تاريــخ دفــع التوزيعــات النقديــة مــن قبــل الصنــدوق بســبب عــدم اقــرار توزيعــات نقديــة مــن قبــل الشــركات
المســتثمر فيهــا.
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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
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تقرير عن أداء الصندوق اإلستثماري واألنشطة اإلستثمارية
أظهــرت المؤشــرات االقتصاديــة العالميــة العامــة نــوع من
االســتقرار والتعافــي وأنعكس ذالــك على أداء البورصات
العالميــة .بينمــا تذبذبــت أســواق األســهم فــي المنطقــة
فــي النصــف األول مــن عــام  .2017وقــد واجهــت أســواق
دول مجلــس التعــاون الخلیجــي تحديـ ًـا بســبب اإلصالحــات
االقتصادیــة وجهــود الحكومــات فــي ضبــط األوضــاع
المالیــة العامــة المتخــذة بســبب انخفــاض عائــدات النفــط
والتوقعــات الســلبية ألداء اإلقتصــادات والشــركات.
ولوحــظ تباطــؤ اقتصــادي فــي المنطقــة بالمجمــل .وكانت
ً
نســبيا مــع اســتقرار أســعار
دبــي قــادرة علــى التكيــف
القطــاع العقــاري وأنشــطته ،إال أن الســعودية شــهدت
تباطـ ً
ـؤا ملحوظــا فــي ظــل محاولــة الحكومــة للتقليــل مــن
عجــز الميزانيــة واإلصالحــات االقتصاديــة ،إال أن تســمية
صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان ولــي العهــد ،وإدراج الســوق الســعودي فــي قائمــة المراقبــة مــن قبــل مؤشــر MSCI
وإعــادة البــدالت عــزز مــن ثقــة المســتثمرين فــي ســوق األســهم فــي المملكــة العربيــة الســعودية .وقــد عــرض االنقســام السياســي
بيــن قطــر وبعــض الــدول االقتصــاد القطــري الــى العديــد مــن التحديــات مــن الجهــة السياســية واالقتصاديــة.
وقــد أدى االرتفــاع فــي الســوق الســعودي فــي نهايــة شــهر يونيــو مؤشــر تاســي إلــى منطقــة إيجابيــة مــن حيــث العائــد النصــف ســنوي،
فــي حيــن حافظــت الكويــت والبحريــن علــى معظــم المكاســب التــي تحققــت فــي وقــت مبكــر مــن العــام .خســر الســوق القطــري 13.5٪
فــي النصــف األول مــن عــام  ،2017نتيجــة للبيــع الحــاد الناتــج عــن التوتــر السياســي مــع عــدد قليــل مــن الــدول العربيــة األخــرى .وبــدأت
أســواق اإلمــارات العــام بشــكل قــوي مــع ذلــك ،فقــدت الزخــم فــي وقــت الحــق ،علــى عــدم وجــود محفــزات.
ومــن المتوقــع أن تســتمر تحديــات االقتصــاد الكلــي فــي االربــاع الســنوية القادمــة ،فــي حيــن أن إدراج األســوق فــي المؤشــرات الدوليــة
وإمكانيــة إدخــال محفــزات اقتصاديــة واســتقرار ســوق النفــط ســيدعم األســوق علــى المــدى القصيــر إلــى المتوســط.
أداء الصندوق خالل الفترة
الصندوق

المؤشر

-6.92%

-2.67%

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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التقرير النصف السنوي
لصندوق صائب لألسهم الخليجية ذات الدخل

2017
إخالء مسؤولية
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 بنـ ً
ـاءا 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.
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