التقرير السنوي

التقريرالنصف السنوي
لصندوق صائب
لألسم الخليجية

9102

1

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

التقرير النصف السنوي
لصندوق صائب لألسم الخليجية
9102

معلومات صندوق اإلستثمار
اس الصندوق
صندوق صائب لألسم الخليجية

أهداف الصندوق
هو صندوق استثمار مفتوح ،يمدف لزيادة في رأس المال على المدى الطويل من خالل االستثمار المنوع في األسم المدرجة واالكتتابات األولية العامة في
أسوا ق مال دول مجلس التعاون الخليجي ،واألسم المدرجة في أسواق الدول العربية األخرى ،والمنتجات االستثمارية قصيرة األجل ،وصناديق المرابحات،
وصناديق المتاجرة بالسلع ،وصناديق االستثمار المفتوحة ،وصناديق المؤشرات المتبادلة ( )ETFالتي تستثمر في أسواق مال دول مجلس التعاون الخليجي
وأسواق الدول العربية األخرى .وباإلضافة إلى ذلك ،للصندوق االستثمار في معامالت قصيرة األجل .ويكون هدف الصندوق التفوق في األداء على المؤشر
االسترشادي .وال توزع على مالكي الوحدات أي أرباح ،وإنما يعاد استثمار كافة األرباح الصافية للصندوق وما يتلقاه من توزيعات أرباح أو إيرادات.

أهداف وسياسات اإلستثمار و ممارساته


يستمدف الصندوق االستثمار في األوراق المالية التالية ("األوراق المالية المستمدفة"):
 .1أسم الشركات المدرجة في أي سوق مالي خليجي
 .2أسم الشركات المدرجة في أسواق المال العربية األخرى بحد أعلى  %8من إجمالي قيمة أصول الصندوق
 .3األسم المطروحة للجممور في إطار الطرح األولي من قبل الشركات الخليجية المقرر إدراجما معامالت المرابحة قصيرة األجل والمنتجات
االستثمارية قصيرة االجل ،وصناديق المرابحات ،وصناديق المتاجرة بالسلع ،وصناديق االستثمار المفتوحة ،وصناديق المؤشرات المتبادلة
( )ETFالتي تستثمر في أسواق المال الخليجية.



يستخد فريق العمل لدى مدير الصندوق استراتيجية االستثمار النشط لتحديد االستثمارات التي من المتوقع لما تحقيق عوائد على المدى الطويل عن طريق
مجموعة من األبحاث المالئمة للشركات واألبحاث األساسية لألطراف المرتبطة لتقوي أوضاع األسواق والشركات ذات العالقة بشكل منتظ من أجل إدارة
الصندوق بفعالية أكبر.



سيتبنى مدير الصندوق منمج اإلدارة النشطة التي ترتكز على مبدأ تبديل المراكز االستثمارية الستثمارات الصندوق واستخدا الوسائل البحثية إلجراء
عمليات المسح األولي من قبل فريق المحللين الماليين لدي مدير الصندوق والوصول إلى قائمة االستثمارات (ومن ث إخضاعما إلى تحليالت معايير القيمة
حيث ما ينطبق) ،ومن ث بناء محفظة الصندوق وتحديد أوزان االستثمارات ومراجعتما بشكل مستمر لضمان االلتزا بالحدود االستثمارية واستراتيجية
الصندوق الرئيسة.



سيقو مدير الصندوق  -وفقا لتقديره  -باتخاذ القرارات االستثمارية الالزمة إلدارة الصندوق ،وله في ذلك االسترشاد بالدراسات والتقارير والتقييمات
االستثمارية واالقتصادية والسياسية المختلفة والمعلومات المتاحة لديه من قبل فريق األبحاث أو أي جمة أخرى خارجية كبيوت االستثمار ومراكز
الدراسات ،ودراسة األوضاع االقتصادية المحلية والدولية المختلفة ،والسيولة النقدية المتاحة.
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اس وعنوان مدير الصندوق
شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة ) االستثمار كابيتال (  ،وهي شركة سعودية مساهمة مقفله ت تأسيسما وفقا ألنظمة المملكة العربية السعودية بسجل
تجاري رق  ، 1010235995وهي مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رق  37 - 11156الصادر في  1أكتوبر . 2011
ص.ب  ، 6888الرياض11452
المملكة العربية السعودية – الرياض – طريق الملك فمد
هاتف 00966112547666
الماتف المجاني 8001248282

