التقرير النصف السنوي
لصندوق صائب لألسهم الخليجية

2017

التقرير النصف
سنوي لعام 2017
لـصنـدوق صــائـب

لألسهم الخليجية

2017

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

1

التقرير النصف السنوي
لصندوق صائب لألسهم الخليجية

2017
معلومات صندوق االستثمار
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صندوق صائب لألسهم الخليجية

أهداف الصندوق

يهــدف الصنــدوق إلــى تحقيــق النمــو علــى المــدى الطويــل مــن خــال االســتثمار المنــوع فــي األســهم
المدرجــة واالكتتابــات األوليــة العامــة فــي أســواق مــال دول مجلــس التعــاون الخليجــي  ،واألســهم المدرجــة
فــي أســواق الــدول العربيــة األخــرى  ،والمنتجــات االســتثمارية قصيــرة األجــل  ،وصناديــق المرابحــات ،
وصناديــق المتاجــرة بالســلع  ،وصناديــق االســتثمار المفتوحــة ،وصناديــق المؤشــرات المتبادلــة ( )ETFالتــي
تســتثمر فــي أســواق مــال دول مجلــس التعــاون الخليجــي وأســواق الــدول العربيــة األخــرى.

اهداف وسياسات اإلستثمار وممارساته
•يسعى الصندوق إلى تحقيق هدفه لنمو رأس المال من خالل االستثمار في األصول التالية:
.1
.2
.3
.4
.5

1األسهم المدرجة واالكتتابات األولية العامة في أسواق مال دول مجلس التعاون الخليجي
2األسهم المدرجة في أسواق المال العربية األخرى
3منتجات االستثمار قصيرة األجل
4صناديق المرابحة  ،وصناديق المتاجرة بالسلع  ،وصناديق االستثمار المفتوحة
5صناديــق المؤشــرات المتبادلــة ( )ETFالتــي تســتثمر فــي أســواق المــال لــدول مجلــس التعــاون
الخليجــي وأســواق المــال العربيــة األخــرى.
•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) والــدول والقطاعــات بشــكل فعــال معتبــرا ظــروف الســوق الســائدة والنظــرة المســتقبلية
فــي حــدود القيــود الموصوفــة تحــت سياســة االســتثمار.
•االســتثمار فــي أســواق المــال العربيــة األخــرى ســيكون بحــد أعلــى  8%مــن إجمالــي صافــي قيمــة
اصــول الصنــدوق.
ـدال من توزيعه
•يعتبــر الصنــدوق صنــدوق تراكمــي الدخــل حيــث ســيعاد اســتثمار الدخل فــى الصندوق بـ ً
علــى المشــتركين .قيمــة إعــادة االســتثمار ســتعكس فــي صافــي قيمة األصول وســعر الوحدة.
•الحــد األعلــى المســموح بــه لتمويــل الصنــدوق هــو  10%مــن صافــي قيمــة أصول الصندوق ،باســتثناء
طلــب التمويــل مــن المديــر أو تابــع لــه ،لتلبيــة طلبات االســترداد.
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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
•التقويم/التسعير الخاطئ
تقويم خاطئ لصندوق صائب لالسهم الخليجية بتاريخ .13مارس2017.
عنــد إجــراء العمليــة المحاســبية لحســاب ســعر الصنــدوق فــي تاريــخ .13مــارس 2017.تبيــن انــه تــم إدخــال
توزيــع أربــاح إحــدى الشــركات بشــكل غيــر صحيــح فــي ســوق األســهم الكويتيــة ،و عليــه تــم تعديــل و إعــادة
نشــر الســعر بشــكل صحيــح فــي الموقــع ،و لــم يكــن هنــاك أي تأثيــر علــى أي حامــل وحــدات و ذلــك بســبب
عــدم وجــود طلبــات إشــتراك أو إســترداد خــال تلــك الفتــرة .كمــا تــم اعــان ذلــك فــي موقــع الشــركة
وصفحــة الشــركة فــي موقــع الســوق الماليــة الســعودية – تــداول.
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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

-0.66%

0.78%

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
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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