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معلومات صندوق االستثمار
اسم الصندوق
صندوق صائب للطروحات األولية السعودية

أهداف الصندوق
صنــدوق صائــب للطروحــات األوليــة الســعودية هــو صنــدوق إســتثمار مفتــوح يهــدف إلــى تنميــة رأس
المــال مــن خــال اســتثمار أمــوال الصنــدوق فــي أســهم الطروحــات األوليــة وأســهم حقــوق األولويــة
للشــركات الســعودية وكذلــك األســهم الســعودية المدرجــة حديثـ ًـا التــي لــم يمضــي علــى ادراجهــا خمــس
ســنوات فــي الســوق واســتثمار الســيولة النقديــة فــي صناديــق و أدوات أســواق النقــد .كمــا أن الصنــدوق
لــن يــوزع أيــة أربــاح علــى مالكــي الوحــدات بــل ســيعاد اســتثمارها فــي الصنــدوق ممــا ســينعكس علــى
ســعر وحــدة الصنــدوق.

اهداف وسياسات اإلستثمار وممارساته
ً
متركــزا فــي أســهم الطروحــات األوليــة وأســهم حقــوق األولويــة للشــركات
1 .1ســيكون االســتثمار
الســعودية.
ً
متركــزا فــي أســهم الطروحــات األوليــة وأســهم حقــوق األولويــة للشــركات
2 .2االســتثمار ســيكون
ً
حديثــا التــي لــم يمضــي علــى ادراجهــا خمــس
الســعودية وكذلــك األســهم الســعودية المدرجــة
ســنوات فــي الســوق.
3 .3ســتتم إدارة الصنــدوق باتبــاع أســلوب اإلدارة النشــطة بغــرض تحقيــق األهــداف االســتثمارية
الموضوعــة للصنــدوق ،وســيتم تنويــع اســتثمارات الصنــدوق مــن خــال االســتثمار فــي االســهم
المدرجــة فــي ســوق االســهم الســعودي .وتتــم عمليــة تنويــع اإلســتثمارات وإختيارهــا باإلعتمــاد
علــى التحليــل األساســي األقتصــادي للشــركات المدرجــة والتــي يتــم فيهــا التركيــز علــى جاذبيــة
األســعار وذلــك تبعـ ًـا لتقييماتهــا مــن قبــل ادارة االبحــاث ،المبنيــة علــى خططهــا اإلســتراتيجية وأداءهــا
المســتقبلي .ان الحــد األعلــى إلســتثمار الصنــدوق فــي اإلصــدارت األولیــة وأســهم حقــوق األولویــة
و الشــركات المدرجــة حدیثـ ًـا فــي الســوق الســعودي هــي  100%مــن صافــي قیمــة أصــول الصنــدوق،
حیــث مــن الممكــن أن یتــم تركیــز كامــل نســبة اإلســتثمارت فــي الطروحــات األولیــة وحقــوق األولویــة
و الشــركات المدرجــة فــي ســوق األســهم الســعودي حدیثـ ًـا التــي لــم يمضــي علــى ادراجهــا خمــس
ســنوات فــي الســوق .وســيتم تحديــث المجــال االســتثماري للصنــدوق كل ثالثــة شــهور.
يجــوز للصنــدوق أن يقتــرض ألغــراض االســتثمار بحــد أقصــى  10%مــن صافــي قيمــة أصولــه بعــد أخــذ
موافقــة مجلــس ادارة الصنــدوق ،وســيتحمل الصنــدوق تكاليــف االقتــراض.
4 .4يسمح للصندوق االستثمار في األصول التالية :

•أســهم الطروحات األولية وأســهم حقوق األولوية للشــركات الســعودية و كذلك األســهم الســعودية
المدرجــة حديثـ ًـا التــي لــم يمضــي علــى ادراجها خمس ســنوات في الســوق.

•أدوات أســواق النقــد المصــدرة مــن جهــات ســعودية و خليجيــة والتــي تخضــغ إلــى اشــراف مؤسســة
النقــد العربــي الســعودي و البنــوك المركزيــة الخليجيــة حيــث ســيتم اختيــار تلــك الجهــات المصــدرة
ألدوات أســواق النقــد بنـ ً
ـاءا علــى التصنيــف االئتمانــي بدرجــة إســتثمارية.
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•وحــدات صناديــق أســواق النقــد ،المرابحــات والمتاجــرة بالســلع المــدارة مــن قبــل مديــر الصنــدوق أو أي
مديــر آخــر والمطروحــة وحداتهــا طرحـ ًـا عامـ ًـا ومرخصــة مــن قبــل الهيئــة والتــي تقــوم بشــكل رئيســي
باالســتثمار فــي أســواق النقــد.

ً
بنــاءا علــى أعلــى عائــد متوقــع «حســب االســتراتيجية
•ســيتم اختيــار وتفضيــل اإلســتثمارات أعــاه
المذكــورة فــي البنــد  3مــن هــذه المــادة» متوفــر فــي ذلــك الوقــت والــذي يقابلــه أقــل مســتوى
مخاطــر ممكــن.