www.icap.com.sa

أس وعنوان مدير الصندوق من الباطن و /أو مستشار االستثمار (إن وجد):
الينطبق

مراجعة ألنشطة االستثمار خالل النصف األول من عا :9102
واصل مؤشر سوق األسم السعودية (تاسي) ارتفاعه خالل النصف األول من العا محققا ارتفاع قدره  %12.1منذ بداية العا  ،مقابل ارتفاع قدره %11.51
بالنصف األول من العا السابق .ويعود ذلك لعدة أسباب من أهمما انضما المؤشر إلى مؤشر األسواق الناشئة من خالل مؤشري "مورغان ستانلي" و" فوتسي رسل"
واللذان أضافا ما يزيد عن  11مليار دوالر من التدفقات االجنبية إلى السوق السعودي .هذا وقد تبقى مراحل إضافية لمؤشري مورغان ستانلي و فوتسي رسل التي من
المتوقع ان ينعكس اثرها خالل الفترة القادمة .عالوة على ذلك ،قد شمد السوق تحسنا في أرباح الشركات خالل الربع عما كانت عليه في العا الماضي بقيادة البنوك
نتيجة تحسن الوضع االقتصادي في نفس الفترة ويعود ذلك لتحسن القوة الشرائية للمستملك واستيعاب ضريبة القيمة المضافة اضافة الستمرارية بدل الغالء للعا الثاني
على التوالي.
هذا وقد كان أداء األسواق الخليجية خالل نفس الفترة متفاوتا ،حيث ارتفع مؤشر سوق األسم البحريني بمقدار  %15يليه سوق دبي ، %1.1ث قطر  . %1.1أما
السوق الكويتي فقد أغلق على انخفاض طفيف  %5.1-يليه السوق العماني . %15.1-

تقرير عن أداء صندوق اإلستثمار خالل النصف األول من عا :9102
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تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط وأحكا الصندوق ومذكرة المعلومات خالل النصف األول من عا :9102



تغيرات في عضوية مجلس ادارة الصندوق
اجراء بعض التحديثات لتوحيد المعلومات وتوضيحما في جميع المستندات الخاصة بالصندوق

أي معلومة أخرى من شأنما أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة
الصندوق خالل الفترة:
الينطبق

إذا كان صندوق االستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى ،يجب االفصاح عن رسو اإلدارة المحتسبة
على الصندوق نفسة والصناديق التي يستثمر فيما الصندوق:
الينطبق

بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليما مدير الصندوق خالل الفترة ،مبينا ً بشكل واضح ماهيتما وطريقة
االستفادة منما:
الينطبق

أي معلومات أخرى أوجبت الالئحة تضمينما بمذا التقرير:
الينطبق

القوائ المالية

يرجى الرجوع إلى القوائ المالية المرفقة في هذا التقرير والتي ت إعدادها وفقا ً
للمعايير المحاسبية المتعارف عليما بالمملكة العربية السعودية والئحة الصناديق
االستثمارية الصادرة عن هيئة السوق المالية وشروط وأحكا الصندوق
ومذكرة المعلومات.
القوائ 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 األداء السابق ليس بالضرورة دليالً على االداء في المستقبل ،كما أن المستثمر يمكن أن يسترد مبلغا أقل من المبلغ الذي استثمره  .أن التغير في أسعار العمالت
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 أصالً وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد .قد يكون هناك خص رسو
ومصاريف في تاريخ االستثمار األولي أو عند بيع اإلستثمار اضافة الى رسو االشتراك أو رسو استرداد مبكر بناءًا على شروط وأحكا الصناديق ،وقد ينطبق
في بعض الحاالت خص رسو 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 ملز بقبول طلب استرداد الوحدات بقيمة الطرح ،وأن قيمة الوحدات وإيراداتما عرضة للصعود والمبوط.
قد تكون هذه األوراق المالية غير مالئمة لجميع االشخاص الذين يتلقون االعالن ،لذا على المستثمرين أخذ المشورة المالية ،او القانونية او الضريبية بشأن
اإلستراتيجيات االستثمارية او مدى مالئمة اإلستثمار في هذه األوراق المالية .يرجى الرجوع لشروط وأحكا الصندوق لإلطالع على المخاطر الرئيسة لإلستثمار
والتى تجدونما من خال موقع الشركة ،باالضافة الى القوائ المالية للصندوق واستثمارات مدير الصندوق في الصندوق .هذا التقرير أعد من قبل شركة اإلستثمار
لألوراق المالية و الوساطة ) اإلستثمار كابيتال (في مدينة الرياض واليجوز إعادة توزيعه او إرسالة اونشره جزئيًا او بالكامل بأي شكل او طريقة دون موافقة
خطية صريحة من شركة اإلستثمار كابيتال.
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