ً
ً
عاما ومرخصة من قبل الهيئة.
طرحا
•وحدات صناديق الطروحات األولية المطروحة وحداتها
العملة

الحد األعلى

الحد األدنى

المنطقة الجغرافية

نوع االستثمار
أدوات أسواق النقد

ريال سعودي

50%

0%

السوق الخليجي
والسعودي

اإلصدارت األولیة وأسهم حقوق األولویة و
الشركات المدرجة

ريال سعودي

100%

50%

السوق السعودي

صناديق أسواق النقد ،المرابحات والمتاجرة
بالسلع والطروحات األولية

ريال سعودي

50%

0%

السوق الخليجي
والسعودي

•ال توجــد قيــود أخــرى علــى نــوع األوراق الماليــة التــي يمكــن للصنــدوق االســتثمار فيهــا غيــر التــي تــم
ذكرهــا فــي هــذه الشــروط واألحــكام.

•يجــوز للصنــدوق أن يقتــرض لتغطيــة طلبــات اإلســترداد بحــد أقصــى  10%مــن صافــي قيمــة أصولــه
بعــد أخــذ موافقــة مجلــس ادارة الصنــدوق ،وســيتحمل مديــر الصنــدوق تكاليــف االقتــراض .كمــا يجــوز
للصنــدوق أن يقتــرض ألغــراض االســتثمار بحــد أقصــى  % 10مــن صافــي قيمــة أصولــه بعــد أخــذ

موافقــة مجلــس ادارة الصنــدوق ،وســيتحمل الصنــدوق تكاليــف االقتــراض.
االقتراض المقصود هنا هي القروض قصيرة األجل التي ال يزيد أجلها عن  6أشهر.

•ســيتم بيــع وشــراء اســتثمارات الصنــدوق فــي ســوق األســهم الســعودي فيمــا يتعلــق باألســهم،
وســيتم بيــع وشــراء أدوات أســواق النقــد فــي الســوق الســعودي والخليجــي.

•اليجــوز 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 أصــول الصنــدوق الــذي تــم تملــك وحداتــه ولــن تزيــد نســبة االســتثمار فــي

الصناديــق مجتمعــه عــن  50%مــن صافــي أصــول الصنــدوق.

•لــن يســتثمر الصنــدوق أصولــه فــي أي مشــتقات أوراق ماليــة أو اســتخدامها الدارة أصــول الصنــدوق
بإســتثناء األوراق الماليــة الناتجــة عــن تغييــرات فــي رأس المــال كأســهم حقــوق األولويــة .
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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
يمــر االقتصــاد الســعودي بمرحلــة دقيقــة تســتهدف
تحقيــق التــوازن بيــن ضبــط المالئــة الماليــة العامــة
واإلصالحــات واالنكمــاش االقتصادي،بينمــا االقتصــاد
العالمــي آخــذ فــي االســتقرار والتعافــي ،ممــا زاد مــن
مخاطــر أســواق األســهم المحليــة .واســتغرقت سياســة
أوبــك الجديــدة الســواق النفــط وقتــا أطــول للوصــول
إلــى التــوازن المطلــوب فــي العــرض و الطلــب واســتقرار
األســعار .تســببت عمليــة ضبــط األوضــاع الماليــة العامــة
فــي تباطــؤ االقتصــاد  ،فــي ظــل نمــو بطــيء فــي
األعمــال ،وانخفــاض اســعار الســلع ،وتراجــع فــي نمــو
االئتمــان فــي النصــف األول مــن عــام  .2017وبالنظــر
إلــى هــذا التراجــع االقتصــادي الكلــي ،كان مؤشــر الســوق
الســعودي (تاســي) يتذبــذب فــي نطــاق ضيــق مــع وجــود تــداوالت ضعيفــة الحجــم وتفــوق الشــركات الكبــرى فــي األداء بشــكل عــام.
إعــادة تعييــن بــدالت موظفيــن الدولــة ،إضافــة الســوق الســعودي فــي قائمــة المراقبــة مــن قبــل مؤشــر  MSCIوتســمية صاحــب
الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان كولــي للعهــد عززمــن ثقــة المســتثمرين نحــو نهايــة النصــف األول مــن هــذا العــام.
كانــت الســيولة فــي النظــام المصرفــي جيــدة ،وكان ســعر الفائــدة (الســايبور) فــي نــزول منــذ بدايــة العــام ،ومــع ذلــك ،تعرضــت أربــاح
البنــوك للضغــط بســبب ارتفــاع المخصصــات ،وبــطء نمــو االئتمــان ورســوم الخدمــات .أربــاح البتروکیماویــات جــاءت قویــة فــي الربــع األول
مــن عــام  2017بســبب ارتفــاع األســعار ،إال أنھــا کانــت متفاوتــة األداء فــي الربــع الثانــي مــن عــام  .2017شــهدت الصناعــات المحليــة
ذات الصلــة باإلنشــاء والبنــاء انخفاضــا حـ ً
ـادا فــي األربــاح بســبب جهــود الحكومــة فــي ترشــيد المشــاريع ،ممــا أدى إلــى بيــع كبيــر فــي
قطــاع األســمنت واألنابيــب واألســهم المتعلقــة بقطــاع البنــاء .وكانــت شــركات التجزئــة وشــركات األغذيــة والمشــروبات متفوقــة علــى
التوقعــات بســبب ارتفــاع اإلنفــاق االســتهالكي.
ومــن المتوقــع أن تســتمر تحديــات االقتصــاد الكلــي فــي االربــاع الســنوية القادمــة ،فــي حيــن أن إدراج الســوق فــي المؤشــرات الدوليــة
وإمكانيــة إدخــال محفــزات اقتصاديــة واســتقرار ســوق النفــط ســيدعم الســوق علــى المــدى القصيــر إلــى المتوســط.
أداء الصندوق خالل الفترة
الصندوق

المؤشر

1.47%

-1.84%

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 للطروحات األولية السعودية

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